Distrikt 6, kulturgruppe møde, Ældre Sagen
21.5.2019 kl. 10.00 i Hjallese forsamlingshus
1. Valg af dirigent
Kaj Andersen valgt
2. Valg af formand i perioden 2019-20
Hanne Grove valgt
3. Valg af næstformand i perioden 2019-20
Kaj Andersen valgt
4. Valg af sekretær i perioden 2019-20
Käte Larsen valgt
5. Lokaler
Nordfyn: Bruger gerne gratis lokaler, har flere muligheder.
Kerteminde: Kan booke ind i kulturhuset, når skoler o.l. har booket. Kan også
lave enkelte aftaler med menighedsrådet.
Langeskov-Munkebo: Bruger kulturhuset og hallen i Munkebo samt Hans
Tausen Centret i Birkende.
Odense: Bruger Odd Fellow Logen, men pga. vejarbejde i byen meget
problematisk at komme dertil. Andre steder skal der betales for lokaler.
Egebjerg: Bruger kirkens menighedshuse og klublokaler i foreninger, gratis.
Svendborg- Gudme: Bruger kommunens aktivitetshus mod et lille årligt beløb.
Større arrangementer bliver afholdt på fx. Bregninge Mølle.
Ærø: har ikke noget gratis sted. Kan afholde arrangementer på Marstal Hotel
som er handicapvenligt.
6. Caféer
Kerteminde: Afholder cafeer på Fjordly Plejecenter med sang, musik og gamle
film.
Svendborg-Gudme: Afholder demens cafeer for demente og en pårørende
med forskellige arrangementer.
Nyborg: Afholder demenscafeer hvor frivillige henter og bringer.
Midtfyn: Afholder demenscafeer som er godt besøgt.
Vestfyn: Afholder søndagscafeer med underholdning, godt besøgt.
Ærø: Afholder søndagscafeer, men det er ikke den store succes.
Ørbæk: Afholder søndagscaféer med underholdning, godt besøgt.
7. Musikarrangementer
Nordfyn: Afholder nogle store musikarrangementer med mange deltagere.
Der bliver spurgt ind til om det er Ældre Sagens opgave at afholde store

koncerter? Det kommenteres også at man skal passe på ikke at konkurrere med
kommunerne, men Nordfyn inviterer også plejehjemsbeboere med, derfor et godt
initiativ.
Middelfart: Afholder spis-sammen arrangementer med musik.
Midtfyn: Afholder fællesspisning og vil også prøve at afholde et danseaftenarrangement.
Odense: Afholder søndagshygge med musik og syng sammen i Odd Fellow Logen, men ikke
så godt besøgt pt. pga. besværlige tilgangsforhold.
Svendborg-Gudme: vil afholde en danseaften.
8. Højskolearrangementer
Vestfyn: Afholder en højskoleuge, i år på Løgumkloster højskole, som er blevet
anderkendt som seniorhøjskole.
Egebjerg: Har deres egen ”højskole”.
Nyborg: Har deres egen ”højskole” som varer 3 dage. Der er stor tilslutning. Nordfyn:
Nordfyns højskole har afholdt kursus en uge, i samarbejde med Ældre Sagen.
9. Teaterture og biografaftaler
Fåborg: Har bioaftale med rabat, formiddag.

Nyborg: Har bioaftale om 6 forestillinger kl. 13 for 50 kr. inkl. en kop kaffe.
Odense: Har bioaftale 1. torsdag i måneden kl. 12.30 for 70 kr. inkl. en kop kaffe.
Vestfyn: Har bio aftale med Hårby bio, for demente med specielt udvalgte film. Bageren
sponserer kransekage til kaffen.
Nordfyn: Har bioaftale med Nørre Åby Bio 1 gang om året, hvor der bliver vist en speciel
udvalgt film om eftermiddagen.
Kerteminde: Vil prøve at få en bioaftale.
10. Læsekredse, fortællekredse, skrivekredse
Midtfyn: Har en læsekreds, kun for mænd, godt besøgt.
Nyborg: Har 7 læsekredse og 1 fortællekreds. Man vælger en bog man vil læse, som
senere bliver drøftet.
Midtfyn: Har en læsekreds hvor bogen bliver læst op og drøftet.
Nordfyn: Har læsekreds i samarbejde med biblioteket.
Finn Lindekilde spørger ind til om der er læsekredse på andre sprog evt.
tysk/engelsk? Hvor man efterfølgende drøfter et emne på sproget.
11. Udveksling af lokalblade. Andre måder at offentliggøre vore arrangementer på:
hjemmesider, dagspresse, det sker. Andre steder?

12.

13.

14.
15.
16.

Nordfyn: Udsender nyhedsbrev, fungerer godt, samt Ugeavisen. Odense: Bruger Facebook.
Middelfart: Har en god aftale med Ugeavisen.
Samarbejde lokalafdelingerne imellem
Middelfart: Samarbejder med Fredericia.
Kerteminde: Samarbejder meget med Langeskov-Munkebo. Bruger også Nyborg.
Vestfyn: Samarbejder om et par arrangementer med Højfyn.
Nyborg: Samarbejder med Ørbæk om enkelte arrangementer.
Temadag eller kursus i 2019-20
Hanne Grove skal til distriktsledelsesmøde og efterlyser emner. Der er forskellige forslag,
bl.a. en tur til Snorresgade, hvordan får vi nye/yngre til at deltage i Ældre Sagens aktiviteter
samt blad/kommunikation.
Udvalg: Hanne Grove, Kaj Andersen og ?
Peter Rindom fra sekretariatet har ordet
Afbud fra Peter Rindom.
Næste møde
14.11.2019
Evt.
Hvor der blev talt om muligheder for ansøgning om økonomiske midler til arrangementer
samt det gode ved projekter, hvor børn og ældre mødes om forskellige emner.

