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JULEHYGGE 

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

Beboere og personale samles fra 

kl. 18-22 til julefrokost med 

lækker mad, quiz, pakkeleg og 

masser af julehygge :-) 
 

JULEMARKED 

Beboere og personale følges til 

det årlige Julemarked inde i 

København og efterfølgende 

buffet på Dalle Valle. 

     

 

Kalender 

Søborg, november 2019 

Nyhedsbrev 
 

Tak for et dejligt 2019 
 

 

- Hvor vi atter har styrket indsatsen mod OCD, med et decideret OCD-forløb 
 

- Hvor gamle beboere er flyttet ud i eget hjem og nye er kommet til. Velkommen til jer 
 

- Hvor vi i september havde en fantastisk beboer-ferietur. Denne gang til Portugal 
 

- Og hvor vi i øvrigt har fået et nyt Hoved-telefon-nummer: 7196 1818 
 
 

Nyhedsbrev nr. 2, 4 kvt. 2019 

Med ønsket om en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende Nytår 

Rikke, Jesper, Mikael, Henrik, Lone M, Rasmus, Signe og Dan 

samt Pia, Vania, Dorthe, Sarau, Cecilie, Michael & Oliver 

ASF Autisme-spektrum forstyrrelser • OCD • ANGST 

Botilbud udarbejder forløb for OCD-ramte 

Det blev tidligere på året vedtaget af beboerne, at turen i år skulle gå til 

Lissabon i Portugal. 6 beboere og 4 personaler kom afsted. Turen skulle 

rumme dele af historie, kultur, byliv og badestrand. Alle deltagere var 

meget begejstret igen i år. Det gav atter en helt anderledes måde at møde 

hinanden på, da vi på sådan en tur, er ude af de vante hjemlige rammer. 

Åbningstider for Jul og Nytår: 
 

Tirsdag d. 24/12  kl. 10-15 
Onsdag d. 25/12  kl. 12-21 
Torsdag d. 26/12 kl. 12-21 
Mandag d. 30/12 kl. 10-20 
Tirsdag d. 31/12  kl. 10-15 
Onsdag d. 01/01  kl. 12-22 

 
LKbh § 107 • Gyngemose Parkvej 4D, 6-TH. 2860 Søborg • 71 96 18 18 • centralen@lkbh.dk • www.lkbh.dk 

”ORD ER INTET – HANDLING ER ALT” 

 

 

Årets beboerferie gik til Lissabon 

 

Sådan lyder overskriften i det seneste OCD-NYT (nr. 3) fra OCD-foreningen. 

Vi havde i september besøg af journalist Stig Andersen fra foreningen, der 

ønskede at høre mere om vores tilgang til OCD og de OCD-forløb vi arbejder 

med omkring vores beboere.  

Det har været en lang proces med læring, supervision og udvikling. Psykolog 

Malene Klindt Bohni har støttet os undervejs og har holdt oplæg for beboere 

og pårørende, ud over supervisionen med LKbh’s personale. 

 

Vores beboer Daniel blev ved samme lejlighed interviewet til OCD-NYT og 

har derfor sin helt egen artikel senere i bladet. Daniel fortæller bl.a. om sit 

syn på det at vokse op med diagnoserne infantil autisme, ADHD og OCD.  

Og om altid at huske at se positivt og optimistisk på tilværelsen; 
 

”Man skal jo værdsætte det, man har i livet” 

 


