Ældre i Mårslet
Midt i Mårslet ligger lokalcenter Kildevang. Lokalcentret har direkte betjening af borgere,
foruden kontakter med mange borgere via åbne aktiviteter, café, råd, vejledning og
foreningssamarbejde. Lokalcenter Kildevang er i samdrift med lokalcenter Eskegården i Beder,
lokalcenter Solbjerg, lokalcenter Tranbjerg, lokalcenter Bøgeskovhus i Viby og lokalcenter
Koltgården, hvilket bl.a. betyder, at der er fælles ledelse af de 6 lokalcentre.
Vores vigtigste opgave er at hjælpe borgere, der har brug for pleje og praktisk hjælp. Pleje og
praktisk hjælp tilrettelægges, så man er eller bliver i stand til mest mulig at kunne klare sig
selv. Da hjælpen vurderes ud fra den enkeltes behov, er hjælpen, der gives, forskellig fra hjem
til hjem. Hjemmeplejen kan hjælpe borgerne døgnet rundt. Hjemmeplejen giver også hjælp til
de borgere, der bor i de 32 ældreboliger, der ligger tæt ved Kildevang.
De 23 plejeboliger på Kildevang er
til borgere, der har behov for tæt
kontakt og hjælp fra personalet
ofte for at kunne klare sig selv.
Der er desuden en korttidsbolig,
der bruges, hvor der er behov for
den tætte pleje i en kortere
periode, for igen at kunne klare
sig i eget hjem.
Lokalcenter Kildevang har tilbud
om mange forskellige aktiviteter
til områdets pensionister og
efterlønsmodtagere. En række
frivillige er medvirkende til, at
tilbuddet om samvær er stort.
Der findes en folder, der omtaler
de mange aktivitetstilbud.
Desuden er der både ’Bedstetidende’ og Mårslet Bladet, der informerer om tilbuddene.
Der er mulighed for at benytte caféen dagligt. Her kan man, sammen med andre, nyde et
måltid veltillavet mad, kaffe, smørrebrød osv. eller hente mad for at spise det hjemme. Der
kan hentes en folder i caféen om tilbuddene.
Der findes også en sundhedsklinik på Kildevang, som er åbent for områdets borgere hver
torsdag fra kl. 9:00-14:00.
For yderligere oplysninger, kan man kontakte os på følgende måde:
Telefonkontakt til lokalcentret er 8713 3000 mellem kl. 9:00-15:00.
Områdechef Morten Ilsøe træffes efter aftale.
Teamleder for plejeboligerne ved Kildevang, Birgit Jørgensen, træffes i hverdagene efter aftale
på tlf.: 8713 4419.
Brugerrådets kontor på Kildevang: 8713 4434
Formand Hanne Torp: 8629 2710
Næstformand Grethe Sørensen: 8629 8105
Kasserer Asger Poulsen: 8629 2693
Venneforeningen / Inger Christiansen: 2292 3016
Sundhedsklinikken på Kildevang: 8713 4432 kl. 8.00-9.00 om torsdagen
Frivilligkoordinator Pia Koller: 5157 6054
De forebyggende hjemmebesøg / Gitte Sand: 8713 4309 man – tors. ml. kl. 8:30-9:00
Demensnøgleperson Birgitte Kryger: 8713 4435

