
     

Dagcentret Christianehøj 
Christianehøj 193-195 
2860 Søborg 
Tlf.: 39 69 24 34  
Mail: dagc@christianehoj.dk 
Webside: www.christianehøj.dk 
 
Bestyrelsesformand: 
Ole Mortensen 
Ved Elverparken 14 
2730 Herlev 
Tlf.: 44 91 54 04 
 
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. 
Kan overføres via bank på Medlemsrådets bankkonto:  
Nordea. Reg.nr.: 2256. Bankkonto: 8174803820  
 
Christiane Nyt: 
Udkommer når der er artikler til det. Oplag: 300 stk. 
Ansvarshavende: Forstander Kim Rindbo 
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        ELISABETH VOGELIUS 90 ÅR    
______________________________________    

    

                                    Billeder fra Billeder fra Billeder fra Billeder fra OktoberfestenOktoberfestenOktoberfestenOktoberfesten 
______________________________________ 

 
      EL-SCOOTER KORTEGE TIL  

      BAKKENS LUKNING  
 

 
 

Christianehøj – det bedste til Dig  

 
 
 
       



     

Kære alle sammen. 
 
Så blev det atter juletid og det er igen tid til mange gode 
stunder sammen på Christianehøj. Som sædvanlig har vi de 
traditionelle julearrangementer på Christianehøj og den store 
nytårsfest er fastsat til fredag den 29. januar 2016.  
 
Her i august havde vi igen hvervekampagne på Christianehøj.  
I år bestod den af deltagelse på Gladsaxedagen med en stand 
bemandet af medlemmer og personale i fælleskab, hvor vi 
bl.a. reklamerede for vores nye hvervetiltag – Åbent hus på 
dagcentret med fælles El-scooter kortege til Bakkens lukning.  
 
El-scooter turen var med politiekskorte, hvor hele tre 
motorcykel-betjente sørgede for at afspærre trafikken så vi 
kunne køre i nærmest kongelig kortege midt ude på vejene.  
Det var en fantastisk oplevelse, ikke mindst for alle kørerne. 
 
Jeg håber på at politiet vil give os tiladelse til at gentage turen 
til August 2016. Der håber vi på flere tilskuere og endnu flere 
deltagere på El-scootere, cykler, løbehjul m.v. Så fortæl gerne 
om turen vidt og bredt. 
 
Den 8/10 var der stort anlagt Oktoberfest på Christianehøj. 
Mange var udklædte, menuen var tysk wienersnitzel m.v. og 
vores dygtige musiker Peter havde taget udfordringen op med 
Tyrolermusik. En dejlig fest! Se billederne. 
 
Rigtig god jul og godt nytår til hver enkelt af jer! 
 
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 
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Der vil blive serveret: 

VeVeVeVelkomstdriklkomstdriklkomstdriklkomstdrik    

Fyldt croissantFyldt croissantFyldt croissantFyldt croissant    

Indbagt svinemørbradIndbagt svinemørbradIndbagt svinemørbradIndbagt svinemørbrad    

Dessert a la surpriceDessert a la surpriceDessert a la surpriceDessert a la surprice    

Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe ----    KransekageKransekageKransekageKransekage    

Der spilles op til dansDer spilles op til dansDer spilles op til dansDer spilles op til dans. 
 

prisen for al denNE herlighed er   
kr. 280,kr. 280,kr. 280,kr. 280,----            

+ evt. kørsel kr. 20,- 
              Pårørende er OGSÅ velkomne 

 
Sidste tilm. Fredag d. 15. januar 2016 

 

Prisen for vores daglige frokostbuffet sættes op 
fra kr. 30,- til kr. 35,-  fra  den 1. januar 2016. 
Årsagen er stigende udgifter til råvarer. 
 

      

--------------------------------------------- 
 

          OPSLAGSTAVLE MED 
”DET SKER I GLADSAXE OG OMEGN” 

 
Aktivitetsudvalget indkøber en ny opslagstavle  
til garderoben, hvor alle kan opsætte ideer til 
aktiviteter og arrangementer i lokalområdet. 
 
