PROGRAM FOR HELE 2019
Nu kan det brugerstyrede Bakkehus snart fejre sin 1 års fødselsdag.
I bestyrelsen synes vi, at det år har lært os meget. Men der er fortsat udfordringer, som vi må tage op – ind i mellem noget, som vi slet ikke har været forberedt på. Med uvurderlig hjælp fra alle de frivillige, huslederen, cafépersonalet
og de professionelle trænere synes vi, at det er lykkedes at få alle ender til at
mødes. Vi har fastholdt de fleste af de traditionelle aktiviteter og skabt flere og
nye aktiviteter til glæde for pensionister og efterlønnere i Rudersdal Kommune.
Medlemmerne og andre brugere har naturligvis også bidraget til, at det har været sjovt og fået vores café til at blomstre op.
Når vi nu har besluttet, at vi fremover vil lave ét årligt program i stedet for flere,
er det et af resultaterne af de erfaringer, som vi har fået i det forløbne år.
Der skal umådeligt meget papir, printning, hæftning og falsning til udarbejdelse
af programmer for slet ikke at tale om al den arbejdstid, der er nødvendig. Bakkehuset har i modsætning til de kommunale aktivitetscentre ikke noget ansat
personale til disse opgaver.
De tre programmer, der blev udarbejdet, mens Bakkehuset stadig var et kommunalt aktivitetscenter, adskilte sig ikke væsentligt fra hinanden. Da vi har
etableret BakkehusNyt , hvor vi løbende digitalt orienterer om nye tiltag og
ændringer, som også kan ses på vores hjemmeside, mener vi, at mere end et
årligt program er overflødigt. Vi holder selvfølgelig de medlemmer, som ikke er
”digitale”, orienteret om, hvad der sker. Aktivitetslederne aftaler eventuel ferie
o.l. med deltagerne i de enkelte aktiviteter.
Et program, der dækker hele året, medfører endvidere, at proceduren for holdtilmelding bliver rationaliseret. Se nærmere om kontingentbetaling og holdtilmelding i den gule boks nedenfor.
Udover de aktiviteter, I kan læse om i dette program, sker der meget andet på
Bakkehuset: Foredrag, møder, udflugter m.v., som løbende vil blive annonceret
i BakkehusNyt og på vores hjemmeside. Hertil kommer, at forskellige foreninger mod betaling låner vore lokaler.
Med strukturændringerne i kommunens administration vil det hidtidige Ældreområde ikke længere eksistere. Vores nærmeste samarbejdsparter er fra nu
af nuværende centerchef Susanne Tronier, og Gitte Bylov Larsen er fremtidig
leder af det nye område, der indtil videre har arbejdstitlen SENIOR, SOCIAL og
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SUNDHED. Vi ser frem til et fortsat positivt samarbejde efter den aftale, vi har
indgået om brugerstyringen af Bakkehuset. De foreløbige signaler tyder på, at
det bliver rigtig spændende.
At der er gået et år betyder, at det snart er tid til at afholde generalforsamling,
nemlig i marts 2019. Generalforsamlingen vil blive indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Efter vore vedtægter er tre bestyrelsesmedlemmer på
valg, og der skal findes to nye suppleanter. Så hermed en opfordring til alle om
at komme ud af komfortzonen og overveje at stille op til bestyrelsen.
Vi kan godt garantere, at bestyrelsesarbejdet både er udfordrende og tilfredsstillende. Så tænk over det!
Vi glæder os til at se jer på Bakkehuset
til et aktivt 2019.
Bestyrelsen for
Foreningen Bakkehuset i Vedbæk

Tilmelding og betaling af medlemskontingent 2019
Det er en forudsætning for at deltage i
en aktivitet, at du er medlem af foreningen. Er du ikke medlem, kan du udfylde
en indmeldelsesblanket på
www.bakkehuset2950.dk eller få den i
receptionen på Bakkehuset.
Når din betaling er registreret, sender vi
dig en kvittering og en blanket til aktivitetstilmelding. Der medfølger instruktion
om, hvordan du kan overføre betalingen
(bankoverførsel/Mobile Pay – men helst
ikke kontanter).
Ved tilmeldingen giver du samtidig samtykke til, at vi må opbevare de oplysninger om dig, som du har givet os. Det er
nødvendigt for at vi og aktivitetslederen
kan komme i kontakt med dig.
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Du kan deltage i alle de aktiviteter, du
har lyst til, forudsat, at der er plads.
Når vi har modtaget din tilmeldingsblanket, sender vi dig besked om, hvilke aktiviteter du er optaget på.

NB: Hvad angår fortsat deltagelse på
den enkelte aktivitet, vil du ved at
betale dit medlemskontingent senest
den 14. december 2018 automatisk
kunne fortsætte aktiviteten i 2019.
Hvis du ikke betaler inden fristen, vil
andre kunne optages, og du kan så
komme på venteliste.
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BEVÆGELSE OG MOTION
Grøn Puls 60+
Grøn Puls 60+ er et samarbejde mellem Hjerteforeningen i Rudersdal, Rudersdal Kommunes
Kultur- og Fritidsområde, Rudersdalrutens Univers, Foreningen Bakkehuset i Vedbæk og kommunens aktivitetscentre. Vi træner i naturen i al
slags vejr året rundt med fælles opvarmning,
stræk- og styrketræning, balance og et godt grin.
Derefter løber, jogger eller går vi i rask tempo
mellem 2,5 og 4 km i skoven. Vi slutter af med
fælles stræk og afspænding – og så er ugen i
gang på en dejlig måde.
Ind imellem er der foredrag o.l., som deltagerne
på begge hold kan være med til. Vær opmærksom på, at kommunen udgiver en særlig folder
om Grøn Puls 60+, hvor arrangementer m.v. annonceres. Folderen ligger bl.a. i receptionen på
Bakkehuset.

