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Side 1 

 

 

 

 

PRODUKTION OG FORMÅL 
Der arbejdes primært med ordre produktion og egen produktion. 

Tilbuddet på Kilen er arbejdsmarked rettet, hvor produktionen bliver 

brugt som middel til at udvikle og give den enkelte borger 

arbejdsidentitet. 

DAGLIGDAGEN PÅ KILEN: 

 Dagligt tænker vi også sundhed og bevægelse ind, som en naturlig 

del af hverdagen, blandt andet med mulighed for daglig gåtur og 

'walk & talk' møder 

 Der tilbydes løbende forskellige holdforløb, eksempelvis 

erhvervsrengøring, mindfulness, og håndbold/atletik  

 Der tilbydes NADA akupunktur flere gange ugentligt 

ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION 
 Telefon: 7376 8640,  

 Afdelingsleder Azael Carl Bakit Larsen - aclar@aabenraa.dk 

 Åbningstider: Mandag, onsdag og torsdag - 8-16 

Tirsdag og fredag- 8-14  

 Adresse: Kilen 53, 6200 Aabenraa 

  

OM KILEN 

KILEN  
TRÆ – MULTI – PAKKERI   

Kilen er et tilbud til beskyttet beskæftigelse, STU forløb, 

afklarings - og ressourceforløb. Kilen henvender sig til 

borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, 

samt psykisk sårbarhed. 

 

På Kilen er der ca. 20 ansatte, fordelt på 4 teams bestående 

af: Team Pakkeri. Team Træ og Team Multi. Det er også på 

Kilen, at vi afholder det årlige Julemarked, hvorfra vi sælger 

ud af vores egenproduktion fra CJU. 



 

Side 2 

SKOVLY 
 

INDE SOM UDE 
På Skovly er der mulighed for både at arbejde inde og ude, Indendørs 

fletter vi pil, gør rent, dækker bord og vasker op. Når vi er ude ordner 

vi haven, kløver brænde, passer dyrene. Andre opgaver der opstår 

løser vi også, det kan være vedligeholdelse af huset og lign. 

DAGLIGDAGEN PÅ SKOVLY 
 Vi dyrker og høster egen pil, som vi fletter forskellige 

pileprodukter af 

 Vi kløver træ, som klargøres til brænde og derefter til videresalg. 

Træet kan efter aftale afhentes, eller vi kan levere 

 Vi står selv for den daglige rengøring og vedligeholdelse af 

området/bygninger Vi tilbyder NADA akupunktur 

 Vi benytter os af piktogrammer og kommunikerer gennem 

Life Manager appen 

 Vi gør på Skovly rigtig meget ud af, at borgerne selv er med  

til at strukturere deres hverdag og har medbestemmelse 

ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION 
 Telefon: 7376 8699 

 Afdelingsleder Azael Carl Bakit Larsen - aclar@aabenraa.dk 

Åbningstider Mandag, onsdag og torsdag - 8-16  

 Tirsdag og fredag kl. 8.00-14.00 

 Adresse: Dimen 10, 6200 Aabenraa  

  

OM SKOVLY 
Skovly er et tilbud om beskyttet beskæftigelse, STU 
forløb, afklarings - og ressourceforløb, som henvender sig 
til borgere med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelse, samt psykisk sårbarhed. 
 
Skovly er placeret, i landlige omgivelser, i udkanten af 
Aabenraa. Arbejdsopgaverne på Skovly består blandt 
andet i, at vedligeholde hus og have samt dyrke de 3 Ha. 
jord, der delvis er tilplantet med skov, græs og pil, og 

passe et mindre dyre hold af høns. 

PILEFLET – DYREPASNING - UDENDØRSARBEJDE  



 

Side 3 

NÆSTMARK 

HVAD TILBYDER VI ELLERS? 
På Næstmark tilbyder vi beskyttet beskæftigelse, STU forløb, 

afklaringsforløb og ressourceforløb, samt en individuel  

helheds orienteret indsats, som skal gøre borgeren klar til  

livet på arbejdsmarkedet eller til en uddannelse. 

Vi tilbyder også dagligt NADA behandling. Der er mulighed for at 

deltage i et mindfulness forløb og Virtual Reality.  

Herudover tilbydes der et erhvervsrengøringsforløb. 

OPGAVER DER LØSES 
 Samling og montage af komponenter 

 Pakning af tilbehørsposer, reklamemateriale m.m 

 Træproduktion 

 Vaskeri og rengøring 

 Ad hoc opgaver for eksterne kunder 

 Syning af forskellig art, som oplægning af bukseben, isyning af knapper 

og lign. 

ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION 
 Telefon: 7376 7117 eller 7376 7267 

 Afdelingsleder Azael Carl Bakit Larsen - aclar@aabenraa.dk 

Åbningstider Mandag, onsdag og torsdag - 7.30-15.10 

 Tirsdag - 7.30-14.00, fredag kl. 7.30-13.00 

 Adresse: Næstmark 17, 6200 Aabenraa 

  

TRÆVÆRKSTED – KREATIV – PAKKERI - VASKERI  

OM NÆSTMARK 
Næstmark består af to værksteder, det ene er et 
træværksted med produktion af fyrretræs møbler, som 
fremstilles i mindre serier for en kunde. Tilhørende 
produktionen er der en stor maskinpark som borgerne 
støttes i at kunne betjene. 

Den anden afdeling er en produktions afdeling med 
kreative produkter, samt montage- og pakkeopgaver for 

virksomheder i Aabenraa og omegn. 



 

Side 4 

MONTAGEN 

FÆLLESSKAB OG KOLLEGAER 

Beskæftigelsen giver mulighed for et arbejdsfællesskab og samvær 

med arbejdskollegaer, der gør borgeren klar til et arbejde eller en 

uddannelse. 

Montagen løser opgaver for private og offentlige virksomheder i lokal 

området. Arbejdsopgaverne er varierede, hvilket gør det muligt at 

tilgodese den enkeltes stærke sider. Vi tilbyder også dagligt NADA 

behandling. Der er mulighed for at deltage i et mindfulness forløb og 

Virtual Reality. Herudover tilbydes der et erhvervsrengøringsforløb. 

 

OPGAVER DER LØSES 
 Samling og montage af komponenter 

 Pakning af tilbehørsposer, reklamemateriale m.m 

 Kuvertering og påsætning af labels 

 Ad hoc opgaver for eksterne kunder 

 Behandling af IT skrot 

ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION 
 Telefon: 7376 8699 

 Afdelingsleder Pernille S. Burich - psbu@aabenraa.dk  

Åbningstider Mandag, onsdag og torsdag - 7.30-15.10 

Tirsdag - 7.30-14.00, fredag kl. 7.30-13.00 

 Adresse: Kresten Philipsensvej 4, 6200 Aabenraa 

  

  

PAKKERI – PRODUKTION – LAGER – IT SKROT  

OM MONTAGEN 
Montagen henvender sig til borgere med psykiske 
sårbarheder, der i kortere eller længere tid ikke har 
mulighed for at opnå beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked. 

Montagen tilbyder en meningsfyldt beskæftigelse, samt 
støtte og optræning af færdigheder, der gør den enkelte i 
stand til at udføre arbejdsopgaver af forskellig karakter og 

sværhedsgrad, tilpasset borgerens ønsker og behov. 



 

Side 5 

ABENA PRAKTIK 

FORMÅL & REGLER 
Når man er i praktik hos ABENA, er man i deres egne lokaler og i 

forhold til deres regler og politikker. Det betyder blandt andet, at  

der ikke må ryges på Abenas matrikel, men en evt. rygepause  

kan aftales med kontaktpersonen. Rygning skal foregå på den  

anden side af vejen. 

  

Der må kun medbringes vand i en lukket flaske i produktions-

lokalerne. Øvrige drikkevarer må kun nydes i kantinen. 

Der er køleskab i kantinen, hvor vi kan lægge vores madpakker, og der 

er gratis kaffe og the. 

EKSEMPLER PÅ ARBEJDE 

 Pakning af forskellige produkter 

 Sætte etiketter på forskellige produkter og kasser 

 Pakke duftprøver i bleposer 

 Pakke poser med forskellige vareprøver 

 

KONTAKTINFORMATION 
 Vivian Bertelsen, tlf. 23302552 - Mail vb@aabenraa.dk 

 Kenneth V. Kruse, tlf. 24982184 - Mail kvk@aabenraa.dk 

VORES EGEN AFDELING PÅ EN LOKAL ARBEJDSPLADS  

OM ABENA 
ABENA er en dansk, familieejet produktions- og  
handelsvirksomhed med hovedsæde i Aabenraa.  
Virksomheden er grundlagt i 1953 - og ligesom dengang 
er de i dag stadig præget af en sønderjysk 
virksomhedskultur, hvor etik, miljø og godt købmandskab 
er i højsæde.  
Koncernen har ca. 1800 medarbejdere og en omsætning på 
omkring 4 mia. kr. 
I praktikken fokuseres der på at få en bedre tilknytning til 
en arbejdsplads, få et godt arbejdsfællesskab og arbejde med 
borgerens enkelte mål. 



