Velkommen på Plejecenter
Bregnbjerglunden

Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk
1

Der tages forbehold for ændringer.
Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Her kan der også ske tilmelding til husets nyhedsbrev.

Velkommen
Plejecenter Bregnbjerglunden byder velkommen til din nye lejlighed, som
er en plejebolig.
Denne pjece vil besvare nogle af de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med indflytningen.
Bregnbjerglunden ejes af Haderslev Kommune. Vojens Andelsboligforening
administrerer lejemålene. Plejecenteret, som oprindelig er fra 1969, blev
udvidet og moderniseret i 2003.
Plejecenteret er opbygget af 9 huse (bofællesskaber) med 8-10 lejligheder i
hver omkring et fællesrum og et fælles bryggers, i alt 78 boliger. Det ligger
i Vojens by tæt på indkøbsmuligheder og ved grønne områder.
Bregnbjerglunden er et stort hus, som rummer mange aktiviteter foruden
plejecenteret. Her er træningscenter, dagcenter, café, sygeplejeklinik samt
mødested for en plejegruppe, der arbejder udenfor plejecenteret. Dette
bevirker, at der er liv i huset med en naturlig trafik af mennesker.
Kontaktpersoner ved indflytning: (se tlf.numre på sidste side)

Boligen
Boligen er umøbleret. Den indeholder stue/soveværelse med flytbart klædeskab, badeværelse og tekøkken med køleskab.
Der er antennestik. Man skal selv betale licens.
Der er forberedt til kabel-tv med mulighed for at vælge mellem forskellige
pakker. Tilmelding til YouSee, tlf. 80804040.
Dit nuværende telefonabonnement kan flyttes med på plejehjemmet.
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Husdyr
Efter nærmere aftale med plejecenterlederen kan dyr medtages ved indflytningen. Der skal indgås en skriftlig aftale.
Din nye adresse
Navn
Bregnbjerglunden
Julius Nielsens Vej 33, lejlighed nr.
6500 Vojens

Praktiske forhold ved indflytning
At flytte ind på Bregnbjerglunden er det samme som at flytte i lejlighed.
Det er derfor dig selv, der indretter din nye bolig med hjælp fra familie eller andre. Personalet på centeret har ikke mulighed for hjælpe med værktøj eller andet i forbindelse med indflytningen.
Foruden møblement, personlige ejendele og hjælpemidler medbringes
sengelinned og håndklæder
dyne og puder
kost og fejebakke
køkkengrej til tekøkken.
Du skal selv sørge for indboforsikring og for oplysning af ny adresse til folkeregisteret samt øvrige flyttemeddelelser, f.eks. post, bank, avisen osv…
Du vælger selv, hvilken praktiserende læge, du vil benytte. Hvis du bliver
syg, kan du selv kontakte lægen eller få hjælp fra personalet.
Den medicin, du får, medbringes i din nye bolig. Hvis du får din medicin
pakket i doseringsposer fra apoteket (Apopak), skal apoteket have at vide,
at du flytter.
Vedrørende økonomiske/praktiske spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til den administrative medarbejder i Informationen.
Fællesrum
Hvert hus har et fællesrum til brug for beboerne i fællesskab og her forberedes måltiderne.
Det benyttes efter ønske til måltiderne, til at se TV/film og til anden aktivitet og samvær.
Ligeledes er der et fælles bryggers med vaskemaskine og tørretumbler.
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Økonomi
Der skal betales husleje samt el og vand til boligforeningen. Der vil være
mulighed for at søge tilskud.
Vaskeordning og madservice (se bestillingsseddel)
Tøjvask foregår i centret, (foretages af plejepersonalet) – husk derfor nr. i
tøj. Numre til dette brug udleveres.
HUSK – at tøjet skal kunne tåle maskinvask og tørretumbler, da personalet ikke kan påtage sig at vaske på anden måde. Tøj, der ikke tåler denne
behandling, erstattes ikke.
Der kan vælges mellem 2 vaskepakker samt servicepakke 3.
Servicepakke 1 er obligatorisk, idet den vedrører fællesarealer.
Betaling for vaske- og servicepakker samt forplejning sker via faktura til
beboeren. Fakturaen kan tilmeldes PBS.

Det daglige liv
Indretningen i mindre bofællesskaber giver dig og personalet mulighed for
at tilrettelægge en hverdag, der er indrettet efter dine behov.
Der er fleksibilitet i måden hverdagen tilrettelægges på, og du har selv en
stor indflydelse på hverdagens udformning.
Hver boenhed har sit faste personale, men du vil også møde elever og afløsere.
Personalet på Bregnbjerglunden arbejder for at skabe rammer, hvor livet er
værd at leve. Vi vil give mulighed for, at beboerne her uanset alder og situation kan vokse og gro. Det kan naturligvis kun lade sig gøre, hvis alle – beboere, pårørende og personale – gør en aktiv indsats. Vi respekterer hver
enkelt beboers ansvar for sit eget liv og for fællesskabet.
Vi er inspireret af Eden Alternative. Det er et koncept indenfor ældrepleje,
som er udviklet af en amerikansk læge. Han har gennem sit arbejde med
ældre mennesker fundet frem til, at ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed modvirkes, når bl.a. dyr, planter og børn indgår i hverdagen.
På Bregnbjerglunden kan man derfor møde dyr, i den enkeltes lejlighed eller i fællesrummet. Fælleshaverne er under stadig udvikling. Hjælp fra beboerne og deres pårørende samt sponsorater er yderst velkomne. – Her
tænkes på planter, blomster o.l.. Nogle af byens børnehaver og dagplejer
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lægger af og til vejen forbi Bregnbjerglunden og kommer ind til hygge og
samvær.
I hverdagen lægger vi vægt på samvær og omsorg med og for den enkelte
beboer eller små grupper af beboere.

