
Kontaktpersoner 
 
Socialhumanitær kontaktperson / Besøgsvenner 
Birthe Petersen 22 98 90 95 
 birthe@bhpetersen.dk 
 
Demensaflaster / Vågetjenesten 

Bente Jørgensen 20 83 69 62 / 23 49 36 73 (vågetj.) 
 bente.joergen@stofanet.dk 
 
Gå-med-venner / Den hjælpende Hånd / Tryghedsopkald 
Inger-Marie Sørensen 41 56 80 73 
 ims7913@gmail.com 
 
Bisidder / Seniorvejledning 
Erik Jørgensen 60 62 54 41 
 erikrivi@gmail.com 
 
 

Kontortid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8-9 
—————— 

 
Arrangementsansvarlig 
Jette Kristensen 24 81 73 61 / 23 27 48 26 
 jettekr8@gmail.com 
 
Cykelhold og vandreture 
Tove Rousing 40 40 02 96 
 tovemalta@mail.dk 

Mariane Andersen 40 11 24 74  

 vandrepige@gmail.com 
 
Stolemotion 
Annelise Hansen 28 30 10 47 
 a.k.hansen@stribnet.dk 

  
It og teknologi 
Lone Ebbesen 21 44 66 18 
 ebbesen@stofanet.dk 
 
Formand 
Helge Petersen 61 29 05 13 
 helge@bhpetersen.dk 
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Kontaktpersoner 
Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at få en be-
søgsven, en aflaster, en hjælpende hånd, et tryghedsopkald, en 
bisidder, en vejleder eller it-vejledning. Alle der har brug for hjælp, 
er velkomne til at ringe eller skrive til Ældre Sagen i Middelfart. 

www.aeldresagen.dk/middelfart 
e-mail: fm.middelfart.445@aeldresagen.dk 

Kontaktperson og telefonnummer, se bagsiden Kontaktperson og telefonnummer, se bagsiden Kontaktperson og telefonnummer, se bagsiden 
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Kontaktperson og telefonnummer, se bagsiden 

Du kan hente Ældre Sagens app til din tablet og/eller smartphone i 
App Store (IOS) eller Google Play (Android). 
Her findes også dit medlemskort. 

Kontoret er åbent hver onsdag kl. 10-12.  
Har du lyst til at høre mere om Ældre Sagen, eller vil du gerne ha-
ve hjælp til at melde dig til et af vores arrangementer eller noget 
helt andet, så kom og få en snak med os. Hvis du er medlem, så 
husk dit medlemskort, hvis du skal med til et arrangement. Vi har 
kaffe på kanden. 
Adresse: Frivilligcentret, Teglgårdsparken 17, Middelfart. 
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Besøgsven 

Det er hyggeligt at have en at tale med. Det er også hyggeligt at 
kunne dele eftermiddagskaffen med en anden. Og så er det rart at 
være to, når man går tur. 
Få dig en besøgsven, som du kan dele dine stunder med. En be-
søgsven kan være netop det lyspunkt, der åbner din verden og 
som har overskud til at lytte og tale med dig. En besøgsven er en, 
du kan regne med en til to timer om ugen. 
Du og din besøgsven finder selv ud af, hvordan I bruger jeres tid 
sammen, og hvornår og hvor tit I skal ses. Det vigtigste er, at I skal 
hygge jer sammen. 
En besøgsven er frivillig og ulønnet i Ældre Sagen. 
Besøgsvennen har tavshedspligt og kommer som gæst i dit hjem, 
hvad enten du bor i egen bolig eller på plejehjem. Besøgsvennen 
kan altid legitimere sig med et identitetskort fra Ældre Sagen. Det 
er gratis at få en besøgsven. 
 
Sådan får du en besøgsven 
Først taler du med en leder for besøgsvennerne om dine interes-
ser og forventninger til en besøgsven. Herefter aftaler I, hvad der 
videre skal ske. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Motion 

Vandreture 

- Ejby (Ejbyhallen): ca. 1,5 time på stier og veje. 

- Middelfart (KulturØen): ca. 1,5 time uden vandrestave. 
Begge steder tirsdag kl. 10-11.30. Tilmelding ikke nødvendig. 
 
