
     

 
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: 200 stk. 
Ansvarshavende: Forstander Kim Rindbo 
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Kære alle sammen. 
 
Så blev det atter sommer og det er igen tid til mange gode stunder 
sammen på Christianehøj – både ude og inde. 
 
I slutningen af 2018 donerede vores fantastiske venner i  
Lions Gladsaxe kr. 450.000,- til at ombygge dagcentret til  
tidssvarende løsninger de mest nødvendige steder. 
 
I skrivende stund arbejde der på højtryk flere steder inde og ude  
På Christianehøj.  
Der arbejdes i Multihallen med bl.a. støjdæmpning, med nye  
automatiske døre i indgangspartiet og med at ombygge den  
tidligere dame-omklædning til en moderne toilet- og badeløsning. 
 
Endvidere har vores dygtige supervikarer Albert, Bent, Daniel og  
Henryk lagt fliser hele vejen rundt om huset samt på terrassen bag  
Værkstederne. 
Formålet med dette er at skabe en udendørs træningsbane rundt  
om huset samt en brugbar terresse bag ved dagcentret.   
 
Efterhånden som vi får råd til det, vil vi indkøbe udendørs  
træningsredskaber til at placere langs stien på bagsiden af huset,  
således at der vil blive mulighed for at træne både indendørs og  
udendørs på Christianehøj. 
 
Rigtig god sommer til jer alle! 
 
Mange hilsner 
 
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 sundhedsbutik i:   

Værebro Park. 

Hør mere hos Christianehøjs personale. 



     

          MILJØÅR PÅ CHRISTIANEHØJ 

 
Klimaproblemerne er meget oppe i tiden og med 
meget stor sandsynlighed er det meget relevant! 
 
Christianehøj må derfor tage ansvar for vores del 
af problemet med henblik på at dagcentret bidrager 
med løsningerne for miljøet.  
 
Christianehøj er kommet med i Gladsaxe 
kommunes affalds sorterings ordninger.  
Vores køkken har ændret i menuen, så Chris-
tianehøjs belastning af miljøet på mad-området 
gradvist ændres over til at være bæredygtigt. 
 
Håbet er - at alle medlemmer og personaler - vil 
bakke op om dette tiltag for miljøet!     
 

                      

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 (kl. 19-21) i løbet af 
efteråret 2019 og foråret 2020, hvor vi vil fortælle 
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.  
 
Datoerne for aftenerne fremgår af vedlagte 
kalender samt af Christianehøjs hjemmeside. 



     

  METTE - NY MEDARBEJDER    

  

Mette er uddannet ergoterapeut og kommer fra en stilling 
i Københavns kommune (og har engang været bartender). 

Mette er teammakker med Stine og de udgør tilsammen 
Christianehøjs neurorehabiliteringsteam.  

Teamet arbejder med de af Christianehøjs medlemmer 
der er senhjerneskadede.  

    Velkommen til Mette! 

TEMA-FEST: WILD WEST 

   
Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 17 – 22 

 

Der vil blive serveret burgere mv.  
PRIS kr. 150,- + EvT. Kørsel kr. 50,-    

 
Sidste tilmelding i den røde bog er fredag d. 27/9–19 
             



     

         Multihallen (det tidligere bassinrum) tager form  

   
 

     
Supervikarerne puster ud efter det hårde anlægsarbejde    

 
Supervikarerne bygger trænings sti rundt bag om Christianehøj  

 



     

 

HØJENS 46 ÅRS FØDS’DAGSFEST 
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