Aktivitets- og aflastningscenter
for mennesker med demens

Velkommen
Vi byder dig velkommen til Lindehaven, aktivitets og aflastningscenter for dig
som har en demensdiagnose.
Lindehaven ligger i tilknytning til Lindegården og er en del af demensenheden
i Vejle Kommune.
Lindehaven har plads til 80 borgere fordelt på 10 hold.
Formiddagshold fra kl. 9.30 til 14.30 (alle ugens hverdage)
Eftermiddagshold fra kl. 14.30 til 19.00 (alle ugens hverdage)
Adressen er Gl. Kolding Landevej 43, 7100 Vejle.
: 7681 6630
Mail: lindehaven@vejle.dk
Telefontid v/afbud: Mellem kl. 7.30 - 8.00
Generel telefontid: Mellem kl. 13.00 – 14.00

Lukkedage
Vi holder lukket alle weekender og helligdage
d. 1. maj holder vi åben fra kl. 9.30-14.30
d. 5. juni holder vi åben fra kl. 9.30-14.30
d. 31. december holder vi åben fra kl. 9.30-14-30
Transport til og fra Lindehaven
Nogle borgere kan hentes og bringes i Lindehavens egen bus, mens andre
kommer med taxa eller pårørende.
Transportform, muligheder og tider aftales med personalet.

Betaling
Dagsprisen for at deltage i en gruppe er 64 kr. inkl. kaffe og måltider.
Dette beløb indbetales på girokort, der kan tilmeldes betalingsservice, hvis du
ønsker dette. Du betaler kun for de dage, hvor du kommer i Lindehaven.
Fremmøde registreres og afregnes månedligt.
Afregning for transport aftales med Myndighedsafdelingen.
Når vi skal på udflugt, skal du selv betale evt. entrè og have penge med til
dette. Hav også altid lidt småmønter med til is eller lignede.
Kontakt person
Som bruger i Lindehaven, vil du få tildelt en kontaktperson.
Kontaktpersonen vil bl.a. tage sig af de praktiske opgaver, f.eks. ændringer i
køreplanen, den løbende kontakt til dig og din familie, til hjemmeplejen og
demenskonsulenterne.
Selvom du har en kontaktperson, er du og din familie selvfølgelig velkommen
til at henvende jer til hele personalet.
Din kontaktperson er:

Måltider
Vi laver selv den varme mad, og du kan være med til at bestemme menuen, og
vi vil rigtig gerne have hjælp til at lave maden.
Formiddagsholdet får formiddagskaffe med brød, varm mad til middag og
kaffe/te med småkager.
Eftermiddagsholdet får kaffe/te og kage. Aftensmaden består af en lun ret samt
smørrebrød. Vi slutter af med kaffe/te og en småkage.

Aktiviteter
I Lindehaven er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter tilpasset
dine ønsker og behov. Det kan f.eks. være højtlæsning, kortspil,
stolegymnastik, quizz, gåture, bagning o.l.
Om sommeren tager vi ofte på tur i vores egen bus med madkurv eller kaffe.
Vi har også en lille have med terrasse, hvor vi dyrker lidt grønsager og
blomster.
Højtiderne fejrer vi efter danske traditioner, og vi fejrer også gerne din
fødselsdag.

Om vinteren foregår de fleste aktiviteter inde, hvor vi spiller banko, bager
småkager, laver gymnastik, danser og laver kryds og tværs. Nogle gange lytter
vi også bare til musik eller får os en hyggelig snak, hvor vi f.eks. snakker om
gamle dage, læser en god historie eller avisen og snakker om aktuelle nyheder.

Medbring
Fornuftig påklædning efter årstiden, så vi kan komme ud og gå en tur.
Det er en stor fordel for os, at der er navn i overtøjet.
Doseret medicin til eget forbrug.
Personlige hjælpemidler så som rollator, bind, bleer og special bestik eller
lignende.
Pårørende
Èn gang om året holder vi sammenkomst for dig og din familie eller venner.

Personalet

Vi er en tværfaglig personalegruppe på 5 personer.
Øverst fra venstre: Birgitte, Maibrit, Arne og Hanne
Nederst: Kirja
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