Handleplan
Der skal laves en handleplan, hvor personalets indsats overfor dig beskrives.
Handleplanen laves sammen med dig selv og gerne en af dine pårørende,
når der er gået nogle uger efter indflytningen.
Viden om, hvordan du indtil nu har levet dit liv, har stor betydning for personalets forståelse for dine ønsker og behov på de områder, hvor du har
brug for hjælp og støtte. Derfor bedes du om at fortælle det, som du synes
er relevant for personalet at vide om dit liv. Pjecen er vedlagt et papir, der
kan bruges til at beskrive væsentlige forhold i dit liv.
For nogle kan det være en god idé at lave en kontaktbog (f.eks. et kladdehæfte) mellem dine pårørende og personalet. Den kan bruges til praktiske
oplysninger om f.eks. behov for hjælp til indkøb af forskellige fornødenheder.
Pleje og praktisk bistand
Tildeles efter faste retningslinjer af Visitation og tilsyn i Haderslev Kommune. Der er fast tilknyttet sygeplejerske til plejecenteret.
Bemærk venligst, at plejecentret ikke kan tilbyde ledsagelse til undersøgelser, behandling og indlæggelse på sygehus.
Gudstjeneste afholdes torsdage kl. 10.30 i Arkaden og i hus Kvisten på
skærmet afdeling kl. 10.15 samme dag.

Bruger/pårørenderåd
Ved Bregnbjerglunden er der et Bruger/pårørenderåd. Det består af beboere, pårørende og medarbejdere. Rådets opgave er at skabe dialog om forholdene på centret. Telefon- og adresseliste på rådets medlemmer er vedlagt pjecen.
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Klagevejledning
Hvis du har brug for at klage over omsorgen og plejen, skal klagen rettes til
gruppeleder og/eller plejecenterleder.
Hvis problemet ikke kan løses ad denne vej, kan du klage til afdelingschef
for Pleje og Træning i Voksen- og Sundhedsservice, Nørregade 41, 6100 Haderslev. Gruppeleder eller plejecenterleder kan være behjælpelig med at
udfærdige klagen, hvis du ønsker det.

Vennekredsen for beboere på Plejecenter Bregnbjerglunden:
Vennekredsen er en forening som ledes af 7 bestyrelsesmedlemmer, der
vælges af foreningens medlemmer.
Vi vil medvirke til, at centrene kan komme til at virke som et hjem for beboerne – så de kan føle sig trygge og tilfredse og mærke et fællesskab.
Vi støtter personalet, når der er arrangementer, sammenkomster, fester og
lignende. Vi skaffer penge på forskellige måder. F.eks. ved at afholde ”loppemarkeder”, ved telt-udlejning og ved salg af reklamer og selvfølgelig indgår medlemmernes kontingent, som er på 50 kr. årligt, som en vigtig del af
vores økonomi.
Vore penge bruges til indkøb af ting til beboerne til fælles gavn og glæde.
Det kan nævnes, at vi blandt andet har købt en bus, ”linie 2”, som er til rådighed, når der bydes på ture og udflugter. Vi har anskaffet TV apparater,
videoer, trehjulet cykel - for blot at nævne nogle eksempler.
Hvordan kan De støtte vores arbejde?
Alle, der er interesserede i at hjælpe os med arbejdet, kan melde sig som
medlem og enhver, der er villig til at give en hjælpende hånd ved vore arrangementer, er velkomne til at kontakte bestyrelsen.
Vennekredsens bestyrelse
Formand Jens Peter Rasmussen
Gyvelvej 34, 6500 Vojens. Telefon 7454 3271
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Plejecenter Bregnbjerglunden
Julius Nielsens Vej 33
6500 Vojens
Telefon 743 46700
www.plejecentre.haderslev.dk
Hus Bregnen:
Hus Kvisten:

Tlf. 20691674
Tlf. 20691674

Bregnen og Kvisten er skærmet afdeling for borgere,
der lider af demens
Teamleder Birte Christensen

Tlf. 51 27 52 26

Hus Anemone:
Hus Solsikken:
Hus Violen:
Hus Grenen:

Tlf. 51 27 56 22
Tlf. 51 27 56 22
Tlf. 22 60 01 40
Tlf. 22 60 01 40

Hus Guldregn:
Hus Fyrretræet:
Hus Bøgen:

Tlf. 51 16 82 23
Tlf. 51 16 82 24
Tlf. 51 16 82 25

Plejecenterleder Lone V. Jørgensen lovj@haderslev.dk
Administrativ medarbejder Christina T. Ringsing
Teknisk serviceleder Anders F. Gammelgaard

Tlf. 743 46705
Tlf. 743 46715
Tlf. 743 46729

Vojens Andelsboligforening
Kløvervej 51
6500 Vojens
www.vojensab.dk

Tlf. 745 42072

Voksen- og Sundhedsservice
Nørregade 41
6100 Haderslev
Telefon 74 34 27 57
Fax 74 34 27 59
E-mail: voksenservice@haderslev.dk
Pjecen er revideret den 25.01.2018
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