Referat af mødet i Ældre Sagen, Distrikt 6 Fyns social-humanitære gruppe
tirsdag den 21. maj 2019 i Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 51 Odense
Tilstede: Middelfart, Odense, Ærø, Svendborg/Gudme, Ørbæk, Munkebo, Midtfyn,
Egebjerg, Nordfyn, Fåborg, Kerteminde, Nyborg/Ullerslev.
Afbud: Højfyn.
Dagsorden:
1 Velkomst. Irma Trebbien bød velkommen og udtrykte sin glæde ved de mange
fremmødte.
2 Præsentationsrunde. Deltagerne præsenterede sig.
3 Valg af formand (det er muligt jf. forretningsordenen at vælge 2 formænd i stedet for
formand/næstformand) (Karen Larsen er stoppet). Irma Trebbien modtager genvalg,
gerne med en medformand. Irma Trebbien blev genvalgt og nyvalgt formand blev
Karin Jensen. Begge formænd er fra Nyborg/Ullerslev lokalafdeling.
4 (eller)Valg af næstformand. Ingen, da der blev valgt 2 formænd.
5 Valg af sekretær. Formændene påtog sig opgaven, og det blev aftalt at til næste
møde medbringer eller mailer hver lokalafdeling, hvad der måtte ønskes, at der skal
stå i referatet fra punktet: Sket siden sidst i jeres afdeling.
6 Evaluering af temadagen i Middelfart. (fokus på besøgstjenesten) kommentarer fra
jer der deltog. Irma Trebbien redegjorde for visse problemer med udsendelse af
invitationer til distriktets 546 besøgsvenner. De tilstedeværende deltagere synes alle,
at det havde været en god og relevant temadag.
7 Temadag den 18. september om ensomhed. Drøftelse af deltagerkreds og antal. Det
blev besluttet, at hver lokalafdeling kan invitere 5 deltagere, dog Odense 10.
Koordinatorerne sender invitation/program til de humanitære ansvarlige i
lokalafdelingerne primo august.
8 Sket siden sidst i jeres afdeling.
Middelfart: Er ved at nystrukturere de forskellige afdelinger. Arbejder bl.a. med
hvordan ”besøgsvenner” skal organiseres. Ellers gang i mange ting.
Odense: Ønsker et bisidder-kursus. Har startet en pårørende linje samt besøg på
OUH, afdeling G. Besøgshunde, afdelingen har en som godkender/under-søger
hundene. Vågetjenesten bruges meget. 145 frivillige i besøgstjenesten. Kommunen
har lavet stor kampagne om at melde sig som frivillig i Ældre-sagen, Sind, Lev eller
Røde Kors. Det har givet mange nye frivillige.
Ærø: Har startet krolf, der kom 49. Netværksgruppe mod ensomhed, vente-liste til ny
gruppe til efteråret. Danmark Spiser Sammen 3 steder på øen, succes. Cafésøndage.
Svendborg/Gudme: Temadag om besøgsvenner, sammen med afdeling Egebjerg.
Sommerudflugt for besøgsvenner, 34 ud af 70 mulige deltog.
Spis Sammen. Arrangementsudvalg.

Ørbæk: iPad-besøgsvenner på plejehjemmet. Spis Sammen i uge 17 med 150
deltagere.
Munkebo: 2 nye social-humanitære aktiviteter: Stifinderne, som hjælper psykisk
sårbare med at overholde aftaler og sorggruppen Modige mænd, som laver
forskellige aktiviteter sammen. Kommunens medarbejdere spotter potentielle
deltagere.
Midtfyn: Danmark Spiser Sammen. Oplæsningsgruppe - populær. Fisketur. Udflugt til
Enebærodde.
Egebjerg: 2 årlige møder med alle frivillige, meget velbesøgt. Søndagscaféer, låner
menighedshusene til disse arrangementer. Koncertforedrag, læseklub, foredrag om
testamenter og fremtidsfuldmagter. Til demensdag i Svendborg, her var skoleelever
med til at spørge med henblik på at lave en drømmebog. Temadag om andre måder
at være besøgsvenner på.
Nordfyn: Aktivt med i Det gode liv, som Fyens Stiftstidende havde som tema. Har 2530 besøgsvenner, næsten et lille overskud af besøgsvenner. Mødes et par gange om
året.
Fåborg: Pr. 1. juli er det Caroline Knudsen, der er humanitær kontaktperson. Der er
22 besøgsvenner.
Kerteminde: boldspil – golf. Synger på plejehjem. Ensomme gamle mænd. 37
besøgsvenner.
Nyborg: Demenscafé hver 14. dag med musikalsk underholdning. Minikursus for de
frivillige om, hvordan man opfører sig som frivillig. 3 dages Forårshøj-skole med
temaet Barndommens land.
9 Næste møde. 14. november 2019
10 Evt. Procedure og pris ved godkendelse af besøgshunde blev drøftet. Svaret fås
nemmest ved at gå ind på Frivilligportalen og i søgefeltet skrive: besøgshunde, så får
I svaret på, hvilke udgifter Ældre Sagen dækker.
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