 

Side 6 

VIRKSOMHEDSKONSULENT 

HVAD GØR 

VIRKSOMHEDSKONSULENTEN? 

Virksomhedskonsulenten i CJU søger, ud fra en afdækning af 

borgerens evner og behov, en egnet praktikplads med henblik på 

aftale om etablering af en praktik. 

I praktikperioden og efter evt. ansættelse følger 

virksomhedskonsulenten borgeren tæt i de nye eksterne  

rammer. 

Virksomhedskonsulenten rådgiver og vejleder såvel borger som 

virksomhed. Dette sker ved løbende besøg i virksomheden alt efter 

den enkeltes behov. 

KONTAKTINFORMATION 

 Erik Juhl Skov  

 Tlf: 2928 0662 

 Mail: ejs@aabenraa.dk 

 Virksomhedskonsulent for forløb fra Jobcenter 

Afholdelse af JobCafé for borgere i skånejob eller på vej hertil. 

  

  

JOBAFKLARING – JOBCAFÉ - RÅDGIVNING 

Virksomhedskonsulenten 
Borgere der er visiteret job, jf. Lab loven, hjælpes videre i 
en ekstern praktik uden for CJU. 
 
Virksomhedskonsulenten vil følge borgeren under hele 
praktikken, med den rolle at sikre og fastholde borgeren i 
praktikken og arbejde målrettet med de indikatorer, der 
gør borgeren arbejdsmarkedsparat. 

mailto:ejs@aabenraa.dk


 

Side 7 

NADA 

 

HVORDAN GIVES 
BEHANDLINGEN? 

Der gives 5 sterile nåle i hvert øre. Man sidder med nålene i ørerne i 

45 minutter. Der serveres NADA te, som samtidig med akupunkturen 

afhjælper symptomer og behandler mere grundlæggende ubalance i 

kroppen. 

HVEM HAR GLÆDE AF BEHANDLINGEN? 

Alle, som mangler balance, indre ro og kontrol, kan have glæde af 

NADA. Det kan være borgere som er stressramte, har ADHD-eller 

andre diagnosticerede sårbarheder, samt borgere der med en 

depression. 

NADA REDUCERER FLERE SYMPTOMER SOM: 
 Stress 

 Søvnproblemer 

 Angst 

 Stoftrang og abstinenser 

 Fysisk og psykisk uro 

 Aggressiv/hyperaktiv adfærd 

 Koncentrationsbesvær   

CJU har oprettet NADA cafeer / tilbud i alle afdelinger, og der tilbydes 
NADA op til flere gange om ugen i alle afdelinger. 

  

  

AFSLAPPENDE AKUPUNKTUR I ØRENE 

HVAD ER NADA? 
NADA er et system, der får mennesker mere i balance. En 
behandlingsform, der afbalancerer og styrker kroppens 
funktioner og genskaber indre ro samt fokus. 
 
Mange borgere giver udtryk for, at NADA´en er en dejlig 
form for egen-omsorg 
 
NADA virker godt sammen med anden behandling, hvad 
enten det er medicinsk behandling eller psykoterapi. 



 

Side 8 

HOLDFORLØB 

FÆLLES FOR TANKERNE BAG ETABLERING 
AF HOLDFORLØBENE ER, AT SKABE: 

 Ny energi 

 Positive forandringer og nye vaner 

 Trivsel og livsglæde 

 Selvindsigt og selvværd 

 Accept 

 Fællesskab 

EKSEMPLER PÅ HOLDFORLØB  
 Mindfulness forløb - Der har til formål at give borgeren mere 

overskud i hverdagen og bedre indsigt i sig selv.  

Læs mere på side 14 

 Netværkshold - Læs mere på side 13 

 Atletik Håndbold 

Alle hold kan variere i udbud og længde, alt afhængig af årstid, vejr og 

personale. Spørg din kontaktperson for at finde ud af om der er et 

aktivt hold for dig. 

KONTAKTINFORMATION 
 Alle holdene har forskellige tovholdere og kontaktpersoner, 
 Spørg dit nærmeste personale eller din kontaktperson for 

yderligere information. 