Cykelture 

Sangerborgen, Stationsvej, Middelfart torsdag kl. 10-12. 
Undtagen sommer– og vinterferier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Motionsvenner (stolemotion) 
Vi henvender os til ældre medborgere, som ikke kan benytte andre 
motionstilbud. 
Vi tilbyder motion, som passer til behovet. 
Motionen foregår som oftest på hold, hvor der er flere instruktører/
hjælpere. 
Der er også mulighed for, at en motionsven kan gå en tur eller lave 
lettere motion med en enkelt medborger i eget hjem. 
Motionen er en gang om ugen i ca. 1 time, hvad enten det er i eget 
hjem eller på hold. 
 
Vi har hold med stolemotion i: 
Brenderup – Harndrup – Ejby – Nørre Aaby – Gelsted – Asperup – 
Strib – Middelfart. 
Det understreges, at motionen ikke erstatter genoptræning. 
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10 GRUNDE TIL AT OPRETTE TESTAMENTE 

DU KAN FÅ INDFLYDELSE PÅ, HVORDAN DIN ARV BLIVER FOR-
DELT VED AT OPRETTE ET TESTAMENTE. 
 
Det er ikke sikkert, du overvejer at oprette testamente. Og det er 
ikke sikkert, du er klar over, at du rent faktisk kan have indflydelse 
på, hvordan arven efter dig skal fordeles. Men i nogle situationer 
kan det være en fordel at oprette et testamente. 
Her er 10 situationer, hvor det er nødvendigt at oprette et testa-
mente, hvis du vil have indflydelse og fx ønsker en anden fordeling 
end den, der følger arveloven: 
 
 Hvis du ikke er gift, men ønsker at sikre din samlever 

 Hvis du har børn fra tidligere forhold 

 Hvis du ønsker, at arven fra dig skal være en form for særeje 

 Hvis du ønsker, at arven skal båndlægges 

 Hvis du er enebarn, ugift og barnløs og vil undgå, at arven tilfal-
der statskassen som "herreløst gods" 

 Hvis du ønsker at betænke svigerbørn, stedbørn, stedbørne-
børn, fraskilt ægtefælle, fætre, kusiner eller andre 

 Hvis du ønsker, at bestemte personer eller foreninger skal arve 
bestemte genstande eller beløb 

 Hvis du har ønsker om at vælge din egen bobestyrer 

 Hvis en arving har bundløs gæld 

 Hvis du vil ændre eller tilbagekalde et tidligere testamente 

Læs mere om formue, arv og testamente i håndbogen "Værd 
at vide". 
 
Du er altid velkommen til at kontakte vores jurister og eksperter, 
hvis du har brug for hjælp til at få overblik over dit testamente. 

Kontaktperson og telefonnummer, se bagsiden 
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Demensaflaster 
For mange pårørende til demensramte er en aflaster et lyspunkt i 
hverdagen. En pause, hvor en anden tager over et par timer om 
ugen i hjemmet. Det giver ekstra tryghed og trivsel for alle parter i 
familien. En aflaster kan også være en god støtte for dig som pårø-
rende. 
Få dig en frivillig aflaster eller besøgsven, så du trygt kan gå hjem-
mefra og tage på indkøb, få frisk luft, mødes med venner og venin-
der eller deltage i en fritidsaktivitet. En aflaster kan være netop det 
åndehul, du har brug for. 
Du aftaler selv med aflasteren eller besøgsvennen, hvordan besø-
gene bedst foregår med størst mulig tryghed for alle parter. Afla-
steren kommer normalt et par timer om ugen for at hyggesnakke, 
gå ture med den demensramte - eller hvad I nu har aftalt. Du kan 
også bede en aflaster om at tage med til en stor familiebegivenhed 
som et bryllup, en barnedåb eller en rund fødselsdag. 
En aflaster er frivillig i Ældre Sagen. Aflasteren har tavshedspligt 
og har deltaget i Ældre Sagens kurser om demens og har derfor 
særlig viden og respekt for både demensramte og pårørendes situ-
ation. Frivillige aflastere kan også være personlige hjælpere og be-
søgsvenner for demensramte på ældrecentre/aktivitetscentre ved 
f.eks. fællessang, motion, musik samt cafemøder o.l. for pårøren-
de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan får du en demensaflaster 
Først får du en god snak med lederen af de frivillige demens- 
aflastere, for at I sammen kan finde ud af, hvordan besøgene kan 
få et trygt og hyggeligt indhold.  

