
Centerleder 

 
Hanne Solveig Ledel 
Tlf.:  76 81 75 03/29 47 65 51 
E-mail:  hasen@vejle.dk  
 
 
Ansatte (personalesammensætning) 

 
Centerleder   
Sygeplejersker 
Social- og sundhedsassistenter / plejehjemsassistenter / SSA-elever 
Social- og sundhedshjælper / sygehjælpere / SSH-elever 
Pedel 
Medhjælpere i jobtilbud 
Kost faglig ene ansvarlig 
Fysioterapeut 
Ergoterapeut 
Seniorjobber 
 
 
Tilkøbte ydelser 

 
Sygeplejerske 

 palliativ, smertebehandling 

 inkontinens 

 sårpleje 

 demens 
 
Fysioterapeut og ergoterapeut 

 træning og vedligeholdelse af færdigheder 

 arbejdsmiljø 
 
 
 
Redigeret maj 2016 

 

 
 
 
 
 
 

Velkommen til 
Plejecenter Ågården 

 

 



Plejecenter Ågården 

 
Ågården er opført i 2004 som erstatning for det gamle plejehjem i Ågård. Vi har 30 
lejligheder fordelt i tre leve-bo-miljøer på Majsvænget 70, 76 og 78. Her ud over er 
der Centerbygningen på Majsvænget 74, som rummer køkken, café og dagcenter 
med træningsfaciliteter. 
 
Sådan får du en plejebolig 

 
Det er Myndighedsafdelingen der vurderer, om du kan komme i betragtning til en 
plejebolig. Men du er altid velkommen til et besøg. Du kan læse mere på Vejle 
Kommunes hjemmeside http://www.vejle.dk/. 
 
Boliger 

 
Plejeboligerne i hus nr. 70, 76 og 78 er indrettet meget forskelligt, da skabene er 
udstyret med hjul, så man ikke er bundet af at skulle placere møblerne på en be-
stemt måde i sin lejlighed. 
 
Boligerne består af en indgang med køkkenniche, et stort rum og et stort badevæ-
relse. 
 
I hvert hus er der en fælles opholdsstue, hvor man kan vælge at spise, drikke kaffe, 
se TV eller deltage i fælles aktiviteter og sociale arrangementer. 
 
Leve-bo-miljø 

 
Målsætningen for et leve-bo-miljø er at skabe et hjemligt og privat miljø med mu-
lighed for hverdagsindhold, naboskab og fællesskab, så også svækkede beboere 
føler, der er ligeværd, nærvær og livsværdi i dagligdagen. 
 
Ågården har tre leve-bo-miljøer, hvor personalet laver mad, bager, udfører lettere 
rengøringsopgaver, vasker tøj og laver andre dagligdags gøremål og sysler, der hø-
rer til i en familie – alt sammen i samarbejde med beboerne under hensyntagen til 
beboernes ressourcer, ønsker og behov. 
 
 

Centerråd  

Formand: Karen Andersen kma@aaganet.dk 

Næstformand: Kurt Nørgård k.norgaard@stofanet.dk 

 (rep. for beboernes familie) 

Kasserer: Emmy Kristensen emmyogkeld@gmail.com 

Sekretær: Inge-Lise Jørgensen inger-lise@aaganet.dk 

Suppleant: Dorte Larsen overbyen@profibermail.dk 

 (ansvarlig for aktivitetskasser i husene) 

Suppleant:  Ruth Witt bramdrupvej97@aaganet.dk 

Ældrerådet:  Hans Erik Pedersen hep@oedsted.dk 

Menigt 
 medlem: Aage justesen 

Beboer 
repræsentant: Erling Knudsen 
 
Medarbejder: Mette Olsen metol@vejle.dk 
 

Centerleder: Hanne Ledel hasen@vejle.dk 

 

 

Ældreråd  

Ågårdens repræsentant i Vejle Kommunes Ældreråd: 
 Hans Erik Pedersen hep@oedsted.dk 
 
   
Ågårdens Venner (Venneforeningen) 

Formand: Else Iversen  elsei@aganet.dk 
   Tlf.: 75 55 37 65 
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Café 

 
Caféen er åben alle ugens hverdage i dagtimerne. 
 
