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Organisations overblik 



 

Side 1 

 

 

PRODUKTION OG FORMÅL 
Kilen varetager produktion af træmøbler, som fremstilles i mindre 

serier for en kunde. Tilhørende produktionen er der maskiner som 

borgerne støttes i at betjene. Ligeledes varetages der på Kilen 

montage- og pakkeopgaver for virksomheder i hele Danmark. 

Produktionsopgaverne er medvirkende til, at udvikle og give den 

enkelte borger en meningsfuld beskæftigelse i et anerkendende 

arbejdsmiljø.  

 

ARBEJDSDAGEN PÅ KILEN 
 Dagligt tænker vi sundhed og bevægelse ind, som en naturlig del 

af hverdagen, blandt andet med mulighed for en daglig gåtur 

 Der er mulighed for deltagelse på CJU´s håndbold/atletik hold 

 Der tilbydes NADA akupunktur flere gange ugentligt 

 

ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION 

 Telefon: 7376 8640,  

 Mail til: afdelingsleder: Azael Carl Bakit Larsen - 

aclar@aabenraa.dk 

Åbningstider: mandag, onsdag og torsdag kl.  8.00-16.00 

tirsdag og fredag kl. 8.00-14.00  

 Adresse: Kilen 53, 6200 Aabenraa 

  

OM KILEN 

KILEN  
TRÆ – MULTI – PAKKERI 

Kilen er et tilbud til beskyttet beskæftigelse, progression - og 

ressourceforløb.  

Kilen henvender sig til borgere med fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser, samt psykisk sårbarhed. 

 

Kilen er som afdeling fordelt på 4 teams bestående af: Team 

Pakkeri, Team Træ og Team Multi.  

 

 



 

Side 2 

SKOVLY 
 

INDE SOM UDE 
På Skovly er der mulighed for at deltage i både indvendige og udvendige 

opgaver og vedligehold. 

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

ude ordner vi haven, høster pil, kløver brænde, samt vedligeholder 

udearealerne og bygningerne.  

ARBEJDSDAGEN 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 vedligehold af 

området/bygninger  

 Vi tilbyder NADA akupunktur 

 Vi benytter os af piktogrammer  

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

til at strukturere sin hverdag og har medbestemmelse 

ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION 
 Telefon: 7376 8699 

 Mail til: Afdelingsleder Azael Carl Bakit Larsen - aclar@aabenraa.dk 

Åbningstider mandag, onsdag og torsdag kl. 8.00-16.00  

tirsdag og fredag kl. 8.00-14.00 

 Adresse: Dimen 10, 6200 Aabenraa  

OM SKOVLY 
Skovly er et tilbud om beskyttet beskæftigelse, STU 
forløb, progressions - 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 de omgivne 
arealer, der delvis er tilplantet med skov, græs og pil. 

PILEFLET – TRÆ KLØVNING – INDVENDIG OG 

UDVENDIG VEDLIGEHOLD 



 

Side 3 

NÆSTMARK 

STU OG PRODUKTION 
På Næstmark tilbyder vi beskyttet beskæftigelse, STU forløb, progressions-  

og ressourceforløb, samt en individuel helheds orienteret indsats, som skal gøre 

 borgeren klar til livet på arbejdsmarkedet eller til uddannelse. 

 Hertil har vi en intern jobkonsulent tilknyttet 

 

ARBEJDSDAGEN PÅ NÆSTMARK 
 Samling og montage af komponenter 

 Pakning af tilbehørsposer, reklamemateriale m.m. 

 Vaskeri og rengøring 

 Ad hoc opgaver for eksterne kunder 

 Syning af produktions opgaver 

 Mulighed for deltagelse på netværksholdet 

 Virtuel Reality 

 Motion og en daglig gåtur 

 Vi tilbyder også NADA behandling 

 

ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION 
 Telefon: 73767117/73767267 

 Mail til: afdelingsleder Azael Carl Bakit Larsen - aclar@aabenraa.dk 

eller afdelingsleder Pernille S. Burich - psbu@aabenraa.dk 

 Åbningstider: mandag, onsdag og torsdag kl. 7.30-15.10 

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

 Adresse: Næstmark 17, 6200 Aabenraa 

 PRODUKTION – RENGØRING/VASKE OPGAVER  

OM NÆSTMARK 
Næstmark er ud over et tilbud til STU forløb, ligeledes et 
tilbud til beskyttet beskæftigelse, progression - og 
ressourceforløb. Der henvender sig til borgere med fysiske og 
psykiske funktionsnedsættelser, samt psykisk sårbarhed. 