Så ser du en spændende brochure eller skal du selv 
til et arrangement som andre også kunne få glæde 
af, så sæt det op på denne opslagstavle.  

 



     

Poesi af Torben Christensen 
 

Min brødkurv 
 

Brødkurv skal jeg lave på onsdag, 
med strå og den bliver flot, 
med mange farver måske, 

det sagde hun ikke…. 
 

Sådan at bruge til brød, 
franskbrød, wasabrød, rugbrød, 

en kage måske, 
eller popcorn og kiks…. 

 
Papirer, breve eller medicin, 

Planter eller bestik, 
CD’er eller video’er, 

eller legetøj i min kurv….. 
 

                           

           
 
Ti årlige Kaffemøder erstatter det ene årlige Husmø de. 
 
Som tidligere meddelt skal Christianehøj desværre 
spare på kørslen og derfor måtte vi spare forskelli ge 
mulige steder, herunder på bl.a. det årlige husmøde  
som aflystes sidste år. Det samme er tilfældet i år . 
 
Men for at medlemmerne stadig skal have den vigtige  
mulighed for at mødes og diskutere emner på 
dagcentret, har Medlemsrådet og ledelsen besluttet at 
erstatte husmødet med 10 årlige kaffemøder.  
En fordel er dog at det er mindre møder, hvorved fl ere 
kan komme til orde med stort og småt. 
 
De første kaffemøder har nu været afholdt med succe s. 
Der har været gang i snakken og forslagene og det 
lover godt for de kommende møder. 
 
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.  



     

(fortsat fra forrige side) 
Palle og Elisabeth fik to børn sammen. En dreng og en pige. Desværre 
var der en stor sorg i familien. Deres datter døde som 31 årig. Hun 
efterlod sig to børn. I dag har Elisabeth 5 børnebø rn og 5 oldebørn. 
 
Da Elisabeth var i trediverne fik hun problemer med  øjnene og efter   
mange undersøgelser blev det konstanteret at hun le d af sclerose, 
men dog i form af en langsomt udviklende type. Førs t efter en del år 
fik Elisabeth problemer med at gå pga. sygdommen. 
 
Under krigen var Elisabeth en ung pige på 15-20 år og det gjorde et 
stort indtryk på hende at Danmark var besat af tysk erne.  
Da Palle havde følt sig indelukket i Danmark under besættelsen, 
besluttede det unge par sig for at udforske verden lige så snart det  
var muligt efter krigen.  
 
En motorcykel blev indkøbt og på den gik turen genn em det 
sønderbombede Tyskland – bl.a. på en smal ryddet ve j gennem 
murbrokker i Hamborg -  til Østrig og Italien på ev entyr. 
 
Efter at datteren kom til verden, blev en sidevogn påmonteret 
motorcyklen og det blev til flere ture rundt i Danm ark, nogle gange 
med både Elisabeths svigermor og datteren i sidevog nen. 
Siden blev der råd til en bil som også blev brugt t il ferieture til bl.a. 
Norge, Sverige og Jugoslavien.  
 
Elisabeth har også været aktiv i Dansk Vandrelaug, hvor det blev til 
mange ture rundt omkring. En af Elisabeths andre in teresser er politik, 
og gennem årene har hun fulgt udviklingen nøje.  
 
Elisabeth kom på førtidspension som 60-årig i 1985.  Hvis man regner 
tiden som avisbud med fra hun var 11 år gammel, ble v det til næsten 
50 år på arbejdsmarkedet inden pensioneringen. 
 
Lige før Elisabeth fyldte 67 år blev hun medlem af Christianehøj og har 
jo så nu været medlem i 23 år. 
Elisabeth fortæller at hun føler at Christianehøj e r hendes andet hjem. 
Hun har haft og har mange gode oplevelser og venner  på dagcentret. 
 
STORT TILLYKKE TIL ELISABETH OG RALPH MED DE RUNDE DAGE! 

