
  

 

 

Har du lyst til at være sammen med os? 

Ældre, som flytter i en ældrebolig tæt på et plejecenter i Heden-

sted Kommune, vil fremover få personligt besøg og blive invite-

ret med til plejecentrets aktiviteter. 

Borgere i ældreboliger får sjældent brugt de muligheder for aktiviteter, 

der er på de nærliggende ældrecentre. De ældre kender som regel ikke 

naboerne og har måske hverken fysisk eller psykisk styrke til at opsøge 

nye bekendtskaber. Det giver en risiko for, at de ældre bliver ensomme 

og mindre aktive.  

”Socialt samvær og aktivitet er vigtigt for alle mennesker. Nu inviterer 

vi den ældre med i fællesskabet på plejecentret, fx ved rent fysisk at 

tage den ældre under armen og følge med til fællesspisning eller 

gymnastik.”, fortæller Hans Jørgen Hansen, der er formand for Udvalget 

for Social Omsorg. 

Invitation til fællespisning er en central del af den såkaldte 

velkomstpakke, som beboere i ældreboliger fremover vil få. Det går i 

korte træk ud på, at når en beboer flytter ind i en ældrebolig tæt på et 

plejecenter, vil centrets aktivitetsmedarbejder besøge beboeren efter 2-

3 uger. 

Ved besøget får den ældre en velkomstgave med materiale om 

aktiviteter og spisemuligheder i cafeen på plejecentret, et gavekort med 

invitation til at deltage i fællesspisning samt et tilbud om kontakt til 

frivillige. 

Besøget følges op med tilbud om, at en frivillig følger med til de første 

besøg i centret. Det kan være til deltagelse i aktivitet, arrangement 

eller en fællespisning. Det kan være, at den frivillige henter beboeren i 

hjemmet og følger borgeren eller blot tager godt imod den nye beboer, 

når han eller hun kommer på centeret. 

Ud over kommende ”tilflyttere” i ældreboliger er der planer om at 

udvide den opsøgende og personlige kontakt til de ældre, der allerede 

bor i en ældrebolig omkring centrene. 

 

”Mange ældre skal have hjælp til at komme i gang. Når først de har 

besøgt plejecentret et par gange, får de fleste meget glæde af 

aktivitetstilbuddene og ikke mindst at spise sammen med andre.”, 

fortæller Jane Vase, der er leder af Mad og Måltider i Hedensted 

Kommune.  

 

Konceptet med velkomstpakker forventes at starte op i løbet af 

efteråret. Den samlede udgiften forventes at blive ca. 15.000 kr. for 2 

år. Herefter evalueres initiativet.  
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