Arbejdsopgaverne består af montage- og pakkeopgaver for 
virksomheder i hele Danmark. 

mailto:psbu@aabenraa.dk


 

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 og hele Danmark. Arbejdsopgaverne er varierede, hvilket gør 

det muligt at tilgodese den enkeltes stærke sider.  

 

ARBEJDSDAGEN PÅ MONTAGEN 
 Samling og montage af komponenter 

 Pakning af tilbehørsposer, reklamemateriale m.m. 

 Kuvertering og påsætning af labels 

 Håndtering af IT skrot 

 Der er mulighed for deltagelse på netværksholdet 

 Rengørings opgaver 

 Der tilbydes NADA 

ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION 
 Telefon: 7376 8699 

 Mail til: afdelingsleder Pernille S. Burich - psbu@aabenraa.dk  

Åbningstider: mandag, onsdag og torsdag kl. 7.30-15.10 

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

 Adresse: Kresten Philipsens vej 4, 6200 Aabenraa 

PAKKERI – PRODUKTION – LAGER – IT SKROT  

OM MONTAGEN 
Montagen er et tilbud om beskyttet beskæftigelse,  
progressions - og ressourceforløb.  

Som henvender sig til borgere med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelse, samt psykisk sårbarhed. 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 

PRODUKTIONSOPGAVER 
Når man er i praktik hos ABENA, indgår man i deres produktions 

opgaver på et afgrænset område i produktions lokalet.  

Samtidig er vi underlagt deres regler og politikker. Det betyder blandt 

andet, at der kun må medbringes vand i en lukket flaske i produktions-

lokalet. Øvrige drikkevarer kan nydes i kantinen. 

Der er køleskab i kantinen, hvor vi kan placere 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. 

mailto:kvk@aabenraa.dk


 

Side 6 

JOBKONSULENT 

HVORDAN FOREGÅR DET? 
Jobkonsulenten i CJU søger en egnet praktikplads med henblik på etablering af et Job med løntilskud for pensionister. 

I praktikperioden og ved ansættelse følger jobkonsulenten borgeren tæt i de aftalte rammer. 

Jobkonsulenten rådgiver og vejleder såvel borger som virksomhed. Dette sker løbende i virksomheden, alt efter den 

enkeltes behov. 

 

JOB CAFÉ 
 CJU’s Jobcafé er et tilbud til borgere, der er i Job med løntilskud, i 

praktik eller på vej hertil. 

 Indholdet og temaer i Jobcaféen aftales og drøftes løbende. Og 

rummer både socialt samvær og faglige arrangementer. 

 Jobcaféen afvikles den sidste torsdag i måneden. Dog ikke i juli og 

december måned. 

 

KONTAKTINFORMATION 
 Lena Brigitta Johansen 

 Tlf.: 2498 8944 

 E-mail: lbj@aabenraa.dk 

 Jobkonsulent for §103 borgere 

 

 

 

 

PRAKTIKKER – JOBCAFÉ – JOB MED LØNTILSKUD 

JOBKONSULENTEN 
Er du tilkendt førtidspension, og har du lyst til et job med 
løntilskud eller et arbejde i beskyttede rammer, så skal du 
kontakte din sagsbehandler, som kan bevillige dig et 
afklarings forløb i en af CJU’S afdelinger. 
 
Jobkonsulenten vil følge dig under hele praktikken via tæt 
kontakt og op følgende besøg i virksomheden, med det 
formål at sikre, at du trives i praktikken. Ligeledes arbejdes 
der målrettet med, at gøre dig arbejdsmarkedsparat. 
 
 

mailto:lbj@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 overskud, kan have glæde af NADA. 

Det kan være borgere som er stress belastet, har ADHD eller andre 

diagnosticerede sårbarheder, samt borgere med depression. 

NADA REDUCERER SYMPTOMER SOM: 
 Stress 

 Søvnproblemer 

 Angst 

 Stoftrang og abstinenser 

 Fysisk og psykisk uro 

 Aggressiv/hyperaktiv adfærd 

 Koncentrationsbesvær   

 

CJU tilbyder NADA i alle afdelinger, op til flere gange om ugen. 

