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______________________________________      ÅBENT HUS OG EL-SCOOTERTUR TIL  
  BAKKENS LUKNING IGEN i 2016 

______________________________________ 
 

                 HENRIK SAULS 40 ÅRS JUBILÆUM  
 

  Christianehøj – det bedste til Dig 

 
 
 
       



     

Kære alle sammen. 
 
Så blev det atter sommer og det er igen tid til mange gode stunder 
sammen i bl.a. Christianehøjs have – forhåbentlig med megen sol.  
 
Denne gang indeholder ChristianeNYT kalenderen for 2. halvår 
2016 og 1. halvår 2017. Tag den venligst ud og gem den!  
Evt. rettelser til kalenderen vil kunne ses på vores hjemmeside. 
 
Den 1. maj 2016 havde vores Henrik Saul 40 års jubilæum på 
Christianehøj. I den anledning afholdtes fredag den 29. april 2016 
en jubilæums reception på dagcentret. Der kom rigtig mange 
gæster og det blev en god dag for Henrik og alle gæsterne!  
Se billederne fra dagen og et interview med Henrik inde i bladet. 
 
Igen i år - Søndag den 4. september 2016 kl. 12-14 - afholder 
Christianehøj ÅBENT HUS og kl. 14.00 starter det fælles 
OPTOG til Bakkens lukning med el-scootere m.v. med afgang 
fra Christianehøjs parkeringsplads. 
Turen afsluttes i år med at dem der har lyst kan mødes på Ølgod på Bakken. Læs mere inde i bladet. 
 
ALLE med en El-scooter eller andet egenet køretøj kan deltage i 
turen, også folk udefra!   
Vi håber på at en masse mennesker vil deltage som kørere eller 
tilskuere denne dag.  
Vi har brug for jeres hjælp til at fortælle vidt og bredt om turen.  
 
Mange hilsner og god sommer til jer alle! 
 
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 både:   
Høje Gladsaxe og i Værebro Park. 
Hør mere hos Christianehøjs personale. 



     

GLADSAXEDAGEN 
Lørdag den 27. august 2016 fra kl. 13 

Christianehøj har igen i år fået mulighed for at reklamere 
for vores åbent hus/el-scooter arrangement søndag den 
4/9-16 på Gladsaxedagen.   
På dagen vil vi bede de fremmødte medlemmer om at 
hjælpe personalet med at dele information om El-scooter 
arrangementet ud rundt på pladsen. 
Nærmere om det når dagen nærmer sig.  
Der vil være masser af boder og underholdning på 
Gladsaxedagen 
Der vil være mulighed for at købe mad og drikke på 
pladsen. 
Underholdningen på pladsen fortsætter også efter kl. 17, 
hvor Christianehøjs bod lukker. 
Transport til Gladsaxedagen er for egen regning. Der er 
desværre ikke mulighed for transport via Christianehøjs 
ordninger.  

TEMAFEST 
 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 Kl. 17-23 
   Temaet i 2016 er CHARTERFERIE 

    
Allerede nu kan det røbes at der vil blive mange sjove tiltag 
som har med denne særlige ferieform at gøre. 
 
Så glæd dig og find den blomstede Hawaii skjorte, stråhatten 
og anden sjov ferie udklædning frem fra gemmerne.  
 

     
Tilmelding og yderligere information i bogen efter sommeren. 



     

 ÅBENT HUS OG EL SCOOTER      
TUR TIL BAKKENS LUKNING 

Søndag den 4. september 2016 kl. 12-14 
 I 2016 gentager Christianehøj sidste års succes 

med åbent hus kl 12-14 og efterfølgende fælles 
køretur i kortege til Bakkens lukning. 
Kl. 14.00 vil alle, både medlemmerne og alle andre 
med en el-scooter, en cykel eller andet køretøj - 
der kan køre mindst 10 km i timen - være inviteret 
til at deltage i en fælles køretur til Bakkens lukning 
med afgang fra dagcentrets parkeringsplads. 
Christianehøjs bus vil følge optoget og vil forsøge 
at afhjælpe eventuelle problemer undervejs.  
Husk at oplade din el-scooter helt inden turen!  
Turen slutter foran Bakkens Ølgod, hvorefter man 
er på egen hånd. Man vil altså også selv skulle 
finde hjem fra Bakken. 
De som har lyst, kan f.eks. fortsætte samværet på 
Ølgod.  
I tilfælde af meget regn aflyses køreturen, men 
Åbent hus arrangementet vil IKKE blive aflyst. 

              CHRISTIANEHØJ 
 - Hvem mon er så heldig, at have et sted. 

- Hvor alle accepterer hinanden. 
- Hvor alle er lige. 
- Hvor man kan græde og le sammen. 
- Hvor man kan have en ”dårlig dag”. 
- Hvor man kan fjolle og være sig selv. 
- Hvor mennesker er glade og sjove. 
- Hvor vi alle er forskellige, men alligevel på lige 

fod med hinanden. 
- Hvor man kan føle sig tryg og velkommen. 
- Hvor man kan lave  de ting man godt kan lide  

at lave. 
- Hvor man sidde og snakke sammen. 
- Hvor det også er tilladt at være stille. 
- DET ER JEG - NEMLIG HER PÅ 

CHRISTIANEHØJ! 
 
