Få en spiseven
Savner du selskab til maden?
– så få dig en spiseven

Hvad er en spiseven?

En spiseven er en frivillig person fra Ældre Sagen, som besøger
dig en gang om ugen, og holder dig med selskab ved at spise
sammen med dig. Spisevennen får det samme måltid som dig,
det vil sige samme ret som du får leveret. Hedensted Kommune
betaler for din spisevens måltid

Spiseven hjemme hos dig

En spiseven hjemme hos dig fungerer lidt ligesom en besøgsven. Formålet med spisevennen er, at I kan hygge jer sammen
om maden. De fleste synes, at det er rart at få besøg og have
en at spise sammen med.
En spiseven er at opfatte som en personlig ven og påtager sig
ikke praktisk arbejde. Du skal selv kunne lukke spisevennen ind,
når han/hun kommer på besøg

Spiseven på cafétur

Spiseven på cafétur, er for dig som bor i gåafstand til Møllebo,
Birkelund, Nederbylund, Nedergården eller Løsning Plejecenter, og som har lyst til at spise dagens middag i centerets café,
i selskab med en spiseven, og de andre cafe gæster.
Spisevennen kommer hjem til dig, en gang om ugen, og sammen går I over og spiser på caféen. Du skal selv være i stand
til,at gå over til cafeen i følgeskab med spisevennen.
I caféen spiser I den ret, som er dagens middag på menuen.
Der vil ikke være en merudgift for dig eller spisevennen.

Hvordan får jeg en spiseven?

Du kan få en spiseven, hvis du får mad leveret udefra. Ønsker
du at få en spiseven med på cafétur, er det muligt at få leveret
et måltidmad mindre derhjemme, og i stedet spise på caféen
uden at det koster dig noget.
Er du ikke allerede visiteret til madservice, så kontakt Visitationen
på tlf: 7975 5820, og forhør dig om muligheden
Spisevenner er et samarbejder mellem Ældre Sagen og Hedensted Kommune. Hedensted Kommunes frivilligkoordinator
er tovholder for ordningen, og Ældre Sagen finder en frivillig,
der passer til dig.
Alle Ældre Sagens frivillige har gennemgået et socialt-humanitært
kursus, og har tavshedspligt.
Ældre Sagens frivillige kan altid fremvise personligt ID-kort.

For mere information kontakt

Frivilligkoordinator Malene Skovbakke på mobil 2023 5183 eller
malene.skovbakke@hedensted.dk
Kontaktpersoner for spisevennerne i Ældre Sagen:
Hedensted:
Karen Munk på mobil 2299 0164 eller
45kmunk@gmail.com
Juelsminde:
Esther Henriksen på mobil 7565 1502 eller
hjoge_henriksen@email.dk
Tørring-Uldum:
Jørgen Ewers på mobil 2086 6595 eller
jewers36@gmail.com
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