AFSLAPPENDE AKUPUNKTUR I ØRENE 

HVAD ER NADA? 
NADA en behandlingsform, der kan afbalancere og styrke kroppens 
fysiske og psykiske tilstand, herunder opnå indre ro og mere 
overskud. 
 
Mange borgere giver udtryk for, at NADA er en dejlig 
form for egenomsorg. 
 
NADA virker sammen med andre behandlingsformer, både 
medicinsk behandling og psykoterapi. 



 

Side 8 

HOLDFORLØB 
 

FÆLLES FOR TANKERNE BAG ETABLERING AF 
HOLDFORLØBENE ER MED TIL AT SKABE: 

 Ny energi 

 Positive forandringer og nye vaner 

 Trivsel og livsglæde 

 Selvindsigt og selvværd 

 Accept 

 Fællesskab 

EKSEMPLER PÅ HOLDFORLØB 
 Atletik og Håndbold 

 Netværkshold  

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

 Spørg din kontaktperson for at finde ud af, om der er et aktivt hold for dig. 

KONTAKTINFORMATION 
 Spørg 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 fællesskab på 
tværs. 
Derfor har vi tilbud om flere forskellige holdforløb, hvor 
den enkelte borger aktivt kan medvirke i og opnå mere 
viden og erfaring på flere områder, samt udvide sit netværk. 
 
Forløbene handler om sundhed, andre om 

fællesskab eller at lære sig selv bedre at kende. 



 

Side 9 

 

OPKVALIFICERING 
 

 

 

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

sørger for at afdelingen fungerer – indvendig og udvendig.  

Du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer løbende og få mere 

ansvar for de daglige opgaver. 

 

 

OPGAVER I TEAMET 

 Lave kaffe og te 

 Rengøring af kantine og fælles arealer 

 Opvask og hygiejne i køkkenet 

 Opgaver i forbindelse med arrangementer I CJU  

 Opdækning og servicering til møder på afdelingen 

 Græsslåning 

 Hækklipning 

 Fjerne ukrudt 

 

 

 

 

 

ERHVERVSRENGØRING – SERVICE  

TILBUD OM OPKVALIFICERING 
Som et tilbud - ud over den daglige rengøring på afdelingen, kan 
man indgå i et erhvervsrengøringsforløb, hvor der oplæres 
i rengøring, hygiejne og hvordan man udfører rengøring - hjemme 
og i virksomheder. 
 
Ligeledes er der mulighed for at deltage i vedligehold at CJU´s 
udvendige arealer. 
 
Der er efterfølgende mulighed for at benytte det oplærte i alle 
CJU´s afdelinger. 
 
 



 

Side 10 

AFTALER I CJU 
 

 

ARBEJDSPLADSENS PRIMÆRE 

RETNINGSLINJER: 

  

 Sygemeldinger - Du bedes ringe til din kontaktperson/afdelingen, hvor 

du er tilknyttet. Andet fravær aftales med din kontaktperson og evt. din 

sagsbehandler. 

 

 Rygning foregår på udvalgte rygeområder i CJU´s afdelinger. Aftaler om 

rygning udenfor CJU´s fastsatte pauser sker efter aftale med 

kontaktpersonen. 

 

 Rusmidler - Du skal møde clean og ædru på arbejdspladsen. 

 

 Tyveri accepteres ikke i CJU og meldes til politiet. 

 

SÅDAN ER VI SAMMEN PÅ ARBEJDSPLADSEN 

CJU ER EN ARBEJDSPLADS 
 
 
CJU fungerer som alle andre arbejdspladser. Det betyder, at vi har 
retningslinjer for rygning og for sikkerhed. 
 
Hvis man er i tvivl om, hvilke aftaler der gælder for en, er 
man velkommen til at spørge sin kontaktperson eller et 
andet personale i CJU.  



 

Side 11 

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 Schøning Burich tlf.: 23359257. Mail: psbu@aabenraa.dk 

 

 

 

HOLD STYR PÅ DINE KONTAKTER 
HERUNDER KAN DU SELV SKRIVE NAVN M.M. PÅ DIN 
KONTAKTPERSON 
 
Besøg også CJU's hjemmeside på cju-aabenraa.dk, hvor 
du kan holde dig opdateret på nyheder. 
 
CJU har også en Facebook side du kan følge - søg efter 
'Center for Job og Uddannelse'. 


