Ældre Sagen, distrikt 6, Den social-humanitære gruppe.
Tirsdag den 25. oktober 2016,
kl. 9.30 i Hjallese Forsamlingshus.
Referat
1) Fraværende:
Langeland: Elin Meldgård, Langeskov /Munkebo: Gerner Uhrenholdt, Ærø:
Kirsten Skov.
2) Præsentation af evt. nye medlemmer i gruppen.
Kerteminde: Gurli Vølund midlertidig stedfortræder for Ragnhild Nielsen,
Middelfart: Jette Kristensen midlertidig stedfortræder for Esther Henriksen.
Ørbæk: Karen Larsen.
3) Valg af ordstyrer:
Rita Nielsen vælges som ordstyrer.
4) Godkendelse af dagsorden til i dag og referat fra sidste møde.
Dagsorden og referat godkendt.
5) Bordet rundt – højst 3 min. kun nye tiltag.
Assens: Der har været afholdt ”spise sammen” arrangement 2 gange og med
deltagelse af henholdsvis 90 og 100 deltagere. Der er startet en gruppe
frivillige på plejehjemmet for at deltage i aktivering af beboerne. Der er
etableret et dagcenter for demente, hvor der også deltager frivillige i
samarbejde med kommunen.
Odense: OUH vil gerne have frivillige til at håndtere indkøb i kiosken for
patienterne. Der etableres, sammen med kommunen, at frivillige virker som
madguide i de hjem, hvor borgerne har svært ved madlavningen. Der
etableres kaffemik.
Svendborg: Der arrangeres møde 2 gange årligt med alle frivillige. I februar
skal der afholdes et ”spise sammen” arrangement.
Ørbæk: Der er startet med aflastning af pårørende til demente. En
demenscafé starter til februar.
Assens/Vestfyn: Ingen nye tiltag.
Middelfart: Der er etableret vågetjeneste sammen med Fredericia. Der er 19
frivillige tilsluttet ordningen. Juleaften er der frivillige, som holder jul med de
borgere, som er alene.
Kerteminde: Ingen nye tiltag.
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Nyborg/Ullerslev: Vedr. ”når 2 bliver til 1”. Der har ikke været tilslutning,
Der afholdes møde med kommunen og præsten for at få interesse for
området. Ordningen vedrørende spisevenner er sandsynligvis under afvikling
p.g.a. manglende tilslutning.
Faaborg. På det tidligere rådhus i Faaborg har der været åbent hus for nye
folkepensionister, hvor de kunne få information/inspiration til, hvad man kan
bruge sin fritid til, når man ikke mere er på arbejdsmarkedet. Det er et
arrangement, som sidste år var på rådhuset i Ringe. Det vil fortsætte skiftevis
mellem Faaborg og Ringe.
Nordfyn: I april 2017 vil der igen blive spise sammen. Der vil blive arrangeret
en kampagne for at få flere besøgsvenner. Der er nu 20 vågehjælpere. Ved et
arrangement vil der blive fortalt om dette. Den 27. april var der et
netværksmøde, hvor der blev arbejdet videre med dette.
Midtfyn: Der er iværksat spisevenner og der er 3 i gang pt. Der arbejdes på at
få iværksat et ældreblad til borgere over 60 år. Dette tænkes iværksat
sammen med Ældrerådet og kommunen. En lokal bogtrykker sørger for
layout, trykning og distribution til ca.7.500 husstande.
Karen Johansen: har medvirket i en ad hoc gruppe vedrørende demens.
6) Gennemgang af Ældre Sagens skemaer/ links.
Karen J. orienterede om den nye frivilligportal. Der var inden mødet tilsendt
forskellige links.
Der blev henvist til forskellige skabeloner vedrørende tryghedsopkald.
Ligeledes blanketter til aftale med nye frivillige, ændringer af aftale med
frivillig samt aftale med ny besøgsvært.
Der er på portalen også muligt at se film om ensomhed.
Alle frivillige skal have et ID- kort med billede, som Ældre Sagen centralt har
udfærdiget. Desuden skal formand eller den person, som har adgang til Ældre
Sagens registreringskartotek for frivillige, indberette de frivillige. Der bør årligt
kontrolles, om alle frivillige er registreret.
Vedrørende vågetjenesten, her skal registreres, hvem der våger hvor og
hvornår.
Der findes også skema til ” hjælpende hånd” og kørselsskema.
Der henvises til pjecen: ”Grundbog for social-humanitære frivillige”, som alle
nye frivillige bør have ved introduktionen.
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7) Kort referat fra temadag den 27. april 2016.
Karen J. orienterede om, at formålet var at gøre noget sammen. Det gik ud på
at skabe netværk og interessefællesskab. Der blev dannet 3 grupper, der
skulle danne netværk indenfor demens, plejehjem og besøgsvenner.
Der vil være opfølgningsmøder i starten af 2017.
8) Temadag i 2017.
Der foreslås orientering om arv og testamente på en temadag. Oplægsholder
skal gerne være en jurist. Karen J. vil søge om økonomiske midler centralt hos
Ældre Sagen. Karen J. vil undersøge, om Ældre Sagens jurist kan give
orienteringen.
9) Næste møde.
Den 19. april 2017.
10) Eventuelt.
Orientering om konferencedag den 11. oktober på HC Andersen hotel i
Odense vedrørende det gode liv på plejehjem – ”Fra nødbolig til lysthus”. Der
er udgivet en bog om Ældre Sagens vision om plejehjem forfattet af
Margrethe Kähler.
Der er udarbejdet en handlingsplan vedrørende demensstrategi, som er sendt
til godkendelse.
Referent
Lizzie Veltzé
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