
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
napstjert@hotmail.com
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

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: 200 stk.
Ansvarshavende: Forstander Kim Rindbo
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Christianehøj – det bedste til Dig
Kære alle sammen. 

Så åbnede Christianehøj op på fuld tid igen!

Medarbejdergruppen har gjort alt i vores magt for at 
holde Christianehøj åbent i denne (forhåbentligt) forgangne 
og udfordrende Corona periode.

Vi er alle glade for at det nu er muligt at mødes igen, selvom 
det er nødt til at være med maske/mundbind, afstand og 
afspritning  indtil videre…
Coronaen har jo desværre ikke sluppet sit tag i os alle, men 
det går forhåbentligt den rigtige vej, efterhåneden som alle 
bliver vaccinerede…

Mange af vores traditionelle arrangementer har været aflyst  
og det er trist! Men som det fremgår af den vedlagte års-
kalender 2021-22, så håber vi at kunne gennemføre alle vores 
arrangementer efter sommerferien 2021.

Velkommen tilbage alle sammen!  

Kim 

 MEDLEMSRÅDET FORTSÆTTER I 2021

             

Da Christianehøj desværre ikke kan afholde 
generalforsamling i februar 2021 pga. Corona, og da 
vi kun har kunne afholde meget få medlemsrådsmøder,



har jeg foreslået de nuværende valgte medlemmer at 
de bliver siddende et år mere. Det har de indvilget i 😉

Kim

                  

Da råvarepriserne er stigende, måtte vi
sætte prisen for frokost op med kr. 5,- 
til kr. 40,- fra  1. janar 2021.  

       

          KAFFEMØDERNE

er deværre Corona aflyste i øjeblikket.
Men de forventes genoptaget fra 
september 2021.            



Det er fortsat således at  man skal  bruge 
mundbind, når man transporterer sig rundt 
på Christianehøj.
Man må dog gerne tage sit mundbind af, når 
man sidder ned / holder stille.  

½ Husk også at holde afstand og spritte af!

Kim                                 

      Velkommen til Camilla. 
               

                         

Camilla er uddannet gastronom-assistent og starter på Chris-
tianehøj den 1/7-21 som køkkenmedhjælper 20 timer/uge.
Camilla erstatter Annette som gik på efterløn  i 2020.
Camilla  kommer fra en stilling i en kantine hvor hun dagligt 

har lavet mad til mange mennesker.
                     

             

             Velkommen til Poul  

                  

Poul er uddannet gartner og startede på Christianehøj i maj     
måned som erstatning for Bent, som  gerne vil erstattes i 

den del af hans arbejde.



Poul er til daglig ansat som gartner i Gladsaxe kommune, men vil
gerne have lidt ekstra arbejde. Det er vi glade for!

                                        


