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Huset Nyvang
snart
klar
til
indflytning
Håndværkerne arbejder lige nu på højtryk for at fuldføre Huset Nyvang - det flotte og prisbelønnede nybyggeri på Rindsvej. Huset Nyvang rummer 60 nye plejeboliger og er i sin grundidé tilpasset borgere med
demens og deres særlige behov, men alle plejekrævende kan bo her. Der er mulighed for at blive skrevet
op til en plejebolig på Huset Nyvang. Det kan ske ved henvendelse til visitationsenheden.
Afleveres efter tidsplanen

Det nye plejecenter Huset Nyvang blev
kåret til Årets Sundhedsbyggeri 2017
på konferencen ”Byggeri af fremtidens
plejebolig” den 8. november 2017 i København.

Byggeriet af Huset Nyvang afleveres
efter tidsplanen, hvilket vil sige, at det
står klar til indflytning i begyndelsen
af december i år. 21 beboere fra Gudenåcentret venter spændt på at flytte ind i de nye rammer. Undervejs har
de fulgt byggeriet og været på besøg
både ved det første spadestik og rejsegildet og er desuden flere gange kørt
forbi byggepladsen i centrets bus.

Huset Nyvang er bygget med udgangspunkt i den seneste viden med
begreber som hjemlighed og genkendelighed som nøgleværdier. Nybyggeriet består af fire adskilte boenheder
og en fælles bygning, der rummer et
bytorv, hvor butikker og aktive facader
danner genkendelige motiver for en
række fælles funktioner.
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Gudenåcentret lukker

Et andet af Randers Kommunes ældrecentre, Dragonparken, har ligeledes en lejekontrakt, som udløber. Det
sker ved udgangen af 2018. Dragonparken har gennem længere tid været
anvendt af visiterede beboere fra omsorgsområdet, fra socialområdet og
fra integrationsområdet. Det fortsætter
til lejemålets udløb, ligesom aktivitetsog træningscentret i Gudenåcentret
i denne resterende lejeperiode får til
huse i Dragonparken.

Gudenåcentret lukker, da centrets lejekontrakt udløber ved udgangen af
2017. Alle beboerne er blevet spurgt,
hvilke boligønsker de havde, og ved en
stor del af beboerne var ønsket at flytte
til Huset Nyvang. Kommunen betaler

Omsorgsområdet ved Randers Kommune visiterer til i alt 790 plejeboliger
og forskellige korttidspladser, og herudover til 500 ældreboliger og ca. 450
ældre/handicapegnede boliger.

Så snart datoen for den officielle indvielse ligger fast, vil den blive annonceret
på Randers Kommunes hjemmeside.

Fællesbygningen er sammenbygget
med en stor daginstitution, der rummer såvel vuggestue som børnehavegrupper, hvilket skaber et spændende
potentiale for at mødes på tværs af generationerne.
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ud fra fastsatte retningslinjer beboernes flytteomkostninger, indskud samt
et kontant beløb til indkøb af eksempelvis gardiner, tæpper og lignende.

Nyt ældreråd har

konstitueret
sig
Læs side���������������������������
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Træffetider
i Visitationen

Velkommen i pensionistavisen

Randers Kommunes Visitationsenhed
kan træffes telefonisk på tlf. 89 15 25
50 mandag-fredag kl. 8-12. Udskrivningskoordinatorerne kan desuden
træffes mandag-torsdag kl.13-14.
Åbningstider for personlig betjening er
mandag fra kl. 8-14.30, tirsdag-torsdag kl. 8-15 og fredag 8-13. Ønsker du
at tale med en bestemt medarbejder,
skal der laves aftale på forhånd.
OBS: Visitationen har åben dagvagt
i juleferien fra onsdag den 27. december til fredag den 29. december.