Tid:
Mandag kl. 09.00-10.15
Mødesteder:
Holte-holdet: Søengen 4-8
med mindre andet er
oplyst. Første mandag i
måneden Bakkehuset i
Vedbæk, hvor vi slutter
med fælles kaffe i caféen.
Vedbæk-holdet: Vedbæk
Sydstrand. Sidste mandag i
måneden slutter vi med
fælles kaffe i Bakkehusets
café.
Periode:
Begge hold træner hver
mandag hele året.
Start:
7. januar 2019
Aktivitetsledere:
Holte: Henriette Tybjerg
og Dorte Frølund Strand.
Vedbæk: Lotte Nymand
Til begge hold er endvidere knyttet frivillige, som
kan lede træningen ved
trænernes ferier eller
andet fravær.
Det er muligt at få en
gratis prøvetime – bare
kom! Se også nærmere i
den folder, der trykkes om
Grøn Puls arrangementer.
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Hatha Yoga
Hatha Yoga – den klassiske form for yoga, hvor
vi arbejder med at styrke og smidiggøre kroppen. Både krop og sind balanceres med rolige
styrke- og strækøvelser samt åndedrætsøvelser.
Øvelserne instrueres grundigt, roligt og hensigtsmæssigt ved hjælp af denne yogas afstemte
teknikker

Tid:
Mandag kl. 08.45-10.00
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
7. januar 2019
Aktivitetsleder:
Susanne Henriques

De 5 Tibetanere
Sæt tyve minutter af til at lave De 5 Tibetanere
hver dag, og din krop vil blive stærkere og mere
smidig. Du får her en grundig instruktion i denne
serie af dynamiske yoga-øvelser, som dokumenteret har helbredende, foryngende, udrensende
og energigivende effekt. Alternativer til de fysisk ret krævende ”riter” præsenteres undervejs,
så du kan være med, selv om du ikke er helt så
stærk (endnu). Imellem riterne forkæler vi krop
og sind med rolige, klassiske hatha yoga-øvelser.
Vi slutter med en dybdeafspænding. Øvelserne
foregår hovedsageligt på en yogamåtte.

Tid:
Mandag kl. 10.15-11.45
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
7. januar 2019
Aktivitetsleder:
Hanne Melbye

Motion i naturen for kvinder – mandag
Tilbuddet er såvel til den trænede som til begynderen. Opvarmning, styrkeøvelser,
gå/lunte/løb (ca.2-3 km), afspænding og stræk –
året rundt i lokalområdet ved Vedbæk. For dem,
der har lyst, slutter vi af med et dyp i Øresund.
Derudover skaber vi et fællesskab, hvor vi kan
blive klogere på os selv og hinanden. Der vil forekomme selvtræning.
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Tid:
Mandag kl. 10.15-11.30
Mødested:
Bakkehusets reception
Start:
7. januar 2019
Aktivitetsleder:
Lotte Nymand
tlf. 29 64 60 90

Stolemotion - mandag
Få pulsen op, mens du sidder på en stol og få styrket og smidiggjort dine muskler.

Tid:
Mandag kl. 10.30-11.15
Sted:
Dagligstuen
Start:
7. januar 2019
Aktivitetsleder:
Susanne Henriques

RST (Rudersdal Senior Triatlon) –
for mænd 60+
RST er en træningsgruppe, der består af 40 motions- og naturglade mænd. Vi træner tirsdag fra
Vedbæk med fælles opvarmning og diverse smidigheds-, styrke- og balanceøvelser. Herefter er
der ca. 3-4 km’s løb, lunten eller rask gang.
Gruppen har desuden nedsat et aktivitetsudvalg,
der laver mange spændende sociale arrangementer.
RST er tilknyttet Foreningen Bakkehuset i Vedbæk og Aktivitetscenter Rønnebærhus.
OBS: Der er desværre ikke plads på holdet i øjeblikket, men du kan skrive dig på en venteliste.
Der vil forekomme selvtræning.
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Tid:
Tirsdag og fredag
kl. 09.00-10.15
Sted:
Træningspavillonerne,
Vedbæk Strandpark
Start:
Hele året
Aktivitetsleder:
Dorte Frølund
(Rønnebærhus,
tlf. 46 11 50 80,
STRA@rudersdal.dk),
er tilknyttet RST i to perioder om året sammen med
Majken Frøslev.

Qi Gong og Tai Chi – Hold 1 og 2
Den helsefremmende grundtræning i Qi Gong
består af enkle, meditative øvelser i et koncentreret langsomt tempo. Qi Gong stimulerer og
styrker led, muskler, nervebaner og kredsløb.
Der er mulighed for at sidde ned.
Selv om du har gigt eller besvær med ryg, knæ
eller andre led, kan du sagtens træne Tai Chi.
Øvelserne her er opbygget, så belastningen af
kroppen lægges på de stærke områder, mens de
svage områder skånes. Der spilles meditativ musik i baggrunden.

Tid:
Tirsdag kl. 09.00-10.00
(hold 1)
tirsdag kl. 10.30-11.30
(hold 2)
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
8. januar 2019
Aktivitetsleder:
Asta Boysen,
tlf. 28 40 62 52

Inden tilmelding: Kontakt holdleder.

