
Mere information vedr.  
Tryghedsopkald 

Kontakt 

Erling Petersen 

Tlf. 20 61 75 48 

Mail: m_ep@webspeed.dk 

Er det noget for dig ? 

Tryghedsopkald 

Ældre Sagen i Brøndby 

Gildhøjparken 6 

2605 Brøndby 

Tlf. 43 42 02 43  

aesag.brk@mail.tele.dk 

Åbent mandag-torsdag kl. 10-12.  



 

En del ældre borgere, der bor alene, kan føle sig lidt iso-

leret og er måske noget utryg ved deres situation. 

”Hvad nu, hvis der sker mig noget?  

Hvordan får jeg så kontakt med omverdenen?” 

 

Vi i Ældre Sagen kan tilbyde, at du bliver ringet op hver 

morgen alle ugens 7 dage på næsten samme 

tidspunkt. 

Du skal være ved telefonen mellem 

klokken 8.00 og 9.00,  

hvor du vil blive ringet op af en af vore frivillige opkal-

dere fra Ældre Sagen. 

Det er den samme opkalder, der ringer dig op hele ugen. 

Derefter vil en anden tage over.  

Der er flere opkaldere med i ordningen. 

 

Et opkald vil typisk lyde således: 

”Godmorgen det er ”Lise” fra ”Ældre Sagens Trygheds-

opkald”. ”Hvordan går det, har du det godt? ”  

En meget kort samtale, da der er flere, der skal ringes 

op. 

Vi skal have telefonnumre på to af dine nærmeste, som 

vi kan ringe til, hvis du ikke svarer på telefonen.  

Heri ligger også trygheden. 

 

Hvis du ikke tager telefonen, vil vi gøre som aftalt, og 

ringe til de telefonnumre, du har opgivet.

Derfor er det meget vigtigt, at du eller familien straks 

giver besked til kontaktpersonen angående ophold 

uden for hjemmet, det være sig ferie, enkelt dage eller 

sygehusophold. 

 

 

 

 

Du kan være med i ordningen i kortere eller længere 

tid, alt efter dit behov. 

Hvis du vil være med i Ældre Sagens Tryghedsopkald 

skal du ringe til kontaktpersonen, der så kontakter dig 

og medbringer et skema, som skal udfyldes og under-

skrives. 

 

Husk alle Ældre Sagens 

frivillige har tavshedspligt 

om alt, hvad du fortæller 

dem. 

 

De er frivillige, og kan ikke påtage sig offentlige myn-

digheders opgaver. 

Kontaktperson 

Erling Petersen 

Tlf. 20 61 75 48 