Foreninger, organisationer og interessegrupper er velkomne til at berette om arrangementer og tiltag
i forhold til pensionsavisens målgruppe. Materiale med kontaktoplysninger kan mailes til kim.brandt.
thomsen@randers.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge og redigere i det tilsendte.
Pensionistavisen er primært for folkepensionister med indhold fra ældreområdet om ældreområdet
set ud fra en kommunal synsvinkel. Tiltag på forenings- og frivillighedsområdet beskrives også, f.eks.
initiativer inden for rehabilitering, frivillighed, demens, ensomhed, spise- og besøgsvenner, oplysning o.l.
Beboerne på Kristrupcentret var inviteret til
amerikansk sommerfest
som bl.a. bød på lækker
grillmad, line dance og
en køretur i en Chevrolet
Corvette, for dem som
havde lyst. En ægte
amerikaner-aften lidt ud
over det sædvanlige med
masser af god stemning.
Well done!

Borgerservice
holder lang juleferie
Randers Kommunes Borgerservice
og administration holder julelukket for
såvel telefonisk som personlig henvendelse fra og med lørdag den 23. december til og med mandag den 1. januar.
Har du et akut problem mellem jul og
nytår, er kommunens nødvagttelefon
8915 1511 åben onsdag og torsdag den
27. og 28. december fra kl. 10-15 og
fredag den 29. december fra kl. 10-13.

1. september holdt ældrecenter
Kildevang en grisefest, hvor formålet
var at møde nye mennesker. Niels-Ole
og Frede, som kun har boet i Langå
i en måned, deltog begge. Det har
resulteret i, at de har lavet en træningsaftale. 4 dage efter festen var de
til intro sammen ved træningsmaskinerne, og er nu klar til at give den en
skalle sammen.

Husk at rette din
forskudsopgørelse
Som hovedregel beregner Udbetaling
Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Det er derfor
vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig.
Fra ca. midt i november kan du
rette din forskudsopgørelse på
www.skat.dk for det kommende år.
Hvis du har spørgsmål til beregningen
af din pension, kan du kontakte
Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8061
eller sende en besked via Digital post.
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Daniel er en af hverdagens helte. I dag tilbød han gratis ture med rickshawen
under Postnord løbet. Pludselig så han en ældre dame på en bænk, som havde
det skidt. Daniel kørte hende hjem, da det viste sig at hun havde glemt sin
medicin og var blevet dårlig. Tak til Daniel for at gøre en forskel.

Ældrecheck
Ældrechecken bliver som hovedregel
udbetalt automatisk den sidste hverdag i januar 2018, hvis du er berettiget.
Hvis du ikke modtager din ældrecheck
automatisk, men mener dig berettiget,
kan du først søge herom på www.
borger.dk efter 1. januar 2018 (men
inden 31. juli 2018), idet du skal oplyse
din formue pr. 31/12 2017.
Har du spørgsmål kan du kontakte
Udbetaling Danmark på tlf. 70128061
eller sende en besked via Digital post.
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Sådan beregner
du din personlige
tillægsprocent
Den personlige tillægsprocent anvendes ved beregning af den supplerende pensionsydelse (ældrecheck),
helbredstillæg og varmetillæg. Er den
personlige tillægsprocent 100, ydes
fuldt tilskud, som er 85%. Er den personlige tillægsprocent mindre end 100,
nedsættes tilskuddet tilsvarende.
Tillægsprocenten fastsættes på
grundlag af din og din ægtefælle eller
samlevers samlede indkomster ud over
folke- og førtidspensionen.
Er din tillægsprocent mellem 0 og 100
Er tillægsprocenten lavere end 100,
bliver tillægget også mindre.
Din tillægsprocent bliver sat ned
med 1 procent.
- for hver 497 kr. du har i indkomst
over 20.100 kr., hvis du er enlig.
- for hver 1.002 kr. jeres samlede
indkomster overstiger 39.800 kr., hvis
du er gift/samlevende.
Tillægsprocenten er 0, når den årlige
indkomst er over 69.800 kr. for enlige
og 140.000 kr. for gifte/samlevende.

Thea laver 50 timers frivilligt arbejde
om ugen. Her arbejder hun blandt
andet for, at alle ældre i Randers skal
have et godt liv. Derfor var hun i år
Det er ikke længere så tit, at Herman på nomineret til årets Randersborger.
102 år får danset. Det gjorde han dog i Hun vandt ikke titlen i år, men hun har
søndags, hvor de frivillige ”Krager” på
vundet vores hjerter…
Fårup Ældrecenter afholdte bondebal.
Her er det den frivillige ”krage” Kirsten,
som Herman får en svingom med til
stor glæde for dem begge.