Glad dans/Linedance for begyndere
og let øvede
Kom og vær med til Glad dans. Vi danser kædedanse fra Mellemøsten samt linedance til dejlig
musik. Trinene læres i et roligt tempo, så alle
kan være med. Vi kommer i et sprudlende humør og endorfinerne blomstrer. At danse er en
fantastisk øvelse for vores kognitive evner.
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Tid:
Tirsdag kl. 13.00-14.00
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
8. januar 2019
Aktivitetsleder:
Asta Boysen,
tlf. 28 40 62 52

Få pulsen op og tons igennem
Senior-aerobics og cirkeltræning.

Tid:
Onsdag kl. 09.45-10.45

Et hold for dig, som har lyst til frisk bevægelse
med fokus på konditions- og koordinationstræning. En gang om måneden laver vi cirkeltræning: ”Spartacus” eller ”HIIT”, som består af
styrke- og konditionstræning.

Sted:
Gymnastiksalen

Undervisningen vil bestå af forskellige kombinationer. Timen afsluttes med øvelser og stræk på
madras. OBS! Ikke for gangbesværede.

Start:
2. januar 2019
Aktivitetsleder:
Kirstine Absalonsdatter
tlf. 26 68 01 51

Cykelmyggene –
et cykelhold for kvinder
Nordsjællands smukke landskab med søer, skove og landbrugsland er med den varierende natur et perfekt cykelområde. Man kan sige, at man
bliver belønnet med den gode udsigt, når man
har kæmpet sig op over en bakketop.

Tid:
Onsdag kl. 10.00

Bliv frisk og kom med ud i naturen og oplev den
sammen med cykelmyggene. Vi cykler hver onsdag – hele året – med start forskellige steder,
som I får en mail om dagen før. Turene kan være
15-20 km med indlagt pause, hvor man kan nyde
sin medbragte frugt, mad eller andet godt.

Aktivitetsledere:
Jonna Flindt
tlf. 24 20 38 42
Inge Platzer
tlf. 30 61 90 76
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Sted:
Vi mødes ved Bakkehuset
Start:
Hele året

Stifinderne - på cykel
- et cykelhold for mænd. Vi kører på almindelige
cykler, men lader os ikke stoppe, hvis for
eksempel vejen pludselig ændrer karakter og
fortsætter i en spændende sti.
Holdet er i øjeblikket fuldtegnet, men kontakt
aktivitetslederen for at høre mere om konceptet
eller for at komme på venteliste.

Tid:
Onsdag kl. 10.00-12.30
Mødested:
Bakkehusets reception
Start:
2. januar 2019
Aktivitetsleder:
Erling Reesbøll
tlf. 51 52 29 69

Yoga - onsdag
Yoga er et unikt helbredelsessystem for kroppen
og sindet. Du kan øge din kropsbevidsthed og dit
energiniveau med yoga. Vi arbejder med klassiske yoga-øvelser med fokus på at smidiggøre og
styrke musklerne – især omkring rygsøjlen –
samt pranayama (åndedrætsøvelser).
Bemærk! Nogle øvelser foregår på madras på
gulvet.
11 - BAKKEHUSET - 2019

Tid:
Onsdag kl. 11.00-12.15
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
2. januar 2019
Aktivitetsleder:
Kirstine Absalonsdatter
tlf. 26 68 01 51

Glad dans/Linedance for absolut øvede
Vi fortsætter med kædedanse fra Mellemøsten
samt linedance til dejlig musik. Vi kommer i et
sprudlende humør, og endorfinerne blomstrer.
At danse er en fantastisk øvelse for vore kognitive evner. Inden tilmelding: Kontakt holdleder.

Tid:
Onsdag kl. 13.00-14.30
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
9. januar 2019
Aktivitetsleder:
Asta Boysen, tlf. 28 40 62 52

Blid yoga
Kom og oplev den stille styrke, der ligger gemt i
yogaen! Få indre ro og overskud gennem rolige,
dybdevirkende fysiske øvelser, med bevidst vejrtrækning og via afspænding. Du bliver mere
fleksibel, fokuseret og bedre til at slippe spændinger. Fokus vil ligge på sammenhængen mellem krop og sind, hvor vi kan øge vores fysiske
velbefindende og opnå en tilstand af glæde og
sindsro. Holdet er for både begyndere og øvede,
alle kan deltage uanset kondition. Øvelserne
kræver dog, at du kan komme ned på yogamåtten på gulvet - og op igen. Kom i løstsiddende tøj
og i strømpesokker eller bare tæer.

Tid:
Torsdag kl. 09.20-10.20
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
3. januar 2019
Aktivitetsleder:
Hanne Melbye

Motion i naturen for kvinder – torsdag
Tilbuddet er såvel til den trænede som til begynderen. Opvarmning, styrkeøvelser,
gå/lunte/løb (ca.2-3 km), afspænding og stræk –
året rundt i lokalområdet ved Vedbæk. For dem,
der har lyst, slutter vi af med et dyp i Øresund.
Derudover skaber vi et fællesskab, hvor vi kan
blive klogere på os selv og hinanden. Der vil
forekomme selvtræning.
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Tid:
Torsdag kl. 10.15-11.30
Mødested:
Bakkehusets reception
Start:
3. januar 2019
Aktivitetsleder:
Lotte Nymand
tlf. 29 64 60 90

Cykelhygge for kvinder
Få frisk luft, motion og hyggeligt samvær. Turene vil være på 15-20 km i roligt tempo og med
indlagte pauser, så alle kan være med. Det vigtigste er at komme ud og nyde årstidernes skiften, den friske luft og vores skønne natur. Alle
kender nogle gode stier og nogle smukke steder,
så vi kan evt. skiftes til at planlægge en rute.
Hvis der er stemning for det, kan vi tage madpakker med og indtage frokosten på en dejlig
plet, som vi finder undervejs.
PS! Cykelhjelm er en rigtig god idé.

