
Hvordan kan du hjælpe? 

Rehabiliteringscenter Toften er et vigtigt Flagskib for Kerteminde 

Kommune og der er mange interessenter og eksperter involveret.   

Mulighederne for at medvirke og bidrage til at rehabiliteringscenteret 

kommer ordentligt fra start er mange.  

 

REHABILITERINGSCENTER TOFTEN  har udarbejdet en ønskeliste og 

opfordrer potentielle bidragydere til at støtte indretningen med: 

En velfærdsteknologisk stue (Vi kalder det Den helende borgerstue)

En spisestue  

Et opholdsrum 

En gårdhave  

Enkeltstående genstande (flygel, bibliotek, skulpturer, fotostager, 

køkkenudstyr, service m.v.) 

 

Hvad kommer der til at ske nu? 

Projektet igangsættes officielt d. 24. oktober 2016 med 1. spadestik 

og står færdigt til indvielse i slutningen af 2017. 

Hvis du vil være med til at hjælpe, er du velkommen til at kontakte 

Christopher Lindberg:  cmm@kerteminde.dk  

Diana Krogstrup:   dbk@kerteminde.dk 
 

Læs mere på www.kerteminde.dk, hvor du kan finde yderligere      

information om processen og muligheden for at hjælpe.  

VIL DU VÆRE 

MED TIL AT SIKRE 

FREMTIDENS  

REHABILITERING? 

REHABILITERINGSCENTER  

TOFTEN 
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REHABILITERINGSCENTER TOFTEN er unik 

REHABILITERINGSCENTER TOFTEN er et sted, der skaber meningsfuld 

rehabilitering  

– fra passiv modtager af serviceydelser til aktiv medborger.  

Placering i hjertet af Munkebo – integrerer natur og by i ét til gavn og 

glæde for alle. 

Et teknologisk moderne hus, som skaber mulighed for udvikling af 

fremtidens velfærdsteknologi, gerne i samarbejde med erhverv og 

uddannelsesinstitutioner indenfor området. 

Et åbent inviterende hus, hvor rehabilitering er en naturlig del af li-

vet, og trivsel en del af hverdagen. 

 

REHABILITERINGSCENTER TOFTEN har brug for dit bidrag! 

Det nye rehabiliteringscenter i Munkebo opføres, som svar på det 

stigende behov for større kapacitet og effektiv rehabilitering, som en 

del af det danske sundhedsvæsen.  

REHABILITERINGSCENTER TOFTEN har brug for Jeres hjælp til at imø-

dekomme disse behov på bedst mulig vis.  Brugerinddragelse og he-

lende arkitektur har været grundelementerne for udarbejdelsen af et 

effektivt og imødekommende REHABILITERINGSCENTER TOFTEN.  

REHABILITERINGSCENTER TOFTEN vil få stor værdi for samfundet og 

personer ramt af skader: 

Den arbejdende kommer hurtigt tilbage på arbejdspladsen 

Øget livskvalitet hos den enkelte borger 

Minimering af risikoen for genindlæggelse 

Desværre har et stramt budget tvunget REHABILITERINGSCENTER 

TOFTEN til at skære i planerne og genbruge inventar fra andre institu-

tioner, hvilket udfordrer de fysiske rammer og intentioner om helen-

de arkitektur. 

 

Skal du være med til at sikre fremtidens rehabiliteringscenter?  

Du bidrager til den lokale rehabiliterings- og sundhedsindsats 

Du bliver en del af Rehabiliteringscenter Toften og dets  

grundelement 

Dit bidrag vil gøre en vigtig forskel for personale og borgere på 
Rehabiliteringscenter Toften 


