Vi glæder os til at se dig –
der er kaffe på kanden.
Gæstehuset er oprettet af Kolding
Kommune og Støtteforeningen for Hospice
Kolding. Det åbnede foråret 2019.

Gæstehusets Daghjem
på Vesterløkke i
Sdr.Bjert

Der er en kontaktperson på Vesterløkke
tilknyttet Daghjemmet. Denne har overblik
over alt det praktiske.
Sygeplejersken for palliation vil være at
træffe i Daghjemmets åbningstid.
Det er frivillige, der tager imod, hygger
om og er der for dig.

Et fristed med fokus på
livet – samvær –
fællesskab – samtale aktiviteter eller stilhed.
Gæstehusets Daghjem er åbent hver
tirsdag kl. 10 – 13 for dig med uhelbredelig
sygdom og med et ønske og behov for at
være blandt andre i en rolig, venlig og tryg
atmosfære i Gæstehuset og det omgivende
miljø.

Daghjemmet har fokus på mennesket og
livet, og ikke på sygdom.
Det kan give positiv energi og sætte nyt
fokus at komme i trygge rammer og få et
spil kort, høre musik, få en snak og nyde
friskbagte boller – eller hvad du nu har lyst
til at gøre.

De frivillige har forskellig baggrund og
forskellige styrker, men de har det tilfælles,
at de har livserfaring og brænder for at
gøre en forskel, når livet bliver svært og
muligvis også ensomt.

De frivillige er tilknyttet Støtteforeningen
for Hospice Kolding, som har visionen:
Hele livet er livet værd.

Daghjem for uhelbredelig syge, hvor
frivillige er der som medmennesker kendes
fra udlandet. Her viser erfaringerne at
➢ Samtale
➢ Højtlæsning
➢ Brevskrivning
➢ Fortælle og nedskrive livshistorier
➢ Tegning eller maling
➢ Bagning
➢ Kort- og /eller brætspil
➢ Sang
➢ Musik
➢ Gåture
er meningsfulde og givende aktiviteter.

Det er sygeplejerskerne indenfor palliation,
der varetager visiteringen. Sammen
vurderer I, om Gæstehusets Daghjem er
eller kunne være noget for dig.
Som udgangspunkt er det nødvendigt at
du er selvhjulpen.
Kan du selv sørge for transport er det fint
ellers kan Gæstehuset være behjælpelig.

-

Så kom og vær med – du er velkommen!
Hilsen os frivillige på Gæstehusets Daghjem

