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OPGANGSMØDE 

Der kan skrives punkter på til 
opgangsmødet, på tavlen i 
Centralen 
 
TEMADAG omkring OCD med 
psykolog Malene Klindt Bohni 
 
SOMMERFEST 

Vanen tro, tager beboere og 

medarbejdere en dag ud af 

kalenderen og tilbringer den 

sammen på Bakken ☺ 
 

UDLANDSREJSE 

Også i 2019 arrangerer vi en ca. 

5 dages udlandsrejse for de af 

vores beboere der ønsker dette 

     

 

Kalender 

Søborg, februar 2019 

Nyhedsbrev 
 

OCD og autisme 
 

 

2019 er godt i gang. Her er lidt om hvad vi glæder os over i år: 
 

• Endnu engang fortsætter vi vores fokus på OCD, samt OCD/autisme 
• Den sundhedsfaglige dokumentation er ligeledes et fokuspunkt for 2019 

• Det bliver et år med farvel til gamle beboere og velkommen til nye 
 

Nyhedsbrev nr. 1, 1 kvt. 2019 

De bedste hilsner fra 

Rikke, Jesper, Signe, 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 

Udlandsrejse 
Vi gentager i 2019 succesen fra sidste år, der sendte 6 beboere samt 4 
personaler til Barcelona. Vi finder sammen med de beboere der ønsker at 
komme afsted igen i år, frem til hvor dette års tur skal gå hen. Turen 
kommer igen til at skulle rumme dele af historie, kultur, byliv m.m. Vi tager 
atter afsted i september med ca. 5 overnatninger. 
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Tak til Asger og velkommen til Signe 
Da Asger fik tilbudt et job uden weekendarbejde og flexible arbejdstider, 
kunne han desværre ikke sige nej. Vi har derfor måtte sige farvel til Asger, 

som vi har været rigtig glade for. Vi ønsker Asger alt det bedste fremover ♡ 
Til gengæld har vi nu den store fornøjelse at kunne byde velkommen til 

Signe, der starter på LKbh d. 1. marts. Varmt velkommen til Signe 😊 

I februar flytter Christian og Melissa uafhængigt af hinanden ud i egen 
bolig. Melissa har boet her i 2 år og glæder sig til at komme videre. 
Christian har været med siden 2012 og glæder sig også, omend det er som 

at flytte ’hjemmefra’ endnu engang 😊 Vi kommer til at savne jer rigtig 
meget, men glæder os på jeres begges vegne!  
Til gengæld har vi fornøjelsen af at kunne byde VELKOMMEN til en ny 
beboer fra Hvidovre, der er flyttet ind på LKbh i februar. Vi glæder os alle 

meget til at lære ham bedre at kende 😊 

Farvel til Christian & Melissa 

OCD & Autisme (m. Malene Klindt Bohni) 
Vi fortsætter i 2019 med vores store fokus på OCD. Vi har atter inviteret 
psykolog Malene Klindt Bohni til en temadag omkring OCD for personalet. 
I forlængelse af temadagen inviterer vi de beboere (og pårørende) der selv 
er diagnosticeret med OCD, til at deltage ca. et par timer. 


