
Den sociale dimension
– sætter fokus på ældres livsglæde

Man stopper
ikke med, at have  

det sjovt, når  
man bliver gammel... 

Man bliver gammel, 
når man stopper med 

at have det sjovt



Her er nogle eksempler på, hvad andres behov