
Aflastnings ophold på Lindegården 

 

 

 

 



For at du kan få den bedst mulige oplevelse af opholdet på Lindegården, skal du sammen med din 

familie eller hjælper kigge denne lille pjece godt igennem, så du har de ting omkring dig som gør at 

du kan fungere i hverdagen, samt nogle få af de ting som du er glad for at have omkring dig  

 

Transport til Lindegården: 

Transporten til Lindegården skal du selv betale for.  

Du kan tale med din daglige hjælp, om hvilket transportmiddel der er mest hensigtsmæssigt for 

dig. 

 

Tøj og andre personlige ting: 

Du skal have tøj med svarende til årstiden og dit normale behov. Der er mulighed for at komme 

udenfor, så overtøj og udendørs fodtøj er også en god ide.  

Det er en god ide at mærke tøjet med en tekstil pen eller en vandfast spritpen på 

vaskeanvisningen i tøjet. Uld, silke og finere tekstiler vasker vi ikke. 

Du skal medbringe toiletsager, barbermaskine, skumvaskeklude, neglesaks o.l. som du bruger i 

dagligdagen 

Du skal også have din egen rullemadras, dyne og pude med. 

Det kan være en god ide at medbringe lidt billeder, et par bøger/fotoalbum en pyntepude eller et 

tæppe, som du er glad for. 

 

 

 

 



Medicin o.a.: 

Du skal i øvrigt medbringe doseringsæsker og den medicin du normalt tager derhjemme, samt de 

hjælpemidler du bruger i dagligdagen 

 

Betaling for opholdet: 

Opholdet koster p.t. 118,– kr. pr. døgn, som bliver opkrævet den efterfølgende måned pr. girokort. 

 

Besøg: 

Der er ingen faste besøgstider på Lindegården, men vi beder dog gæster om at respektere 

spisetiderne, da det er vigtigt at der er roligt i afdelingen, når beboerne spiser. 

 

Værdigenstande: 

Hvis du tager værdigenstande eller penge med, sker det på eget ansvar. 

 

Frisør og fodpleje 

Du kan bede din frisør eller fodplejer komme på Lindegården, så du bibeholder evt. faste aftaler 

 

 

 

Vi ønsker dig et godt ophold 



Adresse: 

Lindegården 

Gl. Kolding landevej 41 (Nord) 45 (stuen og 1. sal) 

7100 Vejle 

Telefon: 

Nord:   7681 6686 

Stuen: 7681 6688 

1.sal:    7681 6689 

 

Hovednummer i dag tiden mellem kl. 8-15 man-tors og fre ml. kl. 8.14 

7681 6600 

 

Demensfaglig leder:   

Birte Schelde    

7681 6621      

Assisterende leder: 

Camilla Frænde 

7681 6602 

 