Tid:
Torsdag
kl. 10.00-12.00 (ca.)
Sted:
Vi mødes i Bakkehusets
reception
Periode:
April - maj - juni 2019
August - september oktober 2019
Aktivitetsleder:
Linda Lykke
tlf. 27 11 53 34

Linda Lykke,
tlf. 27 11 53 34

Stolemotion – torsdag
Få rørt hele kroppen godt igennem med dejlig
gymnastik. Vi arbejder med puls og styrke, balance og smidiggørelse af kroppen, så du får mere energi og øget bevægelighed.
Øvelserne har en stol eller barre som udgangspunkt, og vi bruger musik til nogle af øvelserne.
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Tid:
Torsdag kl. 10.40-11.25
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
3. januar 2019
Aktivitetsleder:
Hanne Melbye

Yoga – fredag – Hold 1 og 2
Yoga er et unikt helbredelsessystem for kroppen
og sindet. Du kan øge din kropsbevidsthed og dit
energiniveau med yoga. Vi arbejder med klassiske yoga-øvelser med fokus på at smidiggøre og
styrke musklerne – især omkring rygsøjlen –
samt pranayama (åndedrætsøvelser).
Nogle øvelser foregår på madras på gulvet.

Tid:
Fredag kl. 08.00-09.15
(hold 1)
Fredag kl. 09.30-10.45
(hold 2)
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
4. januar 2019
Aktivitetsleder:
Kirstine Absalonsdatter
tlf. 26 68 01 51

Glæd kroppen gennem bevægelse
Styrk din krop med opvarmning, øvelser på
madras, balance, stræk og afspænding.

Tid:
Fredag kl. 11.00-12.00
Sted:
Gymnastiksalen
Start:
4. januar 2019
Aktivitetsleder:
Kirstine Absalonsdatter
tlf. 26 68 01 51
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KREATIVE AKTIVITETER
OG VÆRKSTEDER
Keramik
Undervisningen henvender sig til alle, der vil
dygtiggøre sig inden for keramik.

Tid:
Tirsdag kl. 10.00-14.50
Sted:
Keramikværkstedet i
kælderetagen
Tilmelding:
Via AOF – ring 45 80 19 00
Speciel pris for deltagelse
på dette hold
Aktivitetsleder:
Keramiker Anette
Christiansen
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At tegne/male er at se
Lys og skygge, farve og vand danner grund for
det levende udtryk i akvarelmaling, som er både
sjovt og udfordrende at arbejde med.
I en hyggelig atmosfære får du vist både klassiske og eksperimenterende teknikker, så akvarelmalingen bliver let at gå til. Der undervises i
maleteknik, farvelære og perspektiv, og du får
grundig indføring i arbejdet med billedets opbygning og komposition. Vi arbejder efter fotografiske forlæg og opstillinger. Deltagerne bliver
vejledt individuelt, så alle kan være med.
Du skal medbringe egne materialer. Der vises
instruktionsvideofilm undervejs.

Tid:
Tirsdag kl. 12.15-15.00
Sted:
Kreativt værksted
Start:
8. januar 2019
Aktivitetsleder:
Flemming Hardt
tlf. 48 70 40 12

Tegning/Maling
Kom og mal! Du kan arbejde med akryl, olie, pastelkridt, blyant og vandfarve/akvarel. Vi vil
komme ind på billedets komposition og perspektiv. Vi maler efter fri fantasi eller efter forlæg –
det taler vi om undervejs. Det vigtigste er, at billedet bliver skabt i glæde, og at vi har en god
stemning, mens vi arbejder. Medbring egne materialer. Begyndere og øvede er lige velkomne.
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Tid:
Onsdag kl. 12.00-14.30
Sted:
Atelieret
Periode:
9. januar - 27. marts 2019
4. september -27. november 2019
Aktivitetsleder:
Hanne Ellemann,
tlf. 21 64 40 71

Syværksted/Drop in
Har du brug for at få lagt tøj op eller ned samt at
få udført småreparationer, så er der her hjælp at
få.

Tid:
Onsdag kl. 10.00-12.00
Sted:
Kreativt værksted
Start:
9. januar 2019
Aktivitetsleder:
Anne-Marie Wåhlin
tlf. 23 29 09 16

Strik og hækling
Har du lyst til at strikke og hækle i selskab med
andre, er der her mulighed for det. Hvis du har
behov for at få hjælp og vejledning til dit håndarbejde, er der også mulighed for det.

Tid:
Onsdag kl. 10.00-12.00
Sted:
Dagligstuen
Start:
9. januar 2019
Aktivitetsleder:
Birthe Strand,
tlf. 20 84 59 77

Syhold
I syværkstedet blomstrer kreativiteten. Holdet
er for dig, der har lyst til at lære at sy, reparere
ting og har interesse for at sy. Der ydes hjælp og
vejledning til, at du kan lære at sy lækre brugbare ting som bluser, nederdele eller andet spændende efter mønster. Det er først-til-mølleprincippet, så skynd dig at melde dig til!
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Tid:
Onsdag kl. 10.00-12.00
Sted:
Kreativt værksted
Start:
9. januar 2019
Aktivitetsleder:
Anne-Marie Wåhlin
tlf. 23 29 09 16

Kreativt klip
Kom og få inspiration til at lave postkort og lignende. Vi arbejder med teposer, tapetstumper,
ugebladsudklip, kulørt papir og meget andet. Du
skal bare bruge din fantasi!

