
 
Referat af møde i Distrikt 6 Fyns social-humanitære gruppe onsdag den 11. 

august 2021 i Hjallese Forsamlingshus 

1. Velkomst   

 

2. Præsentationsrunde  

Til stede var: Svend Kærsaa - Svendborg-Gudme, Elin Christiansen og Else 

Jørgensen – Langeskov/Munkebo, Freddy Steen Andersen og Birgitte Bøgh 

Madsen – Nordfyn, Margit Sørensen – Odense, Helge Petersen og Birthe 

Petersen – Middelfart, Ingeborg Alslev – Egebjerg, Hartvig Fritzen – Fåborg, 

Karin Svendsen – Midtfyn, Irma Trebbien og Karin Jensen – 

Nyborg/Ullerslev. 

Afbud: Kerteminde, Ærø, Assens/Højfyn, Ørbæk. 
 

3. Valg af formand/formænd (Det er muligt at vælge 2 formænd i stedet for 

formand/næstformand) 

Irma Trebbien og Karin Jensen blev genvalgt. 
 

4. Eller valg af næstformand  

Bortfaldt 

 

5. Valg af sekretær 

Formændene løser denne opgave. 
 

6. Kort orientering fra distriktskoordinatorerne 

Der har været afholdt videomøde med demenskonsulenterne Lotte Koefoed 

Hansen og Jette Abildskov bl.a. med fokus på demente og pårørende, caféliv 

og foreningsliv. Der er udgivet en folder om den demensansvarliges rolle samt 

sendt en demens-guide (kasse) til demenskoordinatorerne. Indeholder bl.a. 

nål, klistermærker o. lign. når den hjemmeboende demente skal i butikker 

eller til foreningsaktiviteter. 3 simple råd i forhold til demente: Tag kontakt – 

tal tydeligt - vær tålmodig. I vores arbejde med demente kan vi også bruge 

forskellige ”eksperter” så som ergoterapeuter, præster og musikterapeuter.  

Besøgstjenestens aktivitetsledere har været inviteret til digitalt møde. Der 

blev drøftet vågetjenesten, besøgsvenner, hospitalsvenner og 

ensomhed/angst i det forgangne år samt udendørs aktiviteter.  
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På distriktskoordinatormøde handlede det om genstart efter corona. Der var 

fokus på tryghedsopkald, dialogspillet Rammen – rammerne for den frivillige 

indsats, kaffemik i besøgstjenesten i oktober og aktiviteter for mænd. Lars 

Berg Schovsbo er ansat til at tage sig af aktiviteter for mænd og Spis 

sammen. 

Der er udsendt Mødesteder - Praktisk guide for frivillige, som får 

fællesskaber til at gro og En større og stærkere besøgstjeneste – En håndbog 

for aktivitetsledere.  
 

Distrikterne afholder kursus for nye frivilligledere i efteråret. 
 

7. Drøftelse af deltagerkreds til temadag den 16. september. Udkast til 

invitation uddeles på mødet. 

Gennemgået og drøftet. De enkelte afdelinger kan sende 5 deltagere, dog kan 

Odense sende 10.  
 

8. Ønsker/forslag til temadag i 2022.  

Fokus på pårørende. 
 

9. Hvilke aktiviteter har I i jeres afdeling på det socialhumanitære område.  

Det er svært at få overblik, da der bruges mange forskellige betegnelser i de 

enkelte afdelinger. Betegnelserne i Listeværktøjet er ikke altid lige 

dækkende. 

Alle lokalafdelinger skal efter årsmøderne skrive til distriktet, hvem der er 

valgt til bestyrelsen, og hvem der er bestyrelsesansvarlig for de forskellige 

områder (it, socialhumanitær, kultur, motion). Irma foreslog, at 

distriktsledelsen arbejder på at få det til at ske, da det ellers er vanskeligt for 

de forskellige koordinatorer at indkalde relevante deltagere til møderne. 
 

10. Samtaler 2 og 2 om: 

Hvad har du savnet mest under coronanedlukningen? 

Hvad ser du er udfordringerne, nu vi er gået i gang igen? 

Er der noget, du vil gøre anderledes på dit område eller i det hele taget? 

 

11. Næste møde i Den social-humanitære gruppe bliver til april. Det forsøges 

at afholde møder samtidig med kulturgruppen. 

 

Evt. Intet til referat. 