                          FOTOGRUPPE 
 

Aktivitetsudvalget har nedsat en gruppe som gerne vil 
starte et fotoprojekt. 
 
Ideen er at tage portrætter af alle de medlemmer som 
accepterer dette. 
Portrætterne kommer så i glas og ramme og bliver hængt 
i gangarealet på 1. sal. Så er det nemmere at orientere sig 
om medlemmerne på andre ugedage end ens egne. 
 
Eksempel: 
                                  Fritz von Heuschnupffen 
                            
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                      

                   
             Lørdagsmedlem siden 1945 



     

PRISSTIGNING PÅ KØRSLEN TIL AFTEN ARRANGEMENTER. 
 

Som tidligere nævnt her i ChristianeNYT er vi bleve t beskåret i 
tilskuddet til kørslen til/fra dagcentret. 
Den DAGLIGE kørsel og kørsel til DAGS arrangementer  vil der 
IKKE blive rørt ved. 
 

               
 
 
På kørslen til/fra AFTEN arrangementer på dagcentre t såsom 
festerne er vi nødt til at sætte egenbetalingen op til kr. 50,- t/r. 
Christianehøj betaler op til kr. 309,20 t/r for aft entransporten pr. 
medlem. Prisstigningen vil træde i kraft pr. 1. feb ruar 2016. 
 
Endvidere vil vi opfordre de medlemmer, der kan ben ytte f.eks. 
Flextrafik, til at bruge disse løsninger, da det sp are på budgettet. 
Husk endelig også at melde afbud hvis Du ikke kan k omme! 
 

                     

Interview med medlem Elisabeth Vogelius. 
 
Mandag den 26. oktober 2015 fyldte Elisabeth 90 år,  og da hun jo er 
mandagsmedlem, var Christianehøj så heldige at hun valgte at fejre 
selve dagen sammen med os. Lørdagen før havde Elisa beth fejret 
fødselsdagen med familie og venner til et større ar rangement.  
 
På Christianehøj blev Elisabeth særligt fejret, da hun vistnok er det 
første aktive medlem der fylder 90 år på Christiane høj.  
 
Først var der morgenbrød, siden sad samtlige mandag smedlemmer og 
personalet ved et langbord til frokost. Elisabeth s ad ved bord enden, 
og Ralph, der fyldte 60 år samme dag – sad ved den anden bord ende. 
 
Det blev en rigtig god fødseldagsfrokost med lækker  mørbradgryde, 
skåle, sange, tale og gaver. 
Dagen på Christianehøj sluttede med fødselsdagskrin gle til alle.  
 
I anledning af denne store mærkedag, har Elisabeth indvilget i at lade 
sig interviewe af ChristianeNYTs udsendte: 
 
Elisabeth fortæller at hun blev født under ”små kår ” på en 
landejendom ude på heden et stykke fra Herning i Jy lland. Hun var den 
næstyngste af en børneflok på 5, hvoraf hun var den  eneste pige. 
Hendes far var landmand, hendes mor syede for andre . Faderen var en 
meget ordholdende og reel mand. Men det var moderen  der ”bestemte 
hvor skabet skulle stå”, fortæller Elisabeth. 
 
Elisabeth gik kun i skole hver anden dag, som det v ar almindeligt på 
landet dengang. Alligevel blev hun så god til skole arbejdet, at hun fik 
tilbudt en friplads på realskolen. Elisabeth hjalp til med økonomien 
ved at være avisbud i disse år. 
Efter realskolen kom Elisabeth på Handelshøjskolen i Århus og blev 
efterfølgende ansat på en stor virksomhed som bogho lder. 
 
Siden traf Elisabeth sin Palle, blev gift og flytte de med ham til 
København. Palle arbejdede som offset trykker. Elis abeth fortsatte sit 
arbejde som bogholder i København, men nu på halvti d.  
Desværre døde Palle alt for tidligt i 1984, som kun  62 årig. (fortsættes) 



     

 
                      Fødselsdagsfrokosten 

 

           
                           Betjent Mikkelsen m.fl.   
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