
Referat af møde i social-humanitær gruppe i Distrikt 6  

14. november 2019 

 

1. Velkomst  

 

2. Præsentationsrunde – 16 deltagere 

 

3. Orientering fra netværksmøde 23. oktober for distriktskoordinatorer med fokus på 

besøgstjenesten med bl.a. resultaterne fra en antropologisk undersøgelse: 

 

Der var 2 anbefalinger til at skabe en større og bedre besøgstjeneste 

a) Lav øget samarbejde og afprøvning 

b) Åbn op, skab mere kontakt og større fleksibilitet. 

For at få flere besøgsvenner er der lavet en materialekasse til alle besøgstjenester, sendt til 

lederen af besøgstjenesten. Den indeholder bl.a. et prikkepostkort beregnet for potentielt 

nye besøgsvenner og en folder om, hvad det vil sige at være besøgsven. For nuværende 

besøgsvenner lægges der op til sparring med hinanden, f.eks. ved brug af en mødecirkel. 

Endelig er der et forslag til et service-banko, der er til brug for at få flere hænder om 

aktivitetslederopgaven.  

Tænke over at være fleksibel med hensyn til både aftaler og tidspunkter. Skype kan måske 

også fungere for nogle.  

I januar kommer en minikampagne i pressen vedrørende besøgsvenner.  

 

Kommentarer på mødet: ”Nordfyn” har haft en journalist ude ved et besøgspar samt inter-

view med 2 fra Ældre Sagen. Det gav en fin artikel. Inviterer 2 gange om året til spisning for 

besøgsvenner. Her fortæller de hver især om, hvad de laver sammen med deres besøgs-

vært.  

Vi kan også opfordre besøgsvenner til at fortælle andre om det, de laver, eller tage en ven 

med.  

 

4. Evaluering af temadag om ensomhed og det gode værtskab den 18. september. 

 

Få kommentarer; flere af de tilstedeværende havde ikke deltaget i temadagen.  

Være opmærksom på, hvor vigtigt det er at tage godt imod nye, men også at alle bliver 

taget godt imod. Være opmærksom på dem, der ikke selv kan komme hjemmefra.   

 

5. Drøftelse og evt. forslag til temadag og/eller kursus i 2020. 

 

Forslag om rollen som bisidder og rollen som besøgsven blev drøftet.  

Forslag fra Ærø:  Intro-/opsummerings kursus for nye og “gamle” frivillige, nogle frivillige 

har været det i mange år, og det vil være en god ide med en opsummering - måske nye ting 

som vi skal være agtsomme på. 



Genopfriskningskursus for “gamle formænd”  som har været FM mere end 3 år. 

Erfaringsudveksling/kursus i fondsansøgninger, hvilke fonde der kommer under vores 

paraply, og er alle opmærksomme på at disse fonde findes. 

 

6. Sket siden sidst i jeres afdeling med fokus på det socialhumanitære (Husk at medbringe på 

skrift eller sendt pr. mail til Karin, det I ønsker ført til referat) 

 

Odense: Besøgstjenesten i Odense har p.t 154 besøgsvenner. Vi får ugentlig 2-3 henvendelser, 

ikke alle bliver til mere, men de fleste har vi inde til et interview. I løbet af 3-4 uger har vi talt 

sammen, og der har vi fået sat 11 besøg i gang. Vi har stadig nogen på venteliste, både borgere, 

der venter, og også ledige besøgsvenner. Det er bl.a. logistikken, der ikke rigtig passer sammen. Vi 

har fået en del unge frivillige, og de vil helst have en besøgsven i cykelafstand. Borgeren derimod 

vil oftest gerne modtage en ung som besøgsven, det er sjældent de KUN ønsker en ældre frivillig. 

Så alt i alt kører besøgstjenesten fint, den er opadgående, selv om der også er enkelte, der melder 

fra, men tilgangen er større. 