Tid:
Onsdag kl. 13.00-15.00
Sted:
Kreativt værksted
Start:
9. januar 2019
Aktivitetsleder:
Birthe Strand,
tlf. 20 84 59 77

Patchwork
Hver fredag samles patchwork-interesserede om
sybordet. Der er ingen undervisning, men vi
hjælper hinanden.

Tid:
Fredag kl. 10.00-12.30
Sted:
Kreativt værksted
Start:
4. januar 2019
Aktivitetsleder:
Grethe Becker,
tlf. 45 87 81 17

Skindsyning
Sy dit eget tilbehør, tasker, bælter og mange andre ting. Vi kombinerer skind, stof og farver til
spændende brugsting. Brugt skindtøj kan anvendes til fine nye ting. Der er p.t. venteliste.

Tid:
Fredag kl. 13.00-15.30
Sted:
Kreativt værksted
Start:
11. januar 2019
Aktivitetsleder:
Inge Sørensen,
tlf. 45 80 96 94
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Træ- og metalværksted –
med hjælp til selvhjælp/Drop in
Bakkehusets træværksted er egnet til reparationer af egne møbler og småting, men det er også
muligt at fremstille nye ting.

Instruktion
kan finde sted efter
nærmere aftale med
Jens Broch,
tlf. 20 82 33 03.

”Fra yt til nyt”. Lad fantasien råde - måske har
du nogle ting, som kan få en renæssance eller en
cykel, der skal have en tur på værksted.

Jens er fast på
værkstederne hver
onsdag.

Brug af maskiner er på eget ansvar og må kun
finde sted efter instruktion. Efter endt instruktion udleveres dét kort, som skal vises i receptionen for at få udleveret nøgler til maskinerne
i værkstederne.
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SANG OG MUSIK
Bakk’hus Con Amore
Vi er et lille kor med 9 kvinder fordelt på sopraner, mezzosopraner og alter, der synger sammen
med en pianist. Vores repertoire er hovedsageligt rytmisk. Vi synger to-/trestemmigt og nyder
det meget.
Forudsætning for at deltage er, at man synger
rent og kan følge noderne og rytmen.
P.t. er alle pladser i koret besat, men vi melder ud
i BakkehusNyt, hvis vi får plads til flere.
Er du interesseret, så læg en seddel med navn,
stemmetype og mailadresse i Bakkehusets
reception, mrk. Bakk’hus con Amore, så hører du
fra os.
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Tid:
Torsdag kl. 10.00-12.00
Sted:
Dagligstuen
Start:
10. januar 2019
Aktivitetsleder:
Birgitte Jacobsen
tlf. 31 52 64 69

GRUPPER OG
STUDIEKREDSE
Mindfulness Grundforløb x 2
Forår og efterår 2019
Forøg dit nærvær og bliv din egen bedste ven!
I en stresset verden er Mindfulness blevet et
veldokumenteret redskab til at opnå bedre livskvalitet, herunder øget koncentration, mere ro,
mere energi, bedre humør og bedre søvn.
Med enkle teknikker og øvelser vil du i dette forløb over fire måneder kunne genopdage din indre kerne og få et klarere syn på, hvem du virkelig er, og hvad der er vigtigt for dig i DIT liv.
Der vil hver mødegang være både teori, en
mindfulnessøvelse/meditation, samt tid til
refleksion i gruppen.
Vi taler undervejs bl.a. om at træffe bevidste
valg, om stress- og hjerneforskning, meditations
dokumenterede gavnlige effekter, østlige
(buddhistiske) traditioner og filosofi, dine tankers betydning for dit liv, begreber som lykke og
lidelse, hjertets intelligens og forholdet mellem
krop og sind.
Du vil få det største udbytte, hvis du kan afse 12
minutter dagligt til at opøve din egen praksis.
Medbring gerne en notesbog og hav behageligt
tøj på.
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Tid:
Mandag kl. 12.30-14.00
Sted:
Kreativt værksted
Start forår:
7. januar 2019
Start efterår:
26. august 2019
Du skal beregne 50 kr.
til et teksthæfte, du får
udleveret første gang.
Aktivitetsleder:
Uddannet Mindfulnessinstruktør Hanne Melbye

Mindfulness follow-up
For dig, der har gennemført Bakkehusets Mindfulness grundforløb og/eller har mediteret før.
Boost din praksis! Det kan være svært at holde
gejsten op alene, og det giver altså noget særligt
at meditere sammen og dele erfaringer. Måske
har du lyst til at deltage i gode og inspirerende
samtaler om emner, der relaterer til mindfulness
og andre meditationsskole; måske er der emner,
du ønsker repeteret eller foldet yderligere ud.
Der er nok at dykke dybere ned i, så lad os mødes og finde ud af, hvad der vil give mest mening
for jer, der tilmelder jer. Kontakt gerne Hanne i
forvejen, hvis der er noget, du kunne tænke dig
sat på ”programmet”.
Aktiviteten ligger i sommerperioden, og der er
ikke tale om et egentligt forløb, så det behøver
ikke at betyde så meget, hvis du holder ferie nogle af gangene. Velkommen til timer med venligt,
åbent nærvær.

