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NADA Cafe  

 
I Vennepunktet tilbydes gratis Nada (øreakupunktur)  
 
NADA virker fremmende på:  
 
- En bedre følelse af  ro,  
- En bedre nattesøvn,  
- En bedre koncentrationsevne  
- Større psykisk overskud.  
 
Behandlingen består i  at til 5 nåle, som sættes i hvert øre, og som skal 
sidde i øret i 30 til 45 min.  
 
Sted og Tid:   
Mandage  kl. 16.00 –17.00 i Kreativ rummet 
Torsdage kl. 12.30 –13.30 i IT cafeen. 
 
Behandlerne, som tilbyder NADA, er diplomuddannet i metoden. 
 
For yderligere information kontakt  
 
Rie Dettlaff  Rie.Dettlaff@brk.dk eller på telefon 30 18 21 11 
Brian Buchwald Tofte brian.tofte@brk.dk eller telefon 51 59 25 40  
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Støttegruppens  
tilbud  

Center Psykiatri og Handicap 
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Støttegruppen. 

 
Personale fra Støttegruppen tilbyder forskellige gruppeforløb eller  
aktivitetsmuligheder primært for borgere med udviklingshæmning,  
senhjerneskade eller andet tilsvarende.  
 
Holdene vil være med pædagogisk personale tilstede og med udgangs-
punkt i lokalerne i Vennepunktet i Østergade 54 i Rønne. 
 
 

Åben Rådgivning 
 
Åben Rådgivning er et supplement til den forpligtelse til den rådgiv-
ning, der er i Myndighedsafdelingen i henhold til Lov om    Social Ser-
vice § 10. 
 
Sted: Vennepunktet i Østergade 54 
 
Tid: Mandage kl. 15.00 - 16.00 og Torsdage kl. 16.00 - 17.00 
 
Formål:  
Formålet og tilbuddene er blandt andet: 
 
 Samtale og rådgivning i forhold til, hvad du kan gøre, når du har 

det svært, eks. hvad kan du selv gøre, hvem kan du ringe til, eller 
opsøge. 

 
 Råd og vejleding i forhold til hjælpemuligheder, både støtte for-

anstaltninger samt hjælpe- midler. 
 
 Rådgivning om hvor du skal henvende dig i kommunen eller     

andre offentlige instanser, afhængigt af det behov du har. 
 
 Støtte til bl.a. at læse og besvare post, e-post og hjælp til netbank. 
 
 Henvisning til ikke visiterede gruppeforløb i Vennepunktet. 

 
 
 
 3 

 

 
Økonomigruppe 

 
Målgruppen for økonomiforløb er borgere med udviklingshæmning.  
Der rådgives som gruppeforløb. 

Sted: IT-cafeens lokale i Vennepunktet-Østergade 54 

Tid: Torsdage fra kl. 14.00 -16.00. Der kører p.t. et hold fra ultimo  
januar til ultimo maj, og igen ultimo august til ultimo november. 

Formål: Gruppeforløbet er med til at borgernes egne ressourcer og 
strategier kommer i spil. 

Udgangspunktet for indholdet, vil være afhængigt af deltagernes øn-
sker.  

Det kan være alt fra budgetkendskab, forskel på tv– og telefonpakker, 
madplaner eller besøg hos bank, borgerservice m.v. alt efter problema-
tikker. Nem-ID er ikke et krav.  

Der er max. 6 personer på et hold 

For yderligere informationer kontakt: 

Brian Buchwald Tofte brian.tofte@brk.dk eller telefon 51 59 25 40  
Tina Menzel tina.menzel@brk.dk eller telefon 30 18 22 19. 

 

Trimgruppe 
 
Der tilbydes trimgruppe for personer med udviklingshæmning,         
erhvervet hjerneskade eller tilsvarende vanskeligheder. 
 
Sted: Motionslokalet i kælderen i Vennepunktet-Østergade 54 
 
Tid: Onsdage kl. 15.00 -17.00 
 
Formål: Her er det muligt at træne på forskellige træningsmaskiner 
under vejledning af uddannet pædagogisk personale. 
 
Det er gratis at deltage. 
 
For yderligere information kontakt:  
Lene Nørregaard Jensen lene.n.jensen@brk.dk telefon 56 92 77 73 
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