         Knus fra Lisa Rose  
 

                                                            



     

At rejse er at leve, sagde H.C. Andersen…. (og det kan jeg tilslutte mig). 
 
Selvom man har et handicap af den ene eller anden art er det ingen 
hindring for at rejse og opleve noget. 
Jeg har selv været mange, meget forskellige steder i verden. 
I lufthavnen i Kastrup får man hjælp. Afspærringer bliver fjernet så det 
er kortere at gå (det er lige før man føler sig som en kongelig) og sådan 
er det også i mange andre lufthavne i verden. 
 
Når man kommer frem til sit rejsemål og skal ud og se sig omkring og 
alle andre står i en lang kø. Så har jeg været ude for at guiderne får øje 
på min stok, så kommer jeg udenom køen. Det gælder rigtig mange 
steder, så har man da lidt glæde af sit handicap… 
Hvis man skal over gaden, og det er også de store gader, holder bilerne 
tilbage og lader en komme over.  
 
Jeg har også prøvet at konduktøren fulgte mig ind i et tog og sørgede for 
at jeg fik et sted at sidde. 
Jeg kan selvfølgelig kun tale af egen erfaring, men jeg tror at det vil 
gælde for mange, at selvom man har et handicap kan man rejse.  
 
God tur fra Birgitte E. Andersen (Formand for medlemsrådet).  

                            

Interview med Henrik Saul i anledning af hans 40 års 
jubilæum på Christianehøj den 1. maj 2016.  
 Hvordan har det været for dig at arbejde på Christianehøj? 
Det har været et jævnt, virksomt og muntert arbejdsliv – for nu at 
bruge et citat fra Grundtvig… 
Jeg har mødt – og møder - glad ind på arbejde hver dag. 
Samværet og aktiviteterne med medlemmerne og kollegerne gør 
mig glad og der er til stadighed gode udfordringer. 
 

                                                
Hvad var din baggrund for at komme til Christianehøj?  
Jeg blev uddannet som designer på Margretheskolen, men 
bagefter synes jeg ikke jeg havde nok viden omkring syning og 
besluttede mig for at fortsætte uddannelsen til skrædder. 
Efterfølgende arbejdede jeg på et plejehjem en periode og blev så 
siden ansat på Frellsens hærs dagcenter på Østerbro. En dag så 
jeg at Christianehøj søgte personale og synes det lød som en 
spændende udfordring.                                                   
Jeg søgte stillingen og fik den, men før jeg skulle starte blev jeg  

Hvor fan’   
er den 
tegnebog? 



     

så pludselig indkaldt til værnepligt. Jeg havde ellers fået at vide at 
det kunne udskydes et par år, men nej.  Den daværende forstander 
foreslog at værnepligten kunne arrangeres således at jeg blev 
militærnægter på Christianehøj.  
Det kom så i stand og mine første ni måneder på Christianehøj 
var som militærnægter.  
Da værnepligten nærmere sig sin afslutning, så faldt det så heldigt 
at Christianehøjs personalenormering blev udvidet - pga. stor 
tilgang af nye medlemmer - og jeg kunne så overgå til almindelig 
ansættelse pr. 1. maj 1976. 
                               
Er der andre ting du kan nævne der har været særligt for dig på 
Christianehøj? 
Jeg kan f.eks. nævne at – efter i flere år – at have syet dametøj på 
værkstedet, så kom der en dag et medlem som gerne ville  have 
mig til at sy et herresæt til hendes gode ven. Jeg måtte bede et 
medlem som var tidligere herreskrædder og nu sad i kørestol og 
ikke selv kunne sy mere, om at hjælpe mig med rådgivning. 
Sammen lykkedes det at skabe et flot resultat.  
 
Kan Du fortælle om nogle gode oplevelser på Christianehøj? 
Der har været rigtig, rigtig mange glade dage på dagcentret. Jeg 
kan nævne Åbent hus arrangementer, Gladsaxe dagen, 
modeopvisninger, revyer og meget, meget mere. 
Mere generelt er de glade grin, muntre bemærkninger, spændende 
snakke med spændende mennesker og at se medlemmer gå hjem 
efter en god dag mindre tynget, oplevelser jeg mindes med glæde. 
 
Det har betydet meget for mig at se udviklingen af medlemmer på 
værkstedet ”der ikke mente de duede til noget” til at kunne sige 
”jeg kan noget” efter at have været igennem en kreativ proces.                             

Poesi af medlem Torben Christensen, 
Kursist på ”Lær at leve med kroniske smerter”.  
   Smerter 
 
At føle sig for tyk kan føles smertefuldt… 
Men også livet som spastiker kan føles smertefuldt… 
 
Ved at lave kunst kan man føle at smerten går væk… 
Ved at spille teater kan man føle at smerten går væk… 
 
Ved at lave kurve og bakker kan smerten forsvinde… 
Ved at læse en bog eller et blad kan smerten forsvinde.. 
 
Bare at sidde på værkstedet og tale om noget andet 
hjælper... 
 

                        



     

                                 

  

 

 



     
  