Temadag med titlen ”Når man bliver alene”. (Præst, jurist, musiker) 

Arbejder med Hospitalsvenner og med Herreværelset. 

 

Ærø: I alt 100 til Danmark spiser sammen. Naturens dag. Tur til Odense og Frederiksdal.  

 

Fåborg: Jeg (Caroline Knudsen) har overtaget besøgsvennerne efter Ingrid Østerberg i løbet af 

sommeren.  

Vi har pt. 18 frivillige besøgsvenner. 

Desværre har jeg 9 besøgsværter på venteliste. Men jeg er godt i gang med at reklamere for at få 

flere besøgsvenner. Både med det materiale, som vi alle har fået tilsendt fra Ældre Sagen og med 

nogle sedler, som jeg selv har lavet.  

Så har jeg også opstartet Tryghedsopkald i oktober. Pt. ringer jeg selv rundt til 3 borgere hver 

morgen. Men jeg håber at jeg snart finder en frivillig til at deles om det. Og jeg er sikker på, at med 

lidt reklame vil endnu flere borgere henvende sig.  

Midtfyn: Fået eget lokale. Lavet årsprogram.  

Gymnastik og øvelser i varmtvandsbassin sprænger alle rammer. Et fiskekursus for mænd blev 

desværre ikke til noget på grund af manglende tilmeldinger.  

 

Egebjerg: Afholdt søndagscafeer i Kirkeby menighedshus i oktober og i Ollerup menighedshus i 
november med spisning, kaffebord, sang og underholdning. Deltagerne betaler for maden; 
lokalafdelingen betaler resten. 
Afholdt møde for frivillige i oktober med frokost og foredrag om vågetjeneste. 
Afholder julefrokost i november for frivillige, besøgsmodtagere og brugere af tryghedsopkald. 
Én af vores frivillige synger og spiller 1 gang om ugen i dagcentret på Stenstrup Plejecenter. 
Vi har en repræsentant i styregruppen for bolighandlingsplan på ældreområdet i Svendborg 
kommune. 



Vi har deltaget med stand ved kommunens infomøder for 70+-, 75+- og 80+-årige for bl.a. at 
hverve frivillige og præsentere vores soc.-hum. aktiviteter. 
 
Højfyn: Har p.t. 70-75 frivillige. Stor vågetjeneste, hvor vi samarbejder med Røde Kors. 
Telefonstjerne, der ringer til 10 enlige ældre.  
Har startet ”Glad med mad for mænd”.  
Årlig udflugt i august for alle frivillige, besøgsmodtagere og brugere af telefontjenesten – liftbus, 
så alle kan være med.  
Adventsfest sammen med Røde Kors for besøgsvenner og -værter.  
2-dages daghøjskole.  
Til januar besøg af jurist fra Ældre Sagen (bl.a. formueforhold og deling ved skilsmisse, arveret, 
testamenter, afgiftsfrie gaver og fuldmagter).  
 
Kerteminde: Har fået eget kontor. Nyt, at vi laver rejser.  
 
Ørbæk: Bustur til Bornholm. Julefrokost for demente og pårørende.  
 
Middelfart: Julefrokost for de frivillige – et af 2 årlige arrangementer. Rejse til Costa del Sol, 49 
deltagere, stor succes, arrangeret af Bravo Tours.  
Har aftale om ½ side hver 4. uge i Melfar Posten.  
 
Nyborg: Mange deltagere ved månedlige Spis Sammen-arrangementer.  
Arrangerer 3-dages Forårshøjskole med temaet ”Skæbner på kanten”.  
 
Svendborg/Gudme: ”Fællesarrangement”: Mændene til skydning – damerne til modeopvisning. 
Gårdbesøg. Sælsafari. Julefrokost for de frivillige. Også en repræsentant med i styregruppen for 
bolighandlingsplan på ældreområdet i kommunen.  
 

7. Næste møder: 14. maj og 10. november 2020.  
 

8. Evt.  
Intet til referat.  
 
 
Referent: Karin Jensen  


