Har du også kedet dig i coronatiden?
Så kan du gøre noget ved det nu, hvor samfundet åbnes igen - bliv en af de mange Venner på Tværs i Kolding
Venner på Tværs er muligheden for nye venskaber.
De er ikke helt som alle andre venskaber, men bygger på tillid og respekt mellem en person, der har
brug for et besøg, og en frivillig, der har overskud til
at gøre en forskel for andre.
Man mødes hjemme hos borgeren, der skal have
hjælp, og tager udgangspunkt i, hvad han eller hun
har brug for. Måske er det frisk luft og en gåtur?
Måske er det en kop kaffe og en snak? Det er ikke
muligt at få hjælp til fx rengøringsopgaver i hjemmet,
men man må gerne følges ad på indkøb, hvis begge
er indforstået.
Det er vigtigt, at Venner på tværs er en fornøjelse for
alle, både for den der får besøg, og for den frivillige
der kommer på besøg.

Som frivillig i Venner på Tværs er du med til at gøre
en forskel for et andet menneske, der har brug for
besøg og som gerne vil være social og/eller fysisk
aktiv. Du vil blive klædt på til opgaven og har altid
en koordinator, du kan kontakte, hvis du møder
udfordringer undervejs.
Når du melder dig som frivillig, vil koordinatoren
tage en snak med dig, og du kan blive bedt om
en straffeattest og/eller om at underskrive en
humasnitær erklæring.
De fleste, der har brug for et besøg, er ældre mennesker med forskellige funktionsnedsættelser, men
det kan også være yngre mennesker med lettere
psykiske eller sociale udfordringer. Fælles for dem
alle er, at de har svært ved selv at færdes udenfor
hjemmet.
Om Venner på Tværs
Venner på Tværs er et samarbejde mellem de 5
nedenstående organisationer. Uanset hvilken
organisation du kontakter, bliver der arbejdet på
at finde det rigtige match mellem dig som frivillig
og borgeren, der har brug for et besøg. Koordinatoren er altid med dig ude på det første besøg.

Vil du gøre en forskel?
Danskerne er rigtig gode til at lave frivilligt arbejde.
Målinger viser, at 40% af danskerne på et tidspunkt
i livet er frivillige.
I frivilligt arbejde har vi det Sjovt Sammen om Sagen,
og jo flere vi er, jo flere kan vi hjælpe.

Tidsforbruget kan være forskelligt, men de fleste
venner på tværs er sammen 1-2 timer om ugen,
eller hver 14. dag.
Det aftaler I fra start, og så kan aftalen ændres
hen ad vejen, hvis I bliver enige om det.

Organisationer i Venner på Tværs
Kolding Selvhjælp, Motionsvenner
Kolding Selvhjælp er en selvstændig forening, der
har eksisteret i mere end 30 år. En af vore mange
aktiviteter er Motionsvennerne, der hjælper med
at gøre motion til en del af hverdagen.
Kontakt koordinator
Vivi Myrtoft
Tlf. 7550 7902
Mail: info@koldingselvhjaelp.dk

Ældre Sagen, Besøgstjeneste
Har du lyst og tid til at glæde et ældre menneske,
så bliv besøgsven.
Kontakt koordinator for besøgstjenesten
Grete Juhl
Tlf. 2427 3856
Mail: gtjuhl@stofanet.dk

Røde Kors, Besøgstjeneste
Røde Kors er en humanitær forening,
der har mange forskellige aktiviteter,
herunder besøgsvenner.
Kontakt koordinator
Kirsten Kristensen
Mail:
Kolding.besoegstjeneste@rodekors.dk

Kolding Provstis Menighedspleje,
Kirkernes besøgstjenester
Kolding Provstis fælles menighedspleje er et
samarbejde mellem kirkerne i Kolding kommune,
der har til formål at støtte og fremme kirkernes
sociale arbejde, blandt andet de 8 besøgstjenester.
Kontakt koordinator
Hanne R. McCollin
Kolding Provstis
Tlf. 2498 9700
Menighedspleje
Mail: hrm@km.dk

Kolding Kommune, Aktivitetsvenner
Aktivitetsvennerne er organiseret under Seniorområdet i Kolding Kommune. Her kan man også
gå til stolegymnastik og selvtræning og deltage i
de mange aktiviteter, der findes overalt i kommunen.
Kontakt projektleder for 60+FRISK
Lene Lebech
Tlf. 2963 7333
Mail: lele@kolding.dk

FAKTABOKS
FOR SENIORER
Har du brug for en frivillig ven?
Trænger du til selskab og en god snak?
Eller kommer du ikke ud af huset og
får frisk luft? - Så er der hjælp at hente!
Du og/eller dine pårørende er velkomne
til at kontakte en af de 5 organisationer i Venner på Tværs, så du kan blive
skrevet op.

Har du brug for at komme ud
og møde mennesker?
Der er masser af spændende aktiviteter
for seniorer overalt i Kolding Kommune.
Du kan både deltage i sociale, kulturelle
og fysiske aktiviteter. Vær opmærksom
på, at der kan være ændringer pga.
corona.
Se de mange muligheder på hjemmesiden: senioraktiviteter.kolding.dk
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