
KOM TIL  
HÆGTERNE IGEN 
EFTER SYGDOM

rødekors.dk

 Tag på Omsorgscenter Svalegangen 
og få en varm seng i 14 dage



Det kan være svært at komme sig efter sygdom og en 
tur på hospitalet. Nu får du muligheden for at trække 
stikket for en stund og komme til hægterne i rolige og rare 
omgivelser.

Omsorgscenter Svalegangen tilbyder dig et ophold på op 
til 14 dage efter sygdom. Opholdet på omsorgscenteret er 
gratis.

Et ophold på omsorgscenteret
På Omsorgscenter Svalegangen bliver du mødt af dygtige 
medarbejdere. Stedet har en sygeplejerske og en socialråd-
giver. Herudover drives centeret af frivillige, der er med til 
at gøre Omsorgscenter Svalegangen til et rart sted at være. 
Nøgleord for vores frivillige er omsorg og omtanke. De er 
der for at støtte lige netop dig i en svær tid.



Tag din hund med
Omsorgscenteret har plads til fem borgere – og ligeså 
mange hunde. Det er nemlig tilladt at tage sin hund med 
under opholdet.

Misbrug?
Det er tilladt at være aktiv misbruger på Omsorgscenter 
Svalegangen. Vi forventer, at misbrug foregår på eget 
værelse og ikke er til gene for de andre beboere. Omsorgs-
centeret skal være et rart sted at være for ALLE.  

Hvordan får du et ophold?
For at få et ophold, skal du henvises af en socialsyge-
plejerske eller gadeplansmedarbejder. Derefter beslutter 
Svalegangens personale, om du kan få en plads.



F
O

TO
S

: JO
H

N
N

Y
 W

IC
H

M
A

N
N

“Jeg ved, mange  
kommer og 

ligner noget, der 
er løgn, og går 

derfra som noget, 
der er godt.”

    
 – Sagt af frivillig på omsorgscenter –

Røde Kors er altid til stede. I Danmark skaber vi fællesskaber, og vi 
støtter dem, der har brug for hjælp. Vi er en del af dit lokalsamfund, 
uanset hvor du bor.

Kontakt 
Røde Kors’ 
Omsorgscenter Svalegangen
Sverigesvej 40
5500 Middelfart

Mail svalegangen@rodekors.dk
Tlf 2138 3599


