Dagcentret Christianehøj
Christianehøj 193-195
2860 Søborg
Tlf.: 39 69 24 34
Mail: dagc@christianehoj.dk
Webside: www.christianehøj.dk
Bestyrelsesformand:
Lis Napstjert
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.
På trods af Coronavius og valg i USA bliver det alligevel jul i
gamle Danmark og på Christianehøj!
Medarbejdergruppen har gjort alt i vores magt for at holde
Christianehøj åbent i denne udfordrende periode.
I foråret lukkede vi dog, ligesom stort set alt andet, i en
periode. Vi valgte at fordele alle jer medlemmer imellem os,
således at hver ansat havde 10 medlemmer at holde kontakt
til over telefonen. Det fungerede godt, var tilbagemeldingen
fra jer. 😉
Over sommeren var det muligt at lukke langsomt op igen,
men fra start november går det nu igen den anden vej.
I skrivende stund kan vi kun samles i grupper på maximalt 10
personer og for at det kunne lade sig gøre, opdeles
åbningstiden i formiddags- og eftermiddagsåbent.
Det betyder at det er anderledes at være på Christianehøj for
os alle, end det plejer. Det ser dog ud til at alle affinder sig
med det, selvfølgelig også fordi alternativet ikke er så
tillokkende!
Næsten alle vores traditionelle arrangementer har været
aflyst i 2020 og det er trist! Men vi håber at vaccinen er på
vej, så vi kan tage revance , når det igen er muligt!
Nu vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Mange gode julehilsner Kim

JULE QUIZ

Vinderne bliver slået op på opslagstavlen i
multihallen fra den 14/12-20.
MEDLEMSRÅDET FORTSÆTTER I 2021

Tip 13 rigtige og deltag i lodtrækningen om flg. fine
præmier:
1. præmie: En gratis Corona test (nej…fis) 😉
1.præmie: Stor bøtte Toms mini favoritter
2-3.præmie: Spangsberg Aftenstunden
4-10. præmie: Marabou chokolader
Når du har udflyldt julequizen med dine svar, så:
- Skriv dit navn på quizzen,
- Klip siden ud af bladet,
-Aflever siden hos Pia/Karin på kontoret.
Senest fredag den 11/12-20 kl. 13.00
Derefter trækkes lod, først blandt dem med 13 tigtige,
er der ikke 10 medlemmer med 13 rigtige, trækkes
dernæst lod balandt dem med 12 rigtige osv.

Da Christianehøj desværre ikke kan afholde
generalforsamling i februar 2021 pga. Corona, og da
vi kun har kunne afholde meget få medlemsrådsmøder
i 2020 – har jeg foreslået de nuværende valgte at
de bliver siddende et år mere. Det har de indvilget i.
Kim Rindbo

INFORMATION
Desværre må alle Christianehøjs julearrangemeneter aflyses i
2020 pga Corona. Det gælder desværre både Julefrokosten,
Den søde tands aften, Jule særåbent den 29/12-20 og Nytårsfesten den 29/1-2021.
Vores fantastiske venner i Lions har
også måtte aflyses den traditionelle
advantsfest i år, men som et plaster på
såret har de valgt at lave en lille
gavepose til os alle.

Christianehøjs medlemsråd har ogsåtilpasset sig Corona
smittens udfordringer, og har måtte droppe at tage på
juleindkøb til den daglige gavetrækning i december måned.
I stedet har Medlemsrådet besluttet at indkøbe en masse
dejligt chokolade til daglig uddeling.

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

KAFFEMØDERNE
er deværre også aflyst i øjeblikket
pga. corona.
Tag fat i personalet, hvis der skulle
være noget som i synes ikke kan vente
til kaffemøderne kommer i gang igen.

