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Indkaldelse til møde i Senior Samarbejde i Frivilligcenter Rudersdal,
Mødelokale 202, mandag den 9. september kl. 10.00 – 12.30
Inviterede: Foreninger som har ældre og pensionister som målgruppe og repræsentanter for
kommunens ældreområde. Hvis der er foreninger som mangler, må I meget gerne give invitationen
videre. Se vedlagte invitationsliste.

Dagsorden:
1. Velkommen til mødet
Lisbeth Eckhardt, centerleder i Frivilligcentret bød velkommen til mødet. Hun fortalte at
Frivilligcentret står bag det nye netværk, som er kommet i stand med inspiration fra
styregruppen i Rudersdal Kommunes ensomhedsprojekt, som blev afsluttet i 2018.
Efterfølgende var det vurderingen at det stadig er relevant med et tværgående samarbejde
mellem foreningerne med ældre og pensionister som målgruppe.
2. Præsentation af deltagere
- Fremmødte foreninger præsenterer deres forening. Flere af deltagerne er frivillige i flere
foreninger. Se vedlagte invitationsliste.
3. Kommissorium for Senior Samarbejde
Lisbeth Eckhardt præsenterer kommissoriet.
Bred enighed om at der er stort behov for at lære hinanden bedre at kende og for at vide mere
om aktiviteterne på kryds og tværs af foreninger. Stort behov for en kalender – som ikke er så
overordnet som SeniorRådets blad.
Opbakning til at Frivilligcentret opretter en mailliste for SeniorSamarbejdet med de
foreninger/personer, som har givet samtykke. Listen opdateres i Frivilligcentret. Alle kan skrive
til alle mellem møderne. Det giver en bredere og mere åben kommunikation.
4. Hvad kan vi lære af IntegrationsNetværket
Niels Helmø fra IntegrationsNetværket delte erfaringer med deres tværgående netværk
suppleret af Nada Naannnah som også er med i netværket.
Se vedlagte ’Spørgsmål og svar om erfaringerne i Integrationsnetværket’
5. Gæst fra Rudersdal Kommune
Dette punkt måtte desværre udgå. Centerchef Susanne Tronier, Center for Hjemmepleje og
aktivitetstilbud kommer på næste møde.

6. Naboskab, Følgeskab Fællesskab
Oplæg fra projektleder Anette Friis Helland om projekt Naboskab, Følgeskab, Fællesskab, som
er et nyt projekt, hvor Frivilligcentret i samarbejde med foreningslivet vil skabe nye frivillige
fællesskaber for ensomme ældre.
Bred opbakning til initiativet i SeniorSamarbejdet. Flere vil gerne bidrage til at løfte projektet.
Der er mange gode erfaringer at trække på, fx har Røde Kors Besøgstjeneste mange aktive
besøgsvenner og der er startet en samværsgruppe op ved Bakkehuset. Det vurderes at der er
behov ved Langebjerg, Søllerød Park, Skoleparken, Øverødvej m.fl
Se vedlagte slides.
7. Senior Samarbejdets egen runde
- International Huskedag den 19 september med DemensNetværk Rudersdal som vært
- Mændene i Værktøjskassen giver en hånd til små 200 ældre hvert år. Men der er plads til
flere brugere med behov for hjælp til at hænge gardiner op, reparere låger, samle Ikeaskabe m.v.
- Dansk Syrisk Kulturforening vil gerne samarbejde om udvikling af seniorområdet, som
imødekommer de behov syriske seniorer har i fht sprog, kultur m.v.
- Juleaftengruppen har plads til lidt flere frivillige og lidt flere gæster i Bistrup og Søllerød
Sognegård i Holte.
- Ny Holte Port efterlyser foredragsholdere mv, som gerne vil være med på onsdags
arrangementerne
- Rejseforeningen søger frivillige omdelere af SeniorNyt
- Pensionistforeningen i Kbh og Omegn inviterer til flere foredrag bl.a. om ’pille-indtag’ og
om ’kost og pilleindtag’ + foredrag med Om Tarek om at blive omplantet i en ny kultur
- Syng Sammen med Pilekoret den 7. november
- Frivilligcentret og flere af foreningerne sætter fokus på seniorer til Birkerød Kulturnat
- Frivilligcentret og Blixen samarbejder om at starte Blixen mandag, som ny klub2.
Informationsmøde den 18. november kl 13.30
8. Samtykke-erklæringer
Mødedeltagerne gav samtykke til at Frivilligcentret må opbevare deres kontaktoplysninger bl.a.
til brug for at etablere en mail-liste.
Samtykke-erklæringen vedlægges. Alle som gerne vil opføres på listen kan skrive under og
sende den til info@frivilligcentret.dk
9. Næste møde 4. februar 13.30 – 16.30
Ideer til emner, som gruppen gerne vil drøfte og høre mere om:
- Hvordan kommunikerer vi med ældre målgruppe? Facebook? Mail? Personligt netværk?
Hvordan kommunikerer vi med seniorer der ikke bruger computer og mobil? Oplæg og
erfaringsudveksling
- Det gode værtsskab
Vedlagt
-

Kommissorium for Senior Samarbejde

-

Liste over inviterede foreninger og kommunale nøglepersoner
Samtykke-erklæring til Frivilligcentret