Det nye ældreråd holdt konstituerende møde
den 11. oktober. Her blev den siddende formand
Per Boysen genvalgt, mens Hanna Lund Højlund
overtager næstformandsposten efter Jørgen
Gammelby

Hvordan samler man 1.100 ældre? Man inviterer til gigantisk pensionistkaffebord
i Bombardiers haller. Det er efterhånden blevet en tradition for mange ældre i
Randers at bakke op om det årlige tiltag i RandersUgen. Svend er kommet her
10 år i træk, og Alice er her for fjerde gang. Skal du med til næste år?

Omsorgsklovnen TipTop cyklede rundt og besøgte beboerne på Åbakken og
Aldershvile til stor glæde for de ældre. Dejligt at se hvad en rød næse kan gøre.

Det nye ældreråd
har konstitueret sig

Hvad har yoga og et ældrecenter at
gøre med hinanden? En hel del! Fra
august flytter IF Fjordens yogahold
nemlig ind på ældrecenter Åbakken.
Fantastisk når en kommunale institution går sammen med foreningslivet, så
vi kan få nedbrudt fordommen om, at
man kun kommer på et ældrecenter,
når man er blevet meget gammel

Har du brug for Borgerservice?

- behøver du ikke længere at tage den lange vej til Randers
Du kan også tage til Havndal, Øster Velling eller Langå. Her har Randers Kommune nemlig sat projektet Borgerservice
i dit nærområde i søen - i form af computere med webkamera hvor man har mulighed for at komme i direkte
forbindelse med en medarbejder hos Borgerservice.
Borgerservice i dit nærområde finder du i:
Havndal, Aldershvile, Kirkevej 2 8970 Havndal: Servicen er åben i dagtimerne, og Borgerservice kan kontaktes via
webkameraet alle hverdage mellem kl. 10-12 og mandage tillige fra kl. 15-17.
Langå, Biblioteket i Kulturhuset, Bredgade 4, 8870 Langå: Servicen er åben i dagtimerne. Borgerservice kan kontaktes
via webkamera hverdage mellem kl. 10-12 og mandage tillige fra kl. 15-17.
Øster Velling, Forsamlingshuset, Neikilsvej 8, 8920 Randers NV: Her kan du benytte servicen mandage fra kl. 16-17 og
torsdage fra kl. 10-12.

Frem til den 26. september 2017 kunne borgere på 60 år og derover deltage
i ældrerådsvalget i Randers Kommune.
Stemmerne er nu talt op, og det nye
ældreråd er valgt. Rådet har konstitueret sig med Per Boysen som formand
og Hanna Højlund som næstformand.
Valget resulterede i, at følgende 11 er
valgt til det nye ældreråd fra 1. januar
2018. Stemmetallet er anført i parentes:
Per Boysen (887), Hanna Lund Højlund
(649), Annette Johanne Nielsen (563),
Frank Christensen (456), Leif Torsten
Aaby (452), Aase Boje Pedersen (437),
Peter Huuse Sørensen (433), Jørgen
Gammelby (425), Steen Baunsgaard
(373), Hanne Hjortshøj Christensen
(354), Lena Gjettermann Stampe (346).
Det nyvalgte ældreråd konstituerede
sig i møde den 11. oktober 2017. Det
nye ældreråd er valgt for perioden
2018-2021.
Godt 25.500 borgere i Randers Kommune er over 60 år og kunne derfor stemme
til ældrerådsvalget. 9.800 borgere benyttede sig af muligheden, hvilket giver en
stemmeprocent på 38,4 procent.
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Pas på
med de
levende lys
Julen handler om hygge og samvær. Netop
derfor er det vigtigt, at det er julemanden, der
kommer på besøg til jul og ikke brandmanden.

