
  

  

  

  

    

AKTIV HELE LIVET   

NYTTIGE TELEFONNUMRE   

  

Plejecenter Samsøvej   

Samsøvej 43, 4300 Holbæk   

       

  
Dagcenter : 72365348 

  

Plejecenter Elmelunden 

Lunderosevej 5, 4450 Jyderup 

Dagcenter : 72365777 

 

Dagcenter Byparken 

Byparken 2, 4520 Svininge 

Dagcenter : 72365335 

 

Dagcenter Tysingehave 

Sønderstrupvej 26, 4340 Tølløse 

Dagcenter 59211827 

 

Dito 

Afbud kan emailes til 

holbaek@ditobus.dk eller ringes 

ind på tlf. 30 10 18 00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

    

Dagcenter 

  

Holbæk Kommune 
  

 



 
  

 

Dagcenter 
Vi kan tilbyde et beskyttet miljø, hvor brugeren har kendte 

personer om sig i en struktureret hverdag.  
Brugeren tilbydes hjælp til at bevare og vedligeholde fysiske og 

mentale daglige færdigheder samt vedligeholde sociale 

relationer.  
Der tages udgangspunkt i brugerens individuelle formåen og 

behov. 
 

Aktiviteter 
Eksempler på en hverdag: motion, snak om gamle dage, 

gåture, sociale aktiviteter, håndarbejde, slappe af, se tv/film 

mv. Derudover arrangeres årstidsbestemte frokoster, samt 
ture ud af huset. 

Formålet med at komme i dagcentret er, at bevare og 
vedligeholde nuværende færdigheder hos brugeren, samt 

aflastningssted for pårørende. 

 

Transport/ Afbud 

Der er fælles transport til og fra dagcentret i handicapvenlige 

busser. Transporten bliver man visiteret til  
 

Du bedes melde afbud både til dagcenteret og til 
bustransporten.  

Hvis du ved at du ikke kommer næste gang bedes du melde 
afbud senest 3 dage før af hensyn til maden. 

Forplejning  
Du kan spise din frokost på dagcentret. Du kan vælge mellem 
en hovedret eller hovedret og biret. Maden betales via din 

pension.  
Du er velkommen til at medbringe en madpakke.  

Der er mulighed for at købe kaffe og brød om formiddagen 
samt kaffe og kage om eftermiddagen mod kontant betaling.  

Første gang du kommer i dagcenteret skal du have madpakke 
med. Herefter kan madordningen etableres 

(På Tysingehave, kan der kun betales kontant, eller på 
regning til pårørende, da Tysingehave er privatejet.) 
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Dagcenter Elmelunden 

 
Åbningstider  

Dagcenteret har åbent på hverdagen 

mellem kl. 9.30-15.30. 
Der er lukket onsdage, weekend og 

helligdage. Der lukket d. 1. maj, 5. 
juni og 31. december. 
 

Dagcenter Byparken 
 

Åbningstider  
Dagcenteret har åbent på hverdagen 

mellem kl. 9.30-15.30..  

Der er lukket mandag, torsdag, 
weekend og helligdage. Der lukket d. 

1. maj, 5. juni og 31. december. 
 

Dagcenter Samsøvej  

 
Åbningstider  

Dagcenteret har åbent på hverdagen 
mellem kl. 9.00-15.15.  

Der er lukket i weekend og helligdage. 
Der lukket d. 1. maj, 5. juni og 31. 

december 

Dagcenter Tysingehave 

 
Åbningstider 

Dagcenter har åbent på hverdage 

mellem 09.00-15.15. 
Der er lukket weekend og helligdage. 

Der er lukket 5. juni og 31.december 
  

 
 

 
 