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/formue-arv-testamente-og-gaver
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/formue-arv-testamente-og-gaver
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Den hjælpende hånd 

Små praktiske gøremål kan være et stort problem for mange ældre 
i eget hjem. Det kan være svært at tråde nålen, skifte pære eller få 
banket et søm i væggen.  
Du kan få en frivillig fra Ældre Sagen til at hjælpe med smårepara-
tioner af tøjet, gå tur med hunden under sygdom eller tilslutte DVD-
maskinen. Du kan også få hjælp med at få læst avisen højt eller at 
få skrevet et brev. Og ofte tager det en formiddag at få skiftet pæ-
ren i entreen, for der skal også snakkes og drikkes kaffe! Den hjæl-
pende hånd minder på den måde om en vennetjeneste eller om 
hjælpen fra naboen. 
Den hjælpende hånd kan ikke påtage sig opgaver, som kommu-
nen (hjemmehjælpen) skal løse som for eksempel rengøring, tøj-
vask eller fysisk omsorg som hjælp til hårvask, bad eller lignende. 
Du kan heller ikke få hjælp med opgaver af stor fysisk karakter 
som for eksempel træfældning, eller som udføres af autoriserede 
håndværkere så som maling, tapetsering, vinduespolering, havear-
bejde eller snerydning osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan får du Den hjælpende hånd 
Først taler du med en leder for Den hjælpende hånd om, hvilken 
slags hjælp, du har behov for. Du opgiver navn, adresse og tele-
fonnummer. En frivillig fra Den hjælpende hånd vil så ringe dig op 
og aftale tid for et besøg. Hjælpen er ulønnet, men er der behov for 
indkøb af materialer eller lignende, må du selv afholde udgiften 
hertil. Personen fra Den hjælpende hånd kan altid legitimere sig 
med et identitetskort fra Ældre Sagen. 
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It og teknologi 

Ældre Sagen vil med it-hjælp give alle ældre i Middelfart Kommu-
ne et tilbud om gratis hjælp ved computerproblemer. Du behøver 
ikke være medlem af Ældre Sagen. 
 
Har du brug for hjælp? 
 Dine børnebørn har lagt spil ind på computeren, og nu er der 

noget, der ikke virker 
 Hvordan installerer du en ny printer? 
 Hvordan kommer du i gang med at bruge et mailprogram? 
 Du kan ikke finde ud af at åbne et billede i en mail eller sende 

et billede med en mail. 
 Rådgivning ved køb af ny pc, tablet eller mobiltelefon 
 Hvordan bruger du en tablet – iPad eller Android system? 
 Hvordan kommer du i gang med din mobiltelefon – iPhone, 

Android eller Windows. 
 
It-hjælperen kan evt. gøre indholdet på din pc overskueligt og også 
vise dig, hvordan man nemt gemmer og finder sine filer igen. 
It-hjælperen vil også hjælpe dig med at ringe til en it-ekspert, hvis 
du ikke føler, du forstår, hvad de siger til dig. 
Vi går aldrig ind på din computer, hvor dine personlige oplysninger 
står. Du indtaster selv dine koder, når det er påkrævet. 
Alle frivillige i Ældre Sagen er forsikrede mht. ansvar, men proble-
mer opstået på computeren under en opgave er brugerens eget 
ansvar. 
 
It-hjælperen er altså ikke: 
 en lønnet ansat 
 en erstatning for en ekspert/konsulent 
 til rådighed for hjælp over telefonen, undtagen efter aftale 

It-hjælperen foretager ingen tekniske reparationer, men vi har et 
team af lokale it-hjælpere, som vi kan trække på, og som stiller de-
res viden til rådighed for os. 
 
Herudover kan du efter aftale med en it-hjælper få hjælp til din pc, 
tablet eller mobil på vores kontor den første onsdag i måneden i 
kontortiden. 
Lokalbestyrelsen betaler it-hjælperens transport. 

