
     

 

Dagcentret Christianehøj 

Christianehøj 193-195 

2860 Søborg 

Tlf.: 39 69 24 34  

Mail: dagc@christianehoj.dk 

Webside: www.christianehøj.dk 

 

Bestyrelsesformand: 

Lis Napstjert 

Nybøllevej 68B 

Nybølle 

2765 Smørum 

Tlf.: 4169 1920 

 

Kontingent: 

1 dag om ugen kr. 100,- pr. måned. 

2 dage om ugen kr. 200,- pr. måned 

3 dage om ugen kr. 300,- pr. måned 

 

Åbningstider: 

Alle hverdage fra 9.30 – 15.00 

 

Transport: 

Er du gladsaxeborger og ikke i stand til at bruge offentlige transportmidler, kan 

der, efter aftale med kontoret aftales afhentning med Harbirk Bustrafik. 

Er man godkendt til kørsel med Harbirk, skal man selv sørge for at afmelde senest 

samme morgen mellem 7.00 og 8.15 på tlf. 44 44 32 66.  

 

Blomsterkasse: 

Medlemsrådet administrerer en ”blomsterkasse”, som går til sygehilsner, gaver 

m.m. Både medlemmer, personale og vores chauffører betaler til blomsterkassen 

med kr. 200,- kr. for et år. 

 

Christiane Nyt: 

Udkommer når der er artikler til det. Oplag: 250 stk. 

Ansvarshavende: Forstander Kim Rindbo 

 

     Christiane NYT 
        Årgang 44 nummer 2 / 2017  

 
                

EKSTRA ÅBENT DEN 28/12-17 
______________________________________ 

 

         Billeder fra Oktoberfesten 
______________________________________ 

 

      GLÆDELIG JUL!  
 

 

 
 

Christianehøj – det bedste til Dig 

 

 

 

        

mailto:dagc@christianehoj.dk
http://www.christianehøj.dk/


     

Kære alle sammen. 

 

Så blev det atter jul og det er igen tid til mange gode stunder 

sammen på Christianehøj. Som sædvanlig har vi de tradi-

tionelle julearrangementer på Christianehøj og den store 

nytårsfest er fastsat til fredag den 26. januar 2018.  

 

Den 1. Januar 2017 fik vi en ny driftsoverenskomst med 

Gladsaxe kommune, hvor det også blev besluttet at vi skulle 

udbyde et nyt tilbud for mennesker med senhjerneskader, 

sideløbende med tilbuddet for vores hidtidige medlemmer. 

 

Efter at hele personalet havde været på flere kurser i neuro 

rehabilitering samt neuropædagogik, gik det særlige tilbud til 

senhjerneskadede officielt i luften fra 1/7-2017.  

Tilbuddet er blevet taget godt imod, både af vores senhjerne-

skadede samt af vores samarbejdspartnere i kommunerne. 

Efter en periode med en del forandringer og travlhed med at 

tilrette Christianehøj til det nye tilbud, er hverdagen nu ved 

at indfinde sig igen for alle vores medlemmer. 

 

Den 12/10 var der en stort anlagt ”Oktoberfest” på 

Christianehøj. Mange var udklædte og der blev uddelt 

præmier til udklædte i forskellige kategorier. Menuen var 

naturligvis wienersnitzel med tilbehør og den dygtige DJ 

spillede op til dans. Alt i alt en dejlig fest!  

Se billederne inde i bladet. 

 

Rigtig god jul og godt nytår til jer allesammen! 

 

Kim Rindbo 

Forebyggelsescentret i Gladsaxe 

Vidste du at kommunens Forebyggelsescenter på Søborg 

Hovedgade 200 har mange spændende tilbud til også dig? 

Tilbuddene i forebyggelsescentret retter sig mod alle borgere i 

kommunen og er baseret på den nyeste viden på sundheds-

området. Du kan finde meget mere om tilbuddene på nettet og på 

Christianehøjs informations-skærm. 

 

Forebyggelsescentrets tilbud 

Tilbuddene til kommunens borgere omfatter blandt andet: 

• Temaarrangementer med fokus på sundhed  

• Sundt Liv Vejledning  

• Rygestopkurser  

• Kræftrehabilitering  

• Kostvejledning  

• Motionsvejledning  

• Diabetesrådgivning  

• Rusmiddelrådgivning til brugere og pårørende  

• Sorg- og krise rådgivning  

• Sorggrupper  

• KOL-cafe/KOL-rehabilitering  

• Patientuddannelse "Lær at leve med kronisk sygdom"  

Forebyggelsescentret har også sundhedsbutikker i:   

Høje Gladsaxe og i Værebro Park. 

Hør mere hos Christianehøjs personale. 



     

Nytårsfest 
                       Fredag d. 26. januar 2018 

                             Kl.  17.00 – 23.00 

 
 

 

 

 

 

 

 
Der vil blive serveret: 

Velkomstdrik 

Grov croissant med rejesalat 

Kalveculotte med waldorfsalat, små ovnbagte kartofler og bønner 

Hindbær/citron fromage kage 

Kaffe - Kransekage 

Tom spiller op til dans. 
 

prisen for al denNE herlighed er   

kr. 300,-   

+ evt. kørsel kr. 50,- 

              Pårørende er OGSÅ velkomne 

 

Sidste tilm. fredag d. 12. januar 2018 

 

EKSTRA HYGGEDAG  
MELLEM JUL OG NYTÅR  

 
Kom og nyd en dejlig dag på Christianehøj 

 
Torsdag den 28. december 2017 

Kl. 10.00-15.00 
 

                   
 

 
 

Man skal selv sørge for kørsel! 
 