Tid:
Mandag kl. 12.30-14.00
Periode:
3. juni til 20. august 2019
Aktivitetsleder:
Uddannet Mindfulnessinstruktør Hanne Melbye

Mandagscafé
Vi starter med eftermiddagskaffe og en hyggelig
snak om løst og fast. Med udgangspunkt i deltagernes ønsker, udfordrer vi hinanden med en
quiz, små indlæg om kulturelle emner, fortæller
sjove erindringer, laver årstidspynt og ser billedforedrag om spændende rejsemål. Vi tager også
på små udflugter.
Vi ser/hører YouTube med musikønsker, og den
sidste mandag i måneden spiller vi banko, hvor
deltagerne selv har en lille ting med.
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Tid:
Mandag kl. 13.00-14.15
Sted:
Dagligstuen
Start:
7. januar 2019
Aktivitetsledere:
Jannie Halse Svendsen,
Birte Mølgaard Pedersen
og Grethe Sørensen

Litteratur-studiegruppe
Gennem uddybende diskussion får vi mere ud af
læseoplevelsen og bliver klogere på forfatterens
måde at skrive på. Der læses ca. 70-100 sider til
hver gang.
Gruppen holder ferie fra 1. maj til og med 27.
august 2019.

Tid:
Tirsdag kl. 10.30-12.00
Sted:
Marmorstuen
Start:
8. januar 2019
Aktivitetsleder:
Erik Strack
tlf. 26 83 49 93

80+
Er du 80+ - eller deromkring – kan vi måske underholde hinanden med erindringer fra et langt
liv.

Tid:
Tirsdag kl. 12.30-14.15
Sted:
Alrummet
Start:
8. januar 2019
Aktivitetsledere:
Kirsten Guldhammer
tlf. 30 13 99 39 og
Grete Kirkegaard
tlf. 40 12 17 21

Tysk – let øvede
Kan du noget tysk – og har lyst til at genopfriske
sproget? Så kom og deltag i vores hyggelige hold,
hvor vi samtaler på tysk om oplevelser, genopfrisker rejsetysk og holder os ajour med dagligdagen, nyheder, kultur og samværsformer i
Tyskland. Vi vil bl.a. have fokus på kulturelt nyskabende byer som f.eks. Berlin.
I emnerne på kurset vil ikke indgå politik eller
religion. Vel mødt!
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Tid:
Tirsdag kl. 13.00 - 14.30
Sted:
Marmorstuen
Periode:
8. januar – 26. marts 2019
Aktivitetsleder:
Kirsten Rudnicki

English Conversation
We read and discuss anything and everything
under the sun. Come and join us every Wednesday!

Tid:
Onsdag kl. 10.30-12.00
Sted:
Marmorstuen
Start:
9. januar 2019
Tilmelding:
Tal først med aktivitetslederen
Aktivitetsleder:
Jennifer Gordon,
tlf. 45 89 37 74

Onsdagsklub
Her veksler aktiviteterne med hyggeligt samvær
og kulturelle udflugter.
Indholdet planlægges for en måned ad gangen.
I denne gruppe skal man være rimelig mobil.

Fredagstræf
- en hyggelig optakt til weekenden
Her kan du som husets bruger byde ind med noget, der optager dig, til fælles glæde for alle. Alt
har interesse.
Fællessang ved Per Kruse og Mette Brønden den
sidste fredag i måneden.
Kaffe og kage kan købes.
Ingen tilmelding – bare mød op.
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Tid:
Onsdag kl. 12.00-15.00
Sted:
Alrummet
Start:
9. januar 2019
Aktivitetsledere:
Birte Hansen,
tlf. 53 34 77 22 og
Ellen Zornow,
tlf. 45 80 28 20

Tid:
Fredag kl. 12.30-14.15
Sted:
Dagligstuen
Start:
4. januar 2019

DEN DIGITALE VERDEN
IT-Værksted/Drop in
Hver onsdag formiddag holdes der åbent værksted i IT-rummet.
Har du problemer med din computer, tablet eller
smartphone, så hjælper vi gerne.
Du kan også få hjælp til e-Boks, NemID, Netbank,
mail, Facebook, Skype og internet.

Tid:
Onsdag kl. 09.30-12.00
Sted:
IT-rummet
Aktivitetsledere:
Poul Erik Andersen,
John Sørensen og
Jørn Nielsen

SPIL
Billard
Billardrummet er til rådighed alle ugens dage.
Du kan spille af hjertens lyst, når bare du er
medlem af Bakkehuset – og har reserveret spilletid på opslagstavlen i billardrummet.

25 - BAKKEHUSET - 2019

Tid:
Se ledige spilletider
på tavlen i billardrummet

INFORMATIONER OM
BAKKEHUSET
Aviser

Berlingske, Politiken og Weekendavisen
samt lokalaviserne findes på avishylden i Bakkehuset.
Aviserne er til låns i huset - ikke til hjemlån.

Bibliotek

Bakkehuset har et velassorteret bibliotek på øverste etage.
Her kan du aflevere gode, brugte bøger og hjemtage andre.
Læg gerne bøger du afleverer på bordet. Større bogsamlinger
modtages kun efter aftale med den biblioteksfrivillige
Inger Kaplan tlf. 28 38 45 57 eller Bakkehusets ledelse.

