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JULEHYGGE 

Beboere og pårørende inviteres 
fra 15-17 til vores årlige 
julehygge med gløgg og 
æbleskiver i Centralen  
 
BEBOER JULEFROKOST 

Beboere og personale samles fra 

18-22 til julefrokost med lækker 

mad, konkurrencer, pakkeleg og 

masser af hygge ☺ 
 

JULEMARKED 

Beboere og personale følges fra 

15-21 til den årlige Julemarked 

tur på Christiania og efterføl-

gende buffet på Dalle Valle. 

     

 

Kalender 

Søborg, november 2018 

Nyhedsbrev 
 

En fantastisk sommer er overstået 
 

 

Vi ser tilbage på et dejligt 2018 hvor vi har måtte vinke farvel til gamle beboere, der har været parate 
til at prøve kræfter i eget nyt hjem, og vi har sagt velkommen til nye beboere. 

En efterspurgt ferierejse for beboerne er vel overstået, og blev et dejligt bevis på sammenhold,  
styrke, hygge og mangfoldighed.  

Nu ser vi frem til en hyggelig vinter 😊 
 

Nyhedsbrev nr. 3, 4 kvt. 2018 

De bedste hilsner fra 

Rikke, Jesper, Asger, Rasmus, Lone M, Dorte, Mikael, Lone K, Henrik, Mette og Dan 

samt Pia, Vania, Michael, Sarau, Kasper, Mona & Oliver 

ASF Autisme-spektrum forstyrrelser • OCD • ANGST 

Barcelonatur 
Mange beboere på LKbh har altid udtrykt et brændende ønske om at vi 

sammen kunne rejse på ferie sydpå. Det blev endelig til virkelighed i 

september. Seks beboere og fire personaler rejste sammen til Barcelona i 

5 dage. Turen skulle rumme dele af historie, kultur, byliv og badestrand. 

Det var en stor succes på alle parametre. Alle beboere har under og efter 

turen udtrykt stor begejstring. Der var plads til masser at solid hygge og 

samvær på en helt anden måde, end i de sædvanlige rammer vi altid 

mødes under på LKbh. Det skabte grobund for mange nye snakke og 

vinkler på livet generelt, både på og uden for LKbh.  

Vi planlægger en lignende tur i september 2019. 

Åbningstider for Jul og Nytår: 
 

Mandag d. 24/12 kl. 10-15 
Tirsdag d. 25/12  kl. 12-21 
Onsdag d. 26/12  kl. 12-21 
Mandag d. 31/12 kl. 10-15 
Tirsdag d. 01/01  kl. 12-22 
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”ORD ER INTET – HANDLING ER ALT” 

 
 

 

Tak til Louise T og velkommen til Henrik 

 
Louise har efter 5 år valgt at prøve noget helt nyt efter mange år i 

branchen. Louise skal have en stor tak for den tid hun har været i LKbh og 

vi ønsker hende alt det bedste fremover ♡ 
Samtidig har vi haft den store fornøjelse at byde velkommen til Henrik, der 

er startet d. 2. oktober. Så varmt velkommen til Henrik 😊 

 
 

 
 

 
 