Tilmelding i den røde bog senest den 14/12 
af hensyn til vores madbestilling 

 



     

JULESJOV 

Følgende er uddrag af stillingsansøgninger til andre virksomheder  

 - læs her hvor galt det kan gå:  

”Jeg er 37 år, gift og har 3 børn, da jeg har været ansat i staten.”  

”I mine tidligere ansættelser har jeg blandt andet beskæftiget mig med 

forskelligt arbejde.” 

”Min begrundelse for at søge arbejdet er, at jeg mangler penge og 

sådan.”  

”Jeg er 27 år og har 4 børn. Er en frisk, villig pige. Det kan bekræftes af 

mange.” 

”Min ansættelse i planlægningsafdelingen blev afbrudt, uden at jeg var 

forberedt.” 

”Mit helbred fejler ikke noget, selv om jeg er gift og har tre børn.”  

” Diagnose-latin har jeg ikke bevis på, men jeg kan oplyse at jeg 

tidligere har været ansat på et postkontor.” 

"”De skriver i annoncen, at De har travlt i firmaet. Kan jeg ikke få 

jobbet med at skrive afslag til de andre ansøgere?” 

”Jeg er perfekt i dask korrespondance og skaminrivning.” 

”Jeg har ikke sendt nogen anbefaling, da min chef er på 

forretningsrejse, men jeg kan hurtigt lave en, hvis de ønsker det.” 

    

           
 

5 årlige kaffemøder har erstattet det 
tidligere ene årlige husmøde. 

 
 
Medlemmerne skal stadig have den vigtige mulighed 
for at mødes og diskutere emner på dagcentret. 
Medlemsrådet og ledelsen har for nogle år siden 
besluttet at erstatte husmødet med 5 årlige kaffemøder.  
En fordel er at det er mindre møder, hvorved flere kan 
komme til orde med stort og småt. 
 
Kaffemøderne har været afholdt med succes, der har 
været gang i snakken og forslagene. Det lover godt for 
de kommende møder og medbestemmelsen. 
 
På kaffemøderne er det dagens medlemsskare som 
opfordres til at mødes.  
Da mange jo kommer flere ugedage, er der muligheder 
for at bringe emnerne op på tværs af ugedagene. 
 
Datoerne for kaffemøderne står i årskalenderen.  

Vel mødt!  



     

Ny - af  byrådet udpeget - i Christianehøjs bestyrelse. 

 
 

                                     
 
                 Byrådsmedlem Peter Berg Nellemand (A) 
 

Peter har allerede deltaget i sit første bestyrelsesmøde på 
Christianehøj. Hjertelig velkommen til ham! 

Peter sad også med i politikerpanelet på det velbesøgte vælgermøde 
på Christianehøj før kommunalvalget. 

. 
 

              
 

         Borgmester Trine Græse (A) 
 

            Trine er udtrådt fra bestyrelsen pga. sit nye hverv. 
 
Stort tillykke til Trine og STOR tak for indsatsen for Christianehøj!   

 

KØRSLEN TIL AFTEN ARRANGEMENTER. 
 

Som tidligere nævnt her i ChristianeNYT vil vi opfordre 
medlemmerne til at kørslen til aftenarrangementer begrænses til 
det absolut nødvendige. 
 
Vi vil derfor, så vidt muligt,  opfordre jer til at benytte andre 
transportformer, såsom f.eks. Flextrafik eller Flextur om aftenen. 
Den DAGLIGE kørsel og kørsel til DAGS arrangementer vil der 
IKKE blive rørt ved. 

 

               
 
 
På kørslen til/fra AFTEN arrangementer på dagcentret såsom 
festerne blev egenbetalingen sat op til kr. 50,- t/r pr. 1/2-2016. 
Husk at melde afbud til kørslen hvis du alligevel ikke kan 
komme, da vi ellers skal betale for kørslen. 

 

                      



     

Fremmøde regel på Christianehøj 
 
 
I forbindelse med vores nye aftale med Gladsaxe kommune 
(driftsoverenskomsten af 1/1-2017) blev det aftalt, at 
medlemmer fra Gladsaxe kommune mindst skal fremmøde 
50 % af de dage de er tilmeldt på Christianehøj. 
 
Altså skal medlemmernes fremmøde på Christianehøj fra  
1. Juli 2017 og fremadrettet være på mindst 50 %, set 
samlet over en 6 måneders periode. 
 
Der vil selvfølgelig være undtagelser såfremt man er 
syg/indlagt mv. 
 
Det betyder i praksis at hvis du ikke fremmødt i mindst halv-
delen af de dage, du har på Christianehøj, så skal vi se 
nærmere på fraværet. 
 
Har du så et for lavt fremmøde, så vil du evt. skulle 
revisiteres af Gladsaxe kommune. 
 
Christianehøjs administration skal indberette medlemmer-
nes fremmøde, og vil i god tid, kontakte de medlemmer der 
risikerer at falde for 50 % reglen. 
 
Reglen er indført for at Gladsaxe kommune naturligvis ikke 
skal yde tilskud til medlemmer der ikke bruger vores tilbud.   
 
Kim Rindbo 

 

Endnu en stor gave fra Lions Club 
 

Vores søde venner fra Lions Club, Gladsaxe 

har endnu en gang begavet os 😉  

 

Denne gang har vi fået 40 stk. nye højskole 
sangbøger med stor skrift. 
 
Sangbøgerne står i skabene i ”Den sorte stue” 
 
Vi har virkelig manglet sangbøger på 
Christianehøj! 
 
                   1000 tak til Lions!! 
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