Caféen

Caféen er åben hverdage kl. 10.00 - 14.00.
Kl. 10.00-11.00: Morgenbrød med tilbehør.
Kl. 11.30-13.30: Smørrebrød, salat, varm mad og dessert
Kl. 13.00-14.00: Kage
Caféen udgiver hver måned en menufolder, som fås i receptionen. Månedens menu kan også ses på infoskærmen og på
Bakkehusets hjemmeside.

Fotokopiering

Høflig selvbetjening. Pris 2 kr. pr. sort/hvid kopi, 5 kr. pr.
farvekopi.

Frivillige på
Bakkehuset

På Bakkehuset er vi så heldige, at rigtig mange gerne vil bidrage
til at få huset til at fungere bedst muligt.
Der er i øjeblikket mere end 100 faste opgaver, der løses af ca. 70
friske frivillige.
Kunne du have lyst til f.eks. at starte en aktivitet, sidde i receptionen eller hjælpe i caféen? – så henvend dig til
husleder Flemming Hagen Gregersen, tlf. 4611 1580

Frisør

Frisør Gitte Bauer har salon på øverste etage i Bakkehuset.
Tidsbestilling: Mandag til fredag kl. 09-15.00 på tlf. 27 73 11 16.
Hent Gittes visitkort i receptionen.
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Genbrugsbutikken
Græshytten

Gør fantastiske fund! Vi modtager og sælger pænt tøj til voksne.
Græshytten har åbent maj til september tirsdag og onsdag kl.
12.00-14.00. Lukket i regnvejr.
Græshytten flytter op på 3. sal i Bakkehuset fra oktober til maj,
og her er der åbent den første og sidste onsdag i måneden også
kl. 12.00-14.00.

Information

Besøg Bakkehusets hjemmeside, www.bakkehuset2950.dk. Her
kan du se alt om kommende aktiviteter, arrangementer, månedens menu, det aktuelle aktivitetsprogram m.m. Via BakkehusNyt, opslagstavler og infoskærm i receptionen, arrangementsfolderen, lokalavis eller Senior Nyt kan du også blive informeret om fester, foredrag, kurser og møder.

Manicure/
Drop in

Du kan få ordnet dine negle og hænder. Neglene bliver filet, og
dine neglebånd bliver ordnet. Huden på dine hænder blødgøres,
og neglene bliver lakeret. Neglelak skal medbringes. Der skal
desuden påregnes en lille udgift til olie og creme på 10 kr. Tid og
sted: Ring til Bakkehusets reception, tlf. 46 11 15 80. Receptionen vil give besked til Elsa Colding, som herefter kontakter dig
for endelig aftale om ugedag og tid.

Medlemsmøder

Alle interesserede brugere er velkomne. Her får du orientering
fra bestyrelse og personale om aktuelle emner. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og komme med forslag.

Offentlig
transport

Følgende busruter kører til/fra Bakkehuset: Linje 193, 195 og
388. Flextrafik er også en mulighed – læs om dette på Moviatrafik.dk eller få en brochure i receptionen.

Parkering

Der er parkering ved Bakkehusets hovedindgang og ved indgangen mod syd - følg flisevejen over græsplænen og op til Ppladsen. Vi råder over én handicapparkeringsplads – kun for
brugere med bevilget handicapskilt!
NB! Du må ikke parkere på græsplænen.

Receptionen

Receptionen, der passes af frivillige, er åben 09.00-14.45. Her
kan du hente informationer om huset samt tilmelde dig de forskellige aktiviteter.
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Rundvisning

Nye brugere og andre interesserede kan få en guidet rundtur i
det smukke Bakkehus. Vi mødes i receptionen kl. 11.00 sidste
onsdag i alle måneder udtagen juli og december.
Efterfølgende kan du købe noget at spise eller drikke i
caféen, og du har mulighed for at stille spørgsmål.

Rygning

Hele Bakkehuset er røgfrit område.

Telefontid

Mandag til fredag kl. 09.00-14.45. Normalt vil det være den frivillige receptionist, der tager imod dit opkald.

Tilmelding og
betaling

Se boksen side 3

Udlejning

Bakkehuset kan i weekender lejes af pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Rudersdal Kommune, til fejring af egne
mærkedage af privat karakter.
Læs mere på hjemmesiden eller hent en pjece i receptionen om
vilkår for leje af Bakkehuset.
Forskellige foreninger anvender – efter aftale med Bakkehusets
bestyrelse – lokaler mod betaling, f.eks. til bridgespil, litterær
salon, filmforevisning og lancier.
Foreningens formand skal være medlem af Bakkehuset. Derudover betales for deltagere, der ikke er medlemmer af Bakkehuset, kr. 25 pr. gang. Medlemmer af Bakkehuset betaler ikke
ekstra for at deltage i sådanne arrangementer.

Udstillinger

Bakkehuset har skiftende udstillinger af malerier, skulpturer og
kunsthåndværk i stuerne, caféen og montrerne. Hvis du er interesseret i at udstille, er du velkommen til at kontakte Lone
Lillemark, tlf. 53 83 45 41.
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AKTIVITETSOVERSIGT
Mandag
Hatha Yoga

08.45-10.00

Gymnastiksalen

Grøn puls 60+ - Holte

09.00-10.15

Udendørs

Grøn puls 60+ - Vedbæk

09.00-10.15

Udendørs

De 5 tibetanere

10.15-11.45

Gymnastiksalen

Motion i naturen for kvinder

10.15-11.30

Udendørs

Stolemotion

10.30-11.15

Dagligstuen

Mindfullness grundforløb x 2

12.30-14.00

Kreativt værksted

Mindfulness follow-up

12.30-14.00

Kreativt værksted

Mandagscafe

13.00-14.15

Dagligstuen

RST for mænd 60+

09.00-10.15

Udendørs

Qi Gong og Tai Chi - Hold 1

09.00-10.00

Gymnastiksalen

Keramik AOF

10.00-14.50

Keramikværkstedet

Qi Gong og Tai Chi - Hold 2

10.30-11.30

Gymnastiksalen

Litteratur studiegruppe

10.30-12.00

Marmorstuen

At tegne/male er at se

12.15-15.00

Kreativt værksted

80+

12.30-14.15

Alrummet

Glad dans/linedance, beg.

