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Kildevældet hører under Hedensted Kommunes Social Omsorg.  
 
Adresse: 
Kildevældet, Søndergade 21C og D, 8783 Hornsyld Tlf.: 79 74 15 00 
 
Områdeleder: Karin Emig. 
 
Kildevældet blev bygget i 2005, og de første beboere flyttede ind 1. 
december 2005. Juni 2010 blev Kildevældet udvidet til dobbelt størrelse.  
Kildevældet er et indbydende plejehjem og bygget på den gamle 
sygehusgrund. Plejehjemmet er omgivet af den smukke gamle 
sygehuspark, som indbefatter en bålplads, petanquebane, et hyggeligt 
havehus og mange flisebelagte stier. Navnet Kildevældet stammer fra en 
kilde, som havde sit udløb på grunden og som ved opførelsen af det gamle 
sygehus, blev brugt til at forsyne sygehuset med vand. Kilden er nu 
drænet, men løber fortsat under plejehjemmet.  
 
Kildevældet er bygget som Leve-Bo-miljø. Der er i alt 48 lejligheder, 2 
lejligheder er 3-rumsboliger specielt beregnet til ægtepar. De øvrige 
lejligheder er 2-rumsboliger.  
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OVERORDNET MÅLSÆTNING 
 

* At skabe rammer for beboerens liv, så denne oplever  
   Kildevældet som sit hjem.  
* At sikre beboeren et leve- og bomiljø præget af egne 
   ønsker til hverdagsliv i og omkring boligen. 
  
Vigtige værdier for Kildevældet: 
* Tryghed – er vigtig for alle, derfor er der mulighed for både 
   privatliv og samvær i fællesrum i trygge omgivelser 
* Variation med udgangspunkt i beboerens tidligere liv og levevis 
   - med mulighed for individualitet, frihed og selvbestemmelse 
 

Den enkelte ved selv, hvordan han/hun ønsker at leve.  
Aktivitetsmuligheder hvor beboeren deltager i hverdagslivet ud fra den 
enkeltes behov og ønsker.  
 

Behandling, forebyggelse og sundhedsfremme er afgørende  
med henblik på, at den enkelte kan mestre sit eget liv i videst mulig omfang.  
Fleksibilitet–frihed til forskellighed. Der er fleksible løsninger    
og åbenhed over for forandringer. 
  
Beboeren har selvmedbestemmelse. 
At bruge og se de ressourcer beboerne besidder på en måde, så beboerens 
egenomsorg vedligeholdes og/eller udvikles.  
At de pårørende er aktive medspillere i beboernes hverdag og at hjælpen 
tilrettelægges ud fra, hvilke ressourcer beboeren, og de pårørende har 
mulighed for at bidrage med.  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Indflytning 
Når lejligheden overtages, laves der, sammen med boligforeningen, et 
indflytningssyn. Dette aftales samtidig med, at huslejekontrakten 
fremsendes.  
 

Der kan flyttes ind i lejligheden alle ugens dage. Hvis en indflytning sker en 
lørdag eller søndag, har vi dog ikke mulighed for at modtage vores nye 
beboer på samme måde, som på ugens øvrige dage, da der vil være en 
lavere bemanding.  
 

Lejligheden må indrettes efter eget ønske, dog under hensyntagen til de 
pladsforhold, der gælder for plejepersonalet. Udover faste skabe, lys i 
soveværelset, plejeseng, lys på badeværelset og lys over køkkenbordet, er 
der intet fast inventar i lejligheden.  
Indkøb af rengøringsartikler, skal man selv sørge for eksempelvis 
støvsuger, kost mm skal være ergonomiske, klude, miljøvenlige 
rengøringsmidler, tørrestativ, toiletpapir og køkkenrulle.  
 

Hjælpemidler flyttes med fra hjemmet.  
Har du spørgsmål i forhold til indflytningen, er du velkommen til at 
kontakte Kildevældet.  
 

Kontaktpersonordningen 
Den nytilflyttede beboer får tilknyttet 2 kontaktpersoner. Kontaktper- 
sonerne planlægger den individuelle pleje, samt praktiske hjælp for 
beboeren. Det vil ofte være en af de 2 kontaktpersoner eller 
sygeplejersken, der kontakter pårørende efter forudgående samtykke.  
 

Der lægges stor vægt på, at personalet giver den enkelte beboer en 
omsorgsfuld og nærværende pleje. Samtidigt lægges der vægt på egen 
omsorg. Der er fokus på at støtte og styrke beboeren i de ressourcer 
vedkommende har. 
Ud over de 2 kontaktpersoner for pleje -og omsorg, er beboeren tilknyttet 
en sygeplejerske, som står for den overordnede sygeplejefaglige pleje og 
behandling. 
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TV – Antenne - IT 
Der er antennestik i alle lejligheder. Hvis man har radio eller TV, betales 
der licens efter gældende regler.  
Der er fælles TV i de 4 opholdsstuer. Der er ligeledes internetstik i alle 
lejligheder.  
 