Kontaktperson og telefonnummer, se bagsiden 



Side 10 

Kontaktperson og telefonnummer, se bagsiden 

Vågevagt 

Et tilbud til plejecentre og Hjemmeplejen i Middelfart Kommune. 
Vi kan tilbyde: 

 at være til stede, hvis der ikke er pårørende 
 at aflaste familien med at være hos den døende 
 at være de pårørendes forlængede arm 

Kontakt 23 49 36 73. 
Telefonen er åben alle dage kl. 9–17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatbistand 

1. tirsdag i måneden kl. 15-17.  
Advokat Jeppe Vang Madsen, Middelfartadvokaterne, Algade 6.  
Du kan få gratis vejledning og rådgivning. 
Herudover gratis telefonrådgivning.  
Husk at bestille tid: 64 41 00 52, og oplyse, at du kommer via     
Ældre Sagen. 
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Tryghedsopkald 

Det er trygt at blive ringet op hver morgen. Det er dejligt at høre en 
stemme, man kender, der siger "god morgen". Og så er det hygge-
ligt at starte dagen med en lille snak over telefonen. 
 
Få et tryghedsopkald og bliv ringet op hver morgen. Et dagligt op-
kald kan være det, der giver dig tryghed i hverdagen, når du bor 
alene - og så er det gratis. 
Det er en frivillig i Ældre Sagen, der ringer dig op hver morgen. I 
aftaler selv indbyrdes, hvad der skal gøres, hvis du ikke tager tele-
fonen. Den frivillige har tavshedspligt. 
 
Sådan får du et tryghedsopkald 
Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at få tryg-
hedsopkald. Alle der har brug for et dagligt opkald, kan trygt ringe 
eller skrive til Ældre Sagen i Middelfart. 
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Gå-med-ven 

Hvis du har svært ved at komme ud, fordi du måske er lidt usikker 
på benene, bliver forvirret eller er utryg ved at gå på gaden, så kan 
du have glæde af en gå-med-ven.  
Din gå-med-ven tilbyder en støttende arm, hjælp til at finde rundt 
og for eksempel komme med den rigtige bus eller bare at være en 
at følges med. Vi kan også ledsage dig til læge, sygehus, tandlæ-
ge m.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du have en gå-med-ven?  

Hvis du vil høre om dine muligheder, kan du henvende dig til kon-
taktpersonen for ledsagere i din lokale afdeling af Ældre Sagen. 
Derefter får du besøg af kontaktpersonen, der vil tale lidt med dig 
om dine interesser og behov, og så vil han/hun finde en gå-med-
ven, der passer til dig. 

Kontaktperson og telefonnummer, se bagsiden 

Bisidder / Seniorvejleder - En ven i nøden 

Hvad er en bisidder / vejleder? 
En bisidder/vejleder er en person, der lytter og yder dig praktisk og 
moralsk støtte i sager, som er vigtige for dig. 
Det kan dreje sig om 
 kontakt til socialforvaltningen herunder visitation om personlig 

pleje og praktisk bistand m.m. 
 besøg i banken 
 forsikringsspørgsmål 
 kontakt til Skifteretten 
 besøg hos læge 
 besøg på sygehus 
 kontakt til Skat 
 boligselskab 
 klage over afgørelse 
 hvad betyder det, der står i skrivelse fra myndigheden? 
 og andet der er vigtigt for dig, eller som du er utryg ved. 
 
 
Hvad kan en bisidder / vejleder gøre for at hjælpe dig? 
En bisidder/vejleder er en person, der støtter dig i situationen, hvor 
du er usikker.  
 som vil hjælpe dig med at få klarhed på, hvad problemet dre-

jer sig om 
 som vil hjælpe dig med at tage handling på situationen 
 som vil deltage i en samtale, du ikke er tryg ved at tage alene 
 som vil hjælpe dig med på forhånd at få samling på, hvad du 

skal huske at sige og spørge om, og som vil overvære samta-
len sammen med dig 

 som kan tale for dig, hvis du ønsker det 
 som vil hjælpe dig med bagefter at gøre op, hvad der kom ud 

af samtalen 
 som vil hjælpe dig med evt. klage over afgørelse. 
 
 
Bisidderen / vejlederen er 
 ikke sagsbehandler 
 ikke erstatning for en advokat eller ekspert 
 ikke den der træffer beslutninger for dig 
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