13.00-14.00

Gymnastiksalen

Tysk – let øvede

13.00-14.30 (til 26/3)

Marmorstuen

IT-værksted

09.30-12.00

IT-lokalet

Få pulsen op

09.45-10.45

Gymnastiksalen

Cykelmyggene

10.00

Udendørs

Tirsdag

Onsdag
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Onsdag - fortsat
Stifinderne - på cykel

10.00-12.30

Udendørs

Syværksted/Drop in

10.00-12.00

Kreativt værksted

Syhold

10.00-12.00

Kreativt værksted

Strik og hækling

10.00-12.00

Dagligstuen

English Conversation

10.30-12.00

Marmorstuen

Yoga

11.00-12.15

Gymnastiksalen

Onsdagsklub

12.00-15.00

Alrummet

Tegning/Maling

12.00-14.30

Atelieret

Glad dans/Linedance, øvede

13.00-14.30

Gymnastiksalen

Kreativt klip

13.00-15.00

Kreativt værksted

Blid yoga

09.20-10.20

Gymnastiksalen

Motion i naturen for kvinder

10.15-11.30

Udendørs

Cykelhygge for kvinder

10.30-12.00

Udendørs

Stolemotion

10.40-11.25

Gymnastiksalen

Bakk'hus Con Amore

10-00-12.00

Dagligstuen

Yoga - Hold 1

08.00-09.15

Gymnastiksalen

RST for mænd 60+

09.00-10.15

Udendørs

Yoga - Hold 2

09.30-10.45

Gymnastiksalen

Patchwork

10.00-12.30

Kreativt værksted

Glæd kroppen gennem bevægelse

11.00-12.00

Gymnastiksalen

Fredagstræf m. fællessang

12.30-14.15

Dagligstuen

Skindsyning

13.00-15.30

Kreativt værksted

Torsdag

Fredag

Alle dage
Billard, Metalværksted, Træværksted
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BAKKEHUSETS PRISER FRA
1. JANUAR 2019
Medlemskontingent pr. 6 måneder: 500 kr.
Kontingentperioderne er for 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december
MULIGHEDER

VED MEDLEMSSKAB

GÆSTER/IKKE MEDLEMMER

Komme i caféen, læse avis,
købe mad og drikke

Ja

Ja

Deltage i alle programsatte
aktiviteter

Ja

Nej

Bruge maskiner på værksteder
(efter instruktion)

Ja

25 kr. pr. gang

Deltage i enkeltstående
1)
arrangementer

Ja

25 kr. pr. gang

Anvende lokaler til ikke-programsatte
2)
aktiviteter

Ja

25 kr. pr. gang

Halv pris

Fuld pris

Ja.
4.000 kr.

Ja.
4.500 kr.+ moms

Deltage i særarrangementer
3)
med entré
4)

Leje lokaler til fest .
Se brochure om udlejning

Obs! Alle omkostninger til eventuel mad og drikke er ikke inkluderet og betales særskilt.
1) Et enkeltstående arrangement kan eksempelvis
være et foredrag, en spilaften eller en fællesspisning.
2) Ikke-programsatte aktiviteter er begivenheder,
som ikke er en del af Bakkehusets kerne-program.
Det kan være foreninger og klubber, der lejer et
lokale i Bakkehuset til deres aktivitet, eksempelvis
bridgeklubben. Den der lejer lokalet skal være
medlem af Bakkehuset.
3) Et særarrangement med entré kan være en udefrakommende og dyr foredragsholder, der er hyret
til at komme. Prisen fastsættes af arrangørerne i
samspil med bestyrelsen og den daglige leder.
4) Bakkehusets lokaler kan lejes til festlige arrangementer, men kun for seniorer bosiddende i
Rudersdal Kommune og kun til egne private
mærkedage. Se øvrige oplysninger i brochuren om
udlejning. Henvendelse til Mogens Dalsgaard og
Mia Brand i receptionen.
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Eventuel betaling
Arrangementer kan betales ved
tilmelding eller ved indgang. Ikke
programsatte aktiviteter og lokaleleje betales elektronisk efter aftale.
Vil du hjælpe med at reducere
Bakkehusets administrationsomkostninger?
Så betal meget gerne enten via
bank, med Dankort eller MobilePay,
for det er lettere for os, og billigere
end at håndtere kontanter.

Det koster penge at
have kontanter

Bakkehuset i Vedbæk
Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk
Mandag - fredag kl. 09.00-14.45
Tlf. 46 11 15 80 i tidsrummet 09.00-14.45
bakkehuset@bakkehuset2950.dk
www.bakkehuset2950.dk

Daglig leder:
Flemming Hagen Gregersen: flemg@rudersdal.dk

Programredaktion:
Inger Kaplan: ingerskat@gmail.com
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