Hold
juleaften
på dit
områdecenter
Der er godt en måned til juleaften, og
lige netop den aften vil mange være
kede af at skulle tilbringe alene.
Er du pensionist i Randers
Kommune, er der ingen grund til
at sidde alene juleaften. Lige som
tidligere år slår områdecentrene
nemlig dørene op juleaften og inviterer områdets pensionister til at
spise julemiddag og tilbringe aftenen sammen med andre.
Har du lyst til at holde juleaften
på et af områdecentrene, skal du
enten kontakte det center, du hører
til eller eventuelt give din hjemmehjælper besked. Gerne i så god tid
som muligt.
Har du lyst til at give en hånd
med juleaften og være med til at
bidrage til julestemning på områdecentret, så sig til. Der er altid plads
til frivillige hænder.
Du skal selv betale for julemiddagen. Er du dårligt gående, er der juleaften mulighed for gratis transport
med Midttrafik

Der er omkring 1 million juletræer med levende lys på en
ganske almindelig dansk juleaften. Og juledekorationerne er
der mange flere af. Det lille stearinlys i stuen er ganske vist
en hyggelig og kontrolleret brand, men det kan ende helt
galt, hvis ikke man passer på.
I julemåneden er der 50 procent flere udrykninger end på en
ganske almindelig måned. Derfor følger der her nogle gode
råd til at bevare hyggen og julestemningen:
• Gå aldrig fra tændte stearinlys - og sov heller ikke fra dem.
• Brug kun stabile stager af ikke brændbart materiale,
hvor lysene sidder fast.
• Brug selvslukkende lys, men hold alligevel et vågent
øje med ilden.
• Stil aldrig levende lys i nærheden af gardiner,
i bogreoler eller under hylder og skabe.
• Stil ikke lys på tv, radio og andre lune steder.
• Pas især på adventskranse og juledekorationer.
Lysets flamme må aldrig kunne nå de brændbare
materialer. Det sikreste er at holde lys og dekorationer hver for sig.
• Hold særligt øje med lys, der er overtrukket med
guld, sølv eller kobber. Metallaget kan antændes og
give voldsomme flammer.
Brug rådene og nyd decembers lyslevende julestager.

Er du bekymret for en ældre medborger kan
du skrive til en mail til Randers Kommunes
bekymringspostkasse.
Ved en henvendelse til bekymringspostkassen@randers.dk vil den pågældende borger blive tilbudt et besøg af
kommunens forebyggende medarbejdere, som kan støtte borgeren i at håndtere sine udfordringer eller henvise
til nogen, som kan hjælpe. Øvrige muligheder for kontakt kan du finde på www.aeldre.randers.dk

HANDIC APKØRSEL JUL & NYTÅR
2017
RE J S ER UNDER 100 K M

ALLE KUNDER
UANSET HJÆLPEMIDDEL

Bestilling hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00
KØRSELSDATO

BESTILLINGSFRIST

TELEFON

24. dec.

15. nov. - 12. dec.

87 40 83 91

31. dec.

15. dec. - 29. dec.

87 40 83 00

AFLYSNING AF KØRSEL

RE J S ER O V ER 100 K M

87 40 83 00 (tast 4)
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BESTILLINGSFRIST

REJSER KOMBINERET
MED TOG ELLER XBUS

24. 25. 26. 31. dec.
Senest 1. dec.
og 1. jan.

HELE REJSEN KØRES I TAXA/
LIFTBUS I JYLLAND ELLER PÅ FYN

24. dec.

LOKALE REJSER UDENFOR
MIDTTRAFIKS OMRÅDE

24. dec. og 31. dec. Senest 1. dec.

Senest 1. dec.

Det er ikke muligt at bestille kørsel via
internet eller mail til 24. og 31. december.
Der kan ikke bestilles tilkøb af løft med
trappemaskine til 24. og 31. december.

Bestilling hverdage mellem kl. 8.00 - 12.00
KØRSELSDATO

HUSK – DER ER SÆRLIGE BESTILLINGSFRISTER FOR HANDICAPKØRSEL I
MIDT TRAFIK I JULE- OG NY TÅRSDAGENE.

TELEFON

87 40 83 00 (tast 5)

Som et forsøg udvider vi i år, så du har
mulighed for at køre frem til kl. 2.00
den 31. dec. (nytårsaften)

