
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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   PÅRØRENDE AFTENER IGEN

     Første fest I næsten to år den 14/10         
______________________________________

         
         NY FORSTANDER PÅ CHRISTIANEHØJ

Christianehøj – det bedste til Dig

 



Så blev Corona restriktionerne endelig ophævet og det er igen
muligt at samles nogenlunde som førhen på Christianehøj. 
Vi vil dog fortsat bede jer alle om hyppigt at spritte af og 
gerne holde lidt afstand til hinanden… 

Tag også gerne imod tilbuddet om influenzavaccine!

Første gang vi igen samles mange på Christianehøj, bliver til 
fest den 14/10 kl. 17-22. 
Det bliver dejligt at samles med jer alle igen!

Handicapforeningen og Christianehøj har inviteret de 
lokalpolitikere der opstiller til kommunalvalg ´21 til det 
traditionelle vælgermøde i spisestuen på Christianehøj: 
   
               Tirsdag den 26. oktober kl. 19-21. 

Vi har igen også de traditionelle julearrangementer på 
Christianehøj (se Årskalenderen 2021/22). Vores store 
nytårsfest er fastsat til fredag den 28. januar 2022. 

Christianehøj genstarter vores tilbud om pårørende aftener 
som vores ergoterapeuter Mette og Stine står for. 

Fem aftener frem til maj måned i 2022 tilbyder Christiane-
høj, at familiemedlemmer til et senhjerneskadet medlem 
indskrevet hos os, har mulighed for netværksdannelse og 
erfaringsudveksling, omkring relevante emner - i forhold til 
livet efter en senhjerneskade. Se mere på vores hjemmeside.

      

     VELKOMMEN TIL MICHAEL

                                 

     Da vores supervikarer, undtagen Bent, er ophørt 
     en efter en, har vi ansat Michael til at løse de 
     små og større praktiske opgaver på Christianehøj.
    Michael vil være i huset fast om tirsdagen, og 
    derudover efter behov.

                             



Nytårsfest
                       Fredag d. 28. januar 
2022
                             Kl.  17.00 – 22.30

Der vil blive serveret:
Velkomstdrik

Forret
Hovedret
Dessert

Kaffe - Kransekage
Der spilles op til dans.

prisen for al denNE herlighed er  
kr. 280,-  

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

Sidste tilm. Fredag d. 14. januar 2022

Kære alle sammen

Efter ni spændende og gode år som jeres forstander
på Christianehøj, takker jeg af ved udgangen af 2021. 

Årsagen er at jeg efter en blodprop i hjernen i juni
2020 lider af hjernetræthed. Som i nok ved slap jeg
nådigt fra blodproppen og har kun få mén og det er
jeg meget taknemmelig for!

Men jeg bliver desværre hurtigere træt end tidligere
og jeg har derfor selv truffet den beslutning at stoppe
og lade nye kræfter tage over.  

I  min  tid  som  forstander  har  Christianehøj
gennemgået en del større forandringer. Det har været
forandringer  der  har  været  nødvendige  for  at
Christianehøj har kunnet fortsætte sit virke!

Det har været en stor glæde i mit liv at lære jer at
kende og jeg har (næsten alle dage) glædet mig til at
skulle  på  arbejde  og  møde  jer  medlemmer  og
personalet.



Som nævnt ”slipper i først af med mig” efter julen, og
jeg håber det vil lykkedes Christianehøjs bestyrelse at
ansætte en ny forstander snarest derefter.

Kærlig hilsen Kim

           

        

NU ER KAFFEMØDERNE STARTET IGEN 

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.

En fordel er dog at det er mindre møder end det årlige 
husmøde var før i tiden, hvorved flere kan komme til orde 
med stort og småt.

På de senest afholdte kaffemøder har Yo-Yo og Stine været 
primus moterer på fire korte temamøder omkring ”Trivsel”, 
”Livkvaliteten” ,”Fællesskaber” og ”Interesser”. 

Det har været nogle rigtig gode møder, og resultaterne fra 
disse foreløbig fire kaffe/temamøder er hængt op på Chr.høj. 

       
         VEL MØDT!

PÅRØRENDE AFTENER FOR FAMILIE
TIL  SENHJERNESKADEDE MEDLEM-
MER PÅ CHRISTIANEHØJ.

Det er en stor omvæltning for et menneske at blive 
ramt af en senhjerneskade. Samtidigt påvirker det 
også ægtefæller, forældre, børn, venner mv. 
           
Så er du pårørende til et af Christianehøjs medlem-
mer med senhjerneskade, vil vi gerne invitere dig 
til en eller flere aftener i løbet af efteråret 2021 og 
foråret 2022, hvor vi vil fortælle dig/jer om nogle 
af de udfordringer man kan have som pårørende til 
en senhjerneskadet.

Vi vil have et emne til hver af aftenerne, men der 
er også mulighed for selv af at komme med forslag
til emner, der kunne tages op.



Efter et kort oplæg, vil der være rig mulighed for at
tale med andre pårørende. Du vil også få et indblik 
i dagligdagen på Christianehøj. 

Datoer og tidspunkter for aftenerne fremgår af 
Christianehøjs hjemmeside.


