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- ”Når to bliver til en” 

- Planer for 2018 

 



 

Permanente spisefællesskaber – 

kæmpe opfindsomhed 

 
• Søndagscafé – f.eks. Arden, Frederikshavn-Læsø, Hadsund, 

Hals, Sindal, Sæby, Aalborg, Løkken-Vrå, Pandrup 

• Suppeaftener – f.eks. Frederikshavn-Læsø, Dronninglund, 

Hjørring, Løgstør, Sindal, Støvring-Nørager, Sæby 

• Frikadellefester - f.eks. Sydthy og Thisted-Hanstholm 

• Spis-Sammen-venner – f.eks. Aars, Hobro og andre 

• Kogekoner – Frederikshavn-Læsø 

• Kun for mænd – Nibe, Aalborg 

• Åbne cafeer, Fredagscafe, samværsklub, madlavningsdage, 

samarbejder med folkekirken, Røde Kors etc.  



Danmark Spiser Sammen  

Ældre Sagen  
 

177 lokalafd. har afholdt arr. 

2 mio. i DKSS puljen 

1.673.700 mio. kr. er udbetalt 

678 spisearrangementer på 
Danmarkskortet, heraf 159  i 
ÆS regi (ud af 283) 

Ca. 20.000 deltagere i alt i 
ÆS  

 



Invitation og samarbejde 

• Lokalaviser  

• Det Sker 

• Besøgsværter  

• Telefonstjerner  

• Hjemmeplejen 

72 lokalafd. i fællesskab med samarbejdspartnere  
109 spisearrangementer 
95 flere end i 2016 



Glade arrangører 



…og glade deltagere 



De ensomme var med! 

 



.  

Nåede vi ud til de ensomme i Ældre 
sagen? 
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Målgrupper der deltog til spisearrangementerne 



Flest ældre og flest kvinder… 



Har du hørt om  

DK Spiser Sammen? 
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Folkebevægelsen mod Ensomhed 



I uge 45 går det løs igen! 



Når 2 bliver til 1  

Livsændringer er tab  
 • Dødsfald - mistet ægtefælde 

• Skilsmisse 

• Pensionering eller mister job før ønsket 

• Sygdom f.eks. demens 

• Flytning  

• Mister sin familie/voksne børn 

• Omgangskredsen svinder 

 



Skilsmisser 60+ årige 

 

 



Pårørende 
derfor skal vi hjælpe dem der hjælper   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÆGTEFÆLLER  

64 % har svært ved at have tid til sig selv, familie og 

venner 

45 % tilsidesætter deres egne behov, f.eks. eget 

behov for at gå til læge eller undersøgelse  

72 % bekymrer sig for deres ægtefælle 

54 % føler sig alene med opgaven 

67 % har svært ved at forlade hjemmet, fordi de ikke 

er trygge ved at lade deres ægtefælle være alene 

 

 

Pårørende 
mange oplever ensomhed og isolation 



Med døden til kaffe, til frokost  

eller middag 

Det kan være svært at tale om døden – 

særligt når den kommer tæt på 



En guide til samtalerne 



Ansøgning og pulje til uge 45 

• 5.000 kr. pr. lokalafd.  

• Primært til ”Når to bliver til en” 

• Allehelgen – vi mindes 

• Puljen18. september 

• Svar 25. september 

• Bestilling af materialer 
 



Materialer 

Alle roll-ups genanvendes i 2018 

 

2018 flere samarbejder 

Udvide temaet 
 

FORKLÆDER, SERVIETTER, KOPPER, POSTKORT OG IDEHÆFTER M.M. 
 



Spørgsmål fra salen 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tak for ordet 

 


