
Langagergård Plejecenter

Langagergård Plejecenter er et 
hjem, hvor både beboere og deres 
pårørende skal føle sig velkomne, 
og hvor vi ønsker, at de skal opleve 
størst mulig tryghed. Vi respekterer 
beboernes forskelligheder, meninger, 
ønsker og behov.

Adresse: Langagergård Plejecenter
Karlslunde Parkvej 27-35
2690 Karlslunde

Hovednummer:  46 14 16 00

Om plejecenteret

Langagergård Plejecenter blev byg-
get i 2012 og består af 85 lejlighe-
der. Lejlighederne er opdelt i otte 
leve- og bomiljøer som alle er sam-
let omkring et fælles køkken og op-
holdsrum. Alle afdelinger har udgang 
til terasser i forskellig størrelse og 
med udsigt til grønne omgivelser.

Beboernes livskvalitet
I det daglige arbejde har vi meget 
fokus på den enkelte beboers 
selvbestemmelsesret og værdighed. 
Det afspejler sig ved, at vi først og 
fremmest ønsker at lære vores 
beboere godt at kende ved hjælp af 
deres livshistorie, men også gennem 
løbende tæt dialog med beboeren 
og dennes pårørende. 

Kontaktoplysninger
Marlene Malling
Centerchef, 
Langagergård Plejecenter

Tlf nr. 29 16 57 80



Mad
Vi har et stort køkken på Langagergård, hvor størstedelen af tilberedningen 
af maden foregår. Vi har professionelle kokke ansat, og maden tilberedes 
ofte fra bunden af økologiske råvarer. Vi gør en dyd ud af at hvert måltid 
skal være noget særligt. Derfor spiser vores beboere og personale sammen. 
På den måde skaber vi en følelse af hjemlighed og fremmer lysten til at spi-
se.

Medarbejder

Langagergård er arbejdsplads for små 100 fastansatte medarbejdere, hvor vi 
alle arbejder på at skabe et plejecenter, hvor vi anerkender hinandens for-
skelligheder og faglige kompetencer. Vi lægger vægt på nærvær og tilstede-
værelse i samspillet mellem medarbejderne og beboerne, hvilket også giver 
os bedre mulighed for at få øje på de små ting, som kan være det, der er 
med til at gøre hverdagen lettere og bedre. 

På Langagergård er der en række aktiviteter, som er medvirkende til at be-
vare og styrke de sociale relationer og sammenholdet blandt beboerne. 
Vores aktiviteter består for eksempel af dans, cykling, svømning, gymnastik, 
herrer- og damehygge, banko, diverse spil, besøg fra den lokale børnehave, 
udflugter og rejser sydpå. 

Aktiviteter

Pårørende

Pårørende er en vigtig del af livet, og vi håber dine pårørende fortsat vil 
tage del i din hverdag og tage dig med ud, hjælpe med dine praktiske op-
gaver såsom indkøb, rengøring, oprydning efter dine gæster, ledsagelse til 
læge og hospital osv.


