
Referat fra møde i Ældre Sagen Distrikt 6 Fyns social-humanitære 

gruppe tirsdag den 13. nov. 2018 i Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 

51 Odense 

1. Velkomst: formændene bød velkommen 

2. Præsentationsrunde. følgende lokalafdelinger var repræsenteret: Odense, 

Ærø, Nordfyn, Fåborg/Midtfyn, Middelfart, Munkebo, Svendborg/Gudme, 

Kerteminde, Egebjerg, Højfyn, Ørbæk, Nyborg/Ullerslev. 

3. Valg af sekretær (det lykkedes ikke på sidste møde): Der blev ikke valgt nogen 

sekretær. Formændene skriver et kort referat. 

4. Evaluering af temadagen den 13. september om ”fokus på pårørende”. På 

trods af at oplægsholder præst Poul Joakim Stender udeblev, vurderes 

dagen som god og relevant. Formiddagens program fortsattes ved 

konsulenterne fra Ældre Sagen. 

5. Forslag fra Ældre Sagen centralt om uddannelse aF besøgshunde og deres 

ejere. Det blev aftalt, at henvendelsen fra sekretariatet til distrikts-

koordinatorerne medsendes dette referat som baggrundsviden, når der i 

egen bestyrelse skal drøftes, om det er en aktivitet man ønsker. Det aftaltes 

endvidere, at man inden 15. marts 2019 finder ud af, om der er hunde med 

ledsagere, der er interesserede. Irma og Karen modtager jeres resultater og 

på næste møde aftales det videre forløb. 

6. Drøftelse og evt. forslag til temadag i 2019: Noget om ensomhed og hvordan 

vi får fat på ensomme ældre – og evt. kommunernes håndtering af 

problemet. Ærø efterlyste kursus for nye frivillige. Vi arbejder videre med en 

evt. mulighed for dette. 

7. Sket siden sidst i jeres afdeling, herunder erfaringsudveksling om 

lokalafdelingernes modtagelse af nye frivillige: Der er i nogle kommuner 

ansat pårørendekonsulenter bl.a.  Ærø, Nyborg, Assens(?). Ærø afholder 

søndagscafe. Ørbæk har startet et projekt med iPad på plejehjem. 

Nyborg/Ullerslev og Ørbæk har afholdt et vellykket arrangement ”Til kaffe 

med døden og sorgen”. Nordfyn afholder 2 x årligt møder med 

besøgsvenner. Fåborg Midtfyn har fået udnævnt en demensansvarlig. 

Odense har deltaget i frivilligfredag, samarbejder med OUH om vågere, 

hospitalsven mm. Middelfart har afholdt infomøde i vågetjenesten. 

Munkebo har afholdt møde om fremtidstestamente, og har desuden fået 

oprettet en ny gruppe ”modige mænd”. Svendborg har holdt møde med 



besøgsvenner. Højfyn har holdt højskoledage. Kerteminde har startet ”Leg 

med bolden” og også startet pårørendeven. Egebjerg har søndagscafe 4 x 

årligt og holder julefrokost for besøgsvenner og værter. 

8. Næste møde. 21. maj 2019 

9. Evt. Intet til referat 

 

Referenter Karen og Irma 

Karen Larsen tlf. 23440745 kagl@live.dk 

Irma Trebbien tlf. 20853554 itrebbien@skovparknet.dk  
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