Velkomstfolder

Visiteret dagcenter

”Vejlestuen”

Velkommen til ”Vejlestuen”
Vejlestuen, som ligger på 1. sal i Gulkrog,
er et visiteret dagcenter for hjemmeboende borgere i Vejle kommune.
Der kan komme 14 brugere hos os dagligt.
Der er elevator, så alle har mulighed for at komme op til os.

Ansatte i Vejlestuen :

Yvonne Jørgensen

Mette Velling Bertelsen

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper

Mail : Yvojo@vejle.dk

Mail : Mevni@vejle.dk

Vi håber, at vi med denne pjece kan give svar på, hvad Vejlestuen indeholder.
Skulle der være noget, som du/I gerne vil have uddybet, så spørg endelig.

Afbud
Hvis du en dag er forhindret, bedes du ringe afbud til :
Vejlestuen - efter kl. 9.00 :
Tlf.
76 81 71 20
Mobil
61 13 64 32
Receptionen - mellem kl. 8.00 - 9.00 :

Tlf.

76 81 71 20

Medbring
Hvis du bruger nogle former for hjælpemidler skal disse medbringes i Vejlestuen.
Dette gælder :
bleer, vaskeklude, kolber, rollator, lejringspude og evt. skifte tøj.
Vigtig :
husk middagspillerne

Hvilerum
Der er mulighed for at hvile i Vejlestuen, så trænger du til et hvil i løbet af dagen.

Mad i Vejlestuen
Der kan købes mad og kaffe/the.

Om eftermiddagen kan kage/brød til vælges.

Du har mulighed for at vælge i mellem forskellige retter :

Hovedret (varm mad)
Lun ret
Smørrebrød
Fiskeanretning

Du må også have mad med hjemmefra.
Betaling af maden opkræves 1 gang om måneden, via tilsendt girokort.
Vi opfordrer til at melde betalingen til PBS i banken.

Lukkedage
Alle weekender og helligedage, samt : 01. maj
05. juni
24. december
31. december

grundlovsdag
juleaften
nytårsaftensdag

Kontaktperson
Som bruger af Vejlestuen, vil du få tildelt en kontaktperson.
Kontaktpersonen vil bl.a. tage sig af de praktiske opgaver, som f.eks. ændring af
kørsel og kontakt til hjemmeplejen.

Opstart
Som aftalt skal du komme følgende dag/dage :
____________________________________
Du skal starte
____________________________________

Vi gør opmærksom på, at du kan blive afhentet mellem ________________
Det er vigtig, at du er klar til den anførte tid.
Afhentningstidspunktet på Gulkrog vil være mellem kl. 15.00 - 16.00.

Hvis du en dag er forhindret, bedes du ringe afbud :
Vejlestuen - efter kl. 9.00
tlf. 76 81 71 20 eller 61 13 64 32
Receptionen - efter kl. 8.00
tlf. 76 81 71 00

NB!! Kørselsordningen koster kr. 433,- pr. måned.
(uanset hvor mange dage, du er bevilliget)

Afregningen sker via girokort.

Kontakt din kontaktpersonen med henblik på en forventnings samtale

Din kontaktperson :
_______________________________________________________

Aktivitetstilbud

Sang
Siddende folkedans
Madlavning
Biograf
Fejre højtider
Socialt samvær
Banko
Filmklub
Udflugter
Højtlæsning
Kreative ting
Dans
Biblioteks bus
Arrangementer i
samarbejde
med Gulkrog

Facebook
Vi har vores egen facebook side Vejlestuen.
Her kan din familie og dine venner følge med i hvad vi laver.
På siden vil der kun blive lagt billeder op, som du selv har godkendt.

Vi søger ekstra hænder, frivillige, som har tid og lyst til at hjælpe.

Det kan dreje sig om et par timer i løbet af formiddagen eller
eftermiddagen til forskellige arrangementer på Gulkrog,
ture ude af huset, eller hvis man er kreativ og har lyst til at
sy, strikke, spille eller bage med vores brugere.
Som frivillig forventer vi ikke, at du kan deltage i alt,
men at du deltager, når du har tid og lyst.
Lyder det som noget for dig eller en du kender ?
Har du yderligere spørgsmål, hører vi meget gerne fra dig.
Adresse– og telefon oplysninger :
Gulkrog 9 1.sal
7100 vejle
Telefon- og mobil nummer

7681 7120 og 6113 6432

