Man kan blive medlem af Ældre Sagen, når
man er fyldt 18 år, men de fleste medlemmer
må siges at være ældre.

RØDE KORS I EGTVED
Kunne du tænke dig at blive frivillig?

Vi arrangerer foredrag, endagsture i Danmark,
busture til udlandet, teater- og revybesøg.

Røde Kors’ opgave er at hjælpe mennesker i nød. I Danmark er
rygraden i hjælpearbejdet tusindvis af frivillige, som yder en stor
indsats gennem de lokale aktiviteter.

I Egtved kan vil tilbyde flg. aktiviteter:
Besøgstjeneste.

MED HINANDEN – FOR HINANDEN
Egtved Efterløns- og Pensionistforening

Nørklegrupper i Egtved, Bredsten og Ågård.
Vågetjeneste.
Job i Røde Kors butik.
På frivilligkontoret på Egetoft kan du få brochurer, som fortæller
om aktiviteterne. Du er også altid velkommen til at komme ind
i Røde Kors butikken for at få yderligere information.
Spørg efter Kirsten Klarsø eller kontakt hende på telefon
30 74 61 15 / 40 61 61 15 eller pr. mail: kirsten@klarsoe.dk .

AFTENSANG 20

Foreningen samler efterlønnere og
pensionister i Egtved til hyggeligt samvær og
forskellige aktiviteter, som f.eks.:
Foredrag - underholdning - bankospil - ture ud
i det blå - heldagsudflugter om sommeren jule-, påske- og høstfest - søndagscafé.
Foreningens formål er at give efterlønnere og
pensionister i Egtved og omegn mulighed for
at mødes med andre ældre om forskellige
aktiviteter og hyggeligt samvær.

6040 EGTVED

Tlf. 51 16 90 36

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag: kl. 10 -17
Lørdag: kl. 10 – 13.

Formand:
Anna Pedersen, Frydsvej 20, 6040 Egtved
Tlf. 75 55 19 34 Mobil 21 43 26 19

Er man alene boende, har du mulighed for at
få et tryghedsopkald hver morgen.
Skal du til møde i kommunen eller en anden
instans, kan du få en bisidder med – 4 ører
hører mere end 2.
Hver måned er der er arrangement i
”Egecaféen” arrangeret i samarbejde med
demenskonsulenten. Det er hyggeligt samvær
for demente og pårørende.
Er du ude af stand til at komme til
undervisning i EDB, så kontakt os for
vejledning i hjemmet.
Alle medlemmer kan få gratis råd og
vejledning. Mandag-onsdag kl. 10-14 og
torsdag kl. 14-18. Ring på tlf. 80 30 15 27.
Se vor hjemmeside:
www.aeldresagen.dk/egtved
og annoncer i Egtved Posten

Egtvedgruppen


tilbyder i Egtved, Ødsted og Jerlev sogne:



at komme som besøgsven



at hjælpe med indkøb



at være ledsager til læge, sygehus etc.



at være ledsager til offentlige

DE FRIVILLIGE
SOCIALE GRUPPER
I EGTVED
Vi udfører frivilligt socialt arbejde og vi er
neutrale med hensyn til religion og politik.

myndigheder


at give stolemotion i Jerlev
/Ødsted/Egtved

Egtvedgruppens hjælpere er modne mennesker,
der har lyst og overskud til at bruge tid på frivilligt
arbejde. Tilbuddet er gratis, og hjælperne har
tavshedspligt om personlige oplysninger.
De frivillige udfører ikke hjemmehjælpens
arbejde, men er et supplement til de kommunale
tilbud.
Henvendelse om hjælp fra Egtvedgruppen sker til
Frivilligcentret på Egetoft eller tlf. 75 86 57 49.
Egtvedgruppen vil med glæde modtage dig, hvis
du har lyst til et frivilligt job hos os.

Det er gratis at komme på Frivilligcenteret.
Henvendelser registreres ikke, og vi har
tavshedspligt.
Vi arbejder ud fra menneskelige værdier
som gensidig hjælp og ressourcer i stedet for
begrænsninger.

FrivilligCenter Egtved
Egetoft
Kirkevej 23
Egtved
Frivilligkontoret har åbent hver torsdag
mellem kl. 10 – 12.
Telefon 50 48 52 90
Mail: egtved@frivejle.dk
www.frivilligcenter-egtved.dk