Telefon 
Der er telefonstik i alle lejligheder. Flytning af telefon påhviler beboeren. 
 

Vask 
Der er vaskemaskine og tørretumbler i alle lejligheder.  
 

Ved behov for reparationer, vedligeholdelse og spørgsmål i forhold til 
lejligheden, skal der rettes henvendelse til boligforeningen eller pedellen. 
 

Forsikring 
Bygningen Kildevældet er forsikret. Men det påhviler beboeren selv at 
tegne indbo- og eventuel ansvarsforsikring.  
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Indkøb 
Som udgangspunkt er det beboeren selv eller de pårørende, der køber ind 
såfremt man har brug for nogle dagligvarer.  
 

Kost 
Du har også mulighed for selv at lave mad i lejligheden. Gæster kan altid 
købe en kop kaffe eller the. Det er en god idé selv at medbringe brød. 
Pårørende står selv for opvask i lejligheden, såfremt beboerens service 
anvendes 
 

   
 

Rengøring 
Der gøres rent i lejlighederne en gang hver 14. dag og ved behov 
eksempelvis toiletkumme, aftørring af bord ved spiseplads. Der tørres støv 
af i ”nå”-højde, der støvsuges, vaskes gulv, og badeværelse rengøres. 
 

Ønsker beboeren eller pårørende hovedrengøring, henvises til privat firma 
for egen regning. 
 

Gæster og pårørende rydder selv op og vasker anvendt service op efter 
besøget. 
 

Disse opgaver indgår IKKE i den faste rengøring: 
Aftørring af skabslåger, fodlister, dørkarme, paneler, fliser i badeværelse. 
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Nedenstående indgår heller IKKE i den faste 
rengøring: 

 Støvsugning af møbler. 
 Rengøring af køleskab og fryser.  
 Vask af gardiner. 

 Afkalkning. 
 Vanding af blomster.  

                                                                        
 

Fødselsdage og andre mærkedage 
Vi flager på alle fødselsdage, hvis det ønskes.  
Aftal i god tid med kontaktpersonen, minimum 14 dage, hvordan du ønsker 
at holde din fødselsdag eller andre mærkedage. 
Ønsker du at låne aktiviteten, kan det bookes hos aktivitetspersonalet.  

 

 
 

Administration af penge/økonomi 
Personalet kan ikke hjælpe med penge og økonomi. En god hjælp er, at så 
meget som muligt betales via PBS (betalingsservice), eksempelvis husleje, 
licens, apotek med videre. 
Vi henstiller til, at beboeren kun ligger inde med et meget lille 
kontantbeløb. Større beløb og værdipapirer bør opbevares i pengeinstitut. 
Kildevældet er ikke ansvarligt for bortkomne værdigenstande.  
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Rygepolitik 
Der må ryges i egen lejlighed, når personalet ikke arbejder i lejligheden. 
Husk at lufte ud efter rygning. Det er ikke tilladt 
at ryge i fællesarealerne. Ryges der i 
lejligheden, skal der købes eller lejes en 
luftfriskermaskine.  
 

Post 
Der hører en postkasse med til hver 
lejlighed. Postkassen er placeret i indgangspartierne ved hovedindgangen.  
Pårørende er beboerne behjælpelig med at tømme postkassen. Er dette 
ikke muligt, kan personalet være behjælpelige med tømning én gang om 
ugen, såfremt beboerne ikke selv kan dette. 
Hvis man ikke ønsker reklamer, skal der udfyldes en blanket, som fås på 
posthuset eller kan hentes via internettet.  
Aftal ved indflytningen, hvem der tager sig af posten.  
Husk at melde adresseændring hos kommunen.  

 

 

 

Frisør/Fodpleje 
Der kommer frisør og fodplejer i huset. Det er frivilligt, om man vil bruge 
disse. Beboeren aftaler selv tid hos frisør og fodpleje. 
 

 

 
 
 
 

Læge 
Ved indflytning kan egen læge beholdes, hvis dette ønskes. Dog skal egen 
læge sige god for det, på grund af afstanden til klinik med videre. Ønsker 
du at skifte til huslægen, skal du kontakte din sygeplejeske, som vil være 
behjælpelig med at skifte.  
Såfremt du ikke selv kan give samtykke til lægekontakt, skal der laves en 
aftale med dine pårørende om, hvem der giver samtykke på dine vegne. 
Dette indskrives i din journal. 
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Bus 
Kildevældet har sin egen beboerbus. Bussen er udelukkende til  
hyggeture med beboerne.  Pårørende må gerne låne bussen og køre ture 
med beboeren. Lån af bussen aftales med aktivitetspersonalet, og der er 
egen betaling for det brændstof man bruger. 

 

Bruger- pårørenderåd 
Rådet består af 4 beboere, 4 pårørende, 2 personaler og lederen. Ønsker 
du at deltage i bruger- pårørenderådet, kontakt aktivitetspersonalet.  
 
Bruger- pårørenderådet har oprettet en fælles servicekasse, hvor man 
betaler efter gældende takster. Taksten fastsættes af rådet. Formålet med 
kassen er blandt andet at kunne indkøbe blomster til fællesarealer, 
indflytningsblomster, drift af bussen, fælles hygge, musik og lignende.  
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Fraflytning 
Lejligheden opsiges via boligselskabet.  
Ved fraflytningen skal lejligheden tømmes, skabe og toilet rengøres og 
gulvet fejes. Øvrig rengøring i lejligheden udføres af vicevært.  
 

Udflytningssyn: Boligforeningen og pårørenderepræsentant deltager.  
Der udarbejdes overslag på istandsættelse af lejligheden (betales af det 
indbetalte depositum). Boligforeningen står for kontakten med de relevante 
håndværkere. 
 

Informationsskærme 
I forbindelse med de to hovedindgange er der placeret informations- 
skærme. På skærmene kan man orientere sig om, hvad der løbende sker 
på Kildevældet.  
 

Du har, som pårørende, mulighed for at få adgang til skærmen hjem- 
mefra ved at hente app´en ”Dialognet”.  Brugernavn og adgangskode 
udleveres af aktivitetspersonalet.  
Dette kan være med til at gøre det lettere at være informeret om 
aktiviteter, madplan og hvad der ellers er aktuelt på Kildevældet.  

 

 
 

Vi arbejder ud fra værdierne ANSVAR – DIALOG –UDVIKLING.  
 

Vi håber, du bliver rigtig glad for at bo på Kildevældet. 
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Aktiviteter på Kildevældet 
Kildevældet har et bredt udbud af aktiviteter, som tilbydes i samarbejde 
med Kildevældets Venner og frivillige hjælpere.  
 

Aktiviteterne tager udgangspunkt i beboerens livsform, interesse, mestring 
og motivation  
 

Fælles aktiviteter 
Gudstjeneste 
Sang og musik 
Foredrag 
Oplæsning 
Studiekreds 
Hyggeniche 

Bankospil 
Strikkeklub 
Gymnastik 
Kreativ 
Filmklub 
Bowling 

Udflugter 
Mandeklub 
Solskinscafe for 
damer 
Salg af tøj, sko og 
hjælpemidler 

 

Årstidsbestemte aktiviteter 
Nytårskur 
Kyndelmisse 
Påskefrokost 
Pinsebal 

Grundlovsmøde 
Sankt Hans 
Sommerhus tur 
OL 

Høstfest 
Oktoberfest 
Julefrokost 

 

Udendørs aktiviteter 
Gåture i haven 
Hygge ved bålpladsen 

Cykelture 
Udflugter 

Restaurantbesøg med egen 
betaling 

Busture ud i naturen 

 

Individuelle aktiviteter 
Besøgsvenner 
 

Pårørendegrupper (Kontakt aktivitetspersonalet) 
 

Arrangementer for pårørende 
2. Påskedag er for alle tilmeldte pårørende 
Pinseballet og høstfesten er for alle tilmeldte ægtefæller/samlevere  
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Kildevældet kan også tilbyde 
 
* Lån af aktivitetslokale 
* Lån af bus 
* 2 duo cykler 
* Transportkørestole 
* Cykel til kørestolsbruger 
* Hundeven 
* Biblioteksservice 
* Touch and play skærm 
* Haven, havehus og petanquebane 
* Aktiviteter, som relaterer til hverdagens opgaver 
* Samarbejde med dagplejen, børnehave, SFO, skole og Bråskovgård     
  Efterskole 

 

 
 

Kildevældets Venner og frivillige 
Kildevældets Venner er en frivillig forening, der yder økonomisk støtte til 
aktiviteterne i huset.  
Kildevældets Venner har en del frivillige, som yder en praktisk indsats, der 
gør det muligt at have et stort udbud af aktiviteter.  
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Boliger på Kildevældet - Plantegninger 
 

Afdeling C 
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Afdeling D 

 



 

 

    

 
 

Kontakt 
Kildevældet, Søndergade 21 D, 8783 Hornsyld  
                   Hoved tlf. nr.  79 74 15 00  
Afdelinger  
C stuen                         79 74 15 09 
C 1. Sal                       79 74 15 12  
D stuen                     79 74 15 16 
D 1. Sal                    79 74 15 19 
Aktiviteten                 79 74 15 22 /24 97 19 58  
Sygeplejersken           79 74 15 15 
Leder Karin Emig  20 31 15 83/ Karin.Emig@Hedensted.dk 
Køkkenet                        29 41 75 70  
Køkken mail                   Britta.Mortensen@Hedensted.dk                                                                                                                                                   
Mobilpay køkken:      89 62 98 
Boligforeningen JAB             21 69 54 75 Pedel Jens Peder Jacobsen 
Boligforeningen Mail:             jpj@jab1946.dk 

   
 

Niels Espes Vej 8 
                       8722 Hedensted 

                   Telefon: 79 75 50 00 

                                                                            www.hedensted.dk 

http://www.hedensted.dk/