      

  

EN DEL AF HVERDAGEN 

HVAD ER HOLDFORLØB? 
I Center for Job og Uddannelse vil vi gerne sikre 
variation, adspredelse, bevægelse og fællesskaber på 
tværs i hverdagen. 
Derfor har vi tilbud om flere forskellige holdforløb, hvor 
den enkelte borger aktivt kan medvirke i og opnå mere 
viden, erfaring på flere områder samt udvide netværket. 
Nogle af forløbene handler om sundhed, andre om 
fællesskab eller at lære sig selv bedre at kende. 



 

Side 9 

LIFE-MANAGER 

KORT OM APPEN 

Appen har flere funktioner, de vigtigste er kalender, beskeder og 

kontakter. Derudover er der i appen også mulighed for at lave 

videoopkald, uploade billeder til fotoalbum og lave madplanlægning. I CJU 

er målet, at al kontakt mellem borger og personale skal foregå via Life-

Manager. 

 

KALENDEREN 
 Borgerens egen kalender 

 Invitationer til arrangementer 

 Møde indkaldelse 

BESKEDER 
 Mulighed for at sende beskeder til en eller flere modtagere  
 Afgrænsede muligheder for at undgå fejl  
 Mulighed for at få læst beskederne op. 

KONTAKTER 
 Overskuelig opbygning af kontakterne 

 Simpelt og enkelt at finde den rigtig modtager 

 Afgrænset for at undgå forkerte beskeder 

  

EN SMART NY APP, MED KALENDER OG KONTAKTER 

HVAD ER LIFE-MANAGER? 
Life-Manager er en ny, innovativ og spændende 
app, der er skræddersyet til borgere og personale 
med behov for optimering af planlægning og 
kommunikation, borgere, pårørende, 
kontaktpersoner og personale igennem. 
 
I CJU har vi fået den optimeret til netop vores 
behov, og ved hjælp af appen, kan vi nu inddrage 
borgeren meget mere i den fælles kommunikation. 



 

Side 10 

OPKVALIFICERING 

 

BLIV EN DEL AF ET TEAM 
Du vil blive en del af afdelingens interne rengørings og service team, der 

sørger for at huset fungerer. Du vil få mulighed for at udvikle dine 

kompetencer løbende og få mere ansvar for afdelingens daglige opgaver. 

OPGAVER I TEAMET 

 Lave kaffe og te 

 Rengøring af kantine og fælles arealer 

 Opvask og hygiejne i køkkenet 

 Indkøb af frugt til salg i kantinen 

 Opgaver i forbindelse med arrangementer, som  

eksempelvis Julemarked og Forårsmarked  

 Servicering til møder i huset 

KILENS ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFO 

 Telefon: 73768640 

 Åbningstider: Mandag, onsdag og torsdag - 8-16 

 Tirsdag og fredag - 8-14  

  

  

TILBUD OM UDVIKLING 
Som et tilbud til borgere i CJU kan man blandt andet 
komme på et erhvervsrengøringsforløb, hvor man kan lære 
om rengøring, hygiejne og hvordan man skal forholde sig til 
rengøring i virksomheder og offentlige institutioner. 
 
Den nye viden kan man derefter gøre brug af rundt i de 
afdelinger man er tilknyttet, f.eks. ved at deltage i 
rengøringen eller serviceringen af bygningerne. Du vil også  
kunne komme på flere andre forløb. 

ERHVERVSRENGØRING – SERVICE - KANTINE 



 

Side 11 

NETVÆRKSHOLD 

 

  

  

  

 

SAMTALE – NYE MENNESKER - SELVINDSIGT 

OM NETVÆRKSHOLDET 
Netværksholdet er for de borgere der er i et 
opkvalificering, -udviklings eller -progressionsforløb, og 
som er klar til at socialisere sig på ny. 
 
Alle der deltager på netværksholdet er forskellige, og det 
er derfor helt okay også at trække sig, holde en pause eller 
være passiv, hvis man har behov for det. 
 
Netværksholdet skaber en tryg ramme, hvor der kan tales 
frit fra leveren om både stort og småt. Ofte tager vi 
udgangspunkt i aktuelle ting, der sker i borgernes liv nu og 

her. 

