Sundhedsudvalgets inspirationstur til ”Olle-Kolle”

Dag 1
Kl. 8.30

Afgang
fra
Administrationsbygning

Kl. 11.00

Rundvisning
SENIORBOFÆLLESSKABET
TEGLGAARDEN (Middelfart)

Kl. 13.00

Frokost på
(Middelfart)

Kl. 14.00

Rundvisning
på
TEGLVÆRKET
SENIORBO (Middelfart)

KL. 16.00

Tjek ind på hotel (Middelfart)

Kl. 17.00

Socialt arrangement

Restaurant

Farsø
på

Fænøsund

http://www.bridgewalking.dk/
Kl. 19.00

Middag

SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN (Præsentation 90 min)
Velkommen i et ungt seniorbofællesskab. De første beboerne flyttede ind i 2008. I Teglgaarden
staves ”fællesskab” med stort. Det tidligere plejehjem er indrettet til dejlige boliger i
forskellige indretninger og størrelser. Hertil kommer at der er flere hundrede kvadratmeter
med fælles faciliteter.
Seniorbofællesskabets beboere har fokus på aktivitet, fællesskab og tryghed. Hvis du melder
dig som ansøger, må du regne med, at dine bofæller forventer at du lever op til de betingelser,
der gælder for bofællesskabet.
Beboerne fortæller, at de ønsker at leve i et socialt netværk for ligesindede, der baserer sig på
fælles værdier ift. en tryg og omsorgsfuld seniortilværelse.
En stor gruppe af beboerne dyrker f.eks. gymnastik i fællesskab, hvor man hver i sær betaler
for undervisningen, men aktiviteten foregår fælles og derhjemme. Man mødes i biblioteket, i
det dejlige fælleshus eller i motionsrummet.

TEGLVÆRKET SENIORBO (Præsentation 90 min)
Teglværket Seniorbo Seniorbofællesskaber er populære som aldrig før! Som beboer får du
både tryghed og frihed. Civicas nyeste seniorbofællesskab i Middelfart er bygget på et areal,
hvor der tidligere var daginstitution. Det ligger i bymidten, hvor alting er tæt på. Middelfarts
hyggelige gågade med specialbutikker, kulturtilbud, caféer og med Lillebælt og broerne som
kulisse.
Teglværket Seniorbo består af 18 boliger i forskellige størrelser - fordelt på tre ”blokke”. I
kælderen er der et dejligt fælleslokale med køkken, som beboerne kan bruge til forskellige

Sundhedsudvalgets inspirationstur til ”Olle-Kolle”
aktiviteter. Beboernes familie og gæster kan overnatte i gæsteværelset med eget bad og
toilet. I seniorbofællesskabet er ønsker og behov for beboere på 55 plus tilgodeset.

Dag 2
Kl. 8.00

Morgenmad

Kl. 9.30

Afgang fra Hotel

Kl. 10.30

Plejecenter Gulkrog (Vejle) og
præsentation 90 min.

Kl. 12.30

Frokost (Vejle) – Onkel A

Kl. 14.30

Teknologicaféen (Horsens) og
præsentation 60 min.

Kl. 16.30

Ankomst til Farsø

Midlertidige pladser - Vejle Midtby
16 midlertidige rehabiliteringspladser med akutfunktion - til borgere med akut opstået sygdom
eller forværring af sygdom, hvor der er behov for ekstra pleje eller genoptræning.
11 akutpladser – til læger eller sygeplejersker, som vurderer, at en borger har brug for et
midlertidigt
ophold.
https://gulkrog.vejle.dk/boliger-og-midlertidige-pladser/midlertidige-pladser-vejle-midtby/

Overslag over udgifter til Inspirationsturen:
Busleje
Underholdning
Hotel
Frokost x 2

12.000 kr.
3000 kr.
18.000 kr.
6000 kr.

I alt

ca. 39.000 kr.