I caféen er det vores ”madmor” Herdis, der laver mad til både store og små arran-
gementer. Herdis har tit lækkerier til salg på disken, som alle må købe. Herdis har 
en stor viden om kost, som husene trækker på, hvis der er beboere, der har særlige 
behov. 
 
Der er mulighed for som beboer at låne centret til arrangementer/sammenkomster 
som fødselsdage, guldbryllup, begravelse o.l. Herdis kan lave maden - man er også 
velkommen til at låne køkkenet. Som beboer koster det ikke noget at låne centret, 
men alle drikkevarer skal købes i caféen. 
 
Hvis du ønsker at låne centret, så kontakt Herdis eller Mette i dagcenteret: 
Tlf.: 76 81 75 02 
 
Dagcenter 

 
Dagcentret findes ved hovedindgangen. Der er personale i dagcentret i dagtimerne 
i hverdagene. Men man er velkommen til at benytte sig af lokalerne efter aftale, 
selv om der ikke er personale tilstede. 
 
Tilbuddene i dagcentret henvender sig til beboere på plejecentret og pensionister 
fra området. Aktiviteterne spænder fra kreative gøremål, kortspil, oplæsning, sang, 
bankospil, spil, leg og motionshold, stavgang, dagligdags gøremål og udflugter. Det 
er beboerne, der bestemmer arrangementerne i dagcenteret. 
 
Aktivitetskonto 

 
Hvert Hus har en ”Aktivitetskonto”. Denne konto skal dække udgifter til hovedren-
gøring i fællesarealerne, juletræ, blomster, servietter, duge, nyanskaffelser og lig-
nende ønsker fra beboerne. Der føres nøje regnskab med udgifterne, og alle, både 
beboere og pårørende, er til enhver tid velkommen til at se regnskabet. 
 
Ved indflytning får du et brev med kontonummer og praktiske oplysninger om be-
løb m.v. i forbindelse med økonomien omkring aktivitetskontoen. 

Rengøring 

 
På Ågården er der ansat en såkaldt ”Seniorjobber”, som varetager rengøring af 
beboernes lejligheder og hovedrengøring i det fælles køkken.  
 
Økonomi 

 
Du bevarer din pension, når du flytter ind på et plejecenter. Til gengæld skal du selv 
betale for ophold, mad osv. Følgende er obligatoriske ydelser, som du skal betale: 

 Husleje 

 El 

 Varme 

Til den månedlige husleje og á conto varme kan du søge henholdsvis boligydelse og 
varmetillæg.  
 
Frisør og Fodpleje 

 
Der er mulighed for at aftale tid hos frisøren, som kommer fast i centret. Det sam-
me gælder fodpleje. Man skal blot henvende sig til personalet, som vil være be-
hjælpelig med telefonnummer og tidsbestilling.  
 
Træning 

 
En fysioterapeut kommer på Ågården flere gange om ugen til visiteret træning. Der 
findes et træningslokale i vores centerbygning med en del træningsredskaber, hvor 
man kan få træning ved fysioterapeuten. Man kan også introduceres i brug af red-
skaberne og være selvtrænende.  
 
Selvtræning 

 
Som selvtræner, skal man have modtaget instruktion i brugen af maskiner, enten 
her eller i et træningscenter. Man kan gratis bruge træningslokalet i det tidsrum, 
der står på tavlen ved hovedindgangen. Træningsrummet benyttes på eget ansvar 
under selvtræning. 
 
 

 



 
Ågårdens Venneforeningen 

 
Ågårdens Venneforening er en støtteforening, der står for diverse arrangementer, 
udflugter og meget mere, som arrangeres for Ågårdens beboere.  
 
Som medlem af Ågårdens Venneforeningen, hjælper du med til at understøtte be-
boernes ønsker. Ved spørgsmål kontakt formanden (Else Iversen, 75 55 37 65). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
                      
                                                

 

 

 