HVORDAN? 
Som et lille hold mødes en gruppe borgere ugentligt 

sammen med et personale. Vi tager en dialog ud fra et 

oplæg, der typisk tager udgangspunkt i et arbejdsmarkeds 

eller socialt emne. Vi taler ofte ud fra livshjulet om 

forskellige temaer, som eksempelvis drømme, familie, 

helbred, arbejde, hobby osv. Derudover indgår der også 

flere andre arbejdsmarkeds rettede tiltag, som 

eksempelvis virksomheds besøg, Hvis man ønsker det, kan 

man møde en time før og få NADA fra kl. 9. Vi mødes hver 

torsdag kl. 10-12 på Kilen. 

ting, der sker i borgernes liv nu og 
her. 
 

 

MOTIVATION OG SAMMENHOLD 

 Vi tager på virksomhedsbesøg 

 Vi får opbygget selvindsigt og selvværdet  

 Vi går ture og snakker 

 Vi tager på udflugter 

 Møder hinanden på tværs af 

afdelinger  

 Får nye venner 

 

ting, der sker i borgernes liv nu og 

her. 



 

Side 12 

MINDFULNESS 

 

MÅLGRUPPE 

Borgere der er tilknyttet en af CJU's afdelinger 

MÅL FOR BORGEREN: 

 At opleve velvære og ro 

 At skabe overskud til hverdagen 

 Få et indblik i mindfulness 

INDHOLD / METODE: 

 Der arbejdes med opmærksomhed,  

 kropsbevidsthed og indre ro  

 Mindfulness træning og meditation  

 Visualiserings øvelser 

 Yoga 

EFFEKT / RESULTAT: 

 Bedre psykisk balance 

 Indre ro 

 Øget kropsbevidsthed 

 Du lærer at mærke dig selv 

 Et bedre søvnmønster 

 Dæmpet mental og fysisk uro 

 Større overskud i hverdagen  

 Opøve af være i nuet 

INSTRUKTØRER 

Mette:    24657398 - mhpa@aabenraa.dk 

Helle:     23372926 - hben@aabenraa.dk 

  

HVAD ER MINDFULNESS 
 
Mindfulness stammer fra buddhismen og yogaen, og har 
fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og 
behandling af stress. 
 
Centralt i mindfulness er nærvær, fuld opmærksomhed på 
det, man lige nu og her beskæftiger sig med og 
tilstedeværelse med alle sanser vågne. 



 

Side 13 

REGLER I CJU 

 

ARBEJDSPLADSENS STØRRE RETNINGSLINJER: 

  

 Sygemeldinger - Du skal ringe til din 

kontaktperson/afdelingen, hvor du er tilknyttet. Andet 

fravær aftales med din kontaktperson og evt. din 

sagsbehandler. 

 

 Rygning er ikke tilladt i arbejdstiden på Aabenraa 

kommunes arbejdspladser. 

 

 Rusmidler - Du skal møde clean og ædru på 

arbejdspladsen. 
 

 Tyveri accepteres ikke i CJU og meldes til politiet. 

 

  

SÅDAN OPFØRER VI OS PÅ ARBEJDSPLADSEN 

CJU ER EN ARBEJDSPLADS 
 
CJU fungerer som alle andre arbejdspladser i 
Danmark. Det betyder, at vi har regler og retningslinjer for 
alt fra rygning til sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at 
orientere sig om reglerne når man er her. 
 
Hvis man er i tvivl om, hvilke regler der gælder for en, så er 
man velkommen til at spørge sin kontaktperson eller et 
andet personale, så skal de nok hjælpe. 



 

Side 14 

MINE KONTAKTER 

 

Navn: 

  

Tlf: 

 

Mail: 

 

 Afdeling: 

 

CJU'S INFO OG MAIL 

Center for Job & Uddannelse 

Kilen 53, 6200 Aabenraa 

Tlf.: 7376 8640 

Afdelingsleder Azael Carl Bakit Larsen tlf.: 21661489. Mail: aclar@aabenraa.dk 

Afdelingsleder Pernille S. Burich tlf.: 23359257. Mail: psbu@aabenraa.dk 

  

  

 

 

 

HERUNDER KAN DU SE OG SELV SKRIVE INFO 

HOLD STYR PÅ DINE KONTAKTER 
 
Skriv selv, eller få din kontaktperson til at udfylde 
informationerne herunder. 
 
Besøg også CJU's hjemmeside på cju-aabenraa.dk, hvor 
du kan holde dig opdateret på nyheder i huset. 
 
CJU har også en Facebook side du kan følge - søg efter 
'Center for Job og Uddannelse', så finder du den 
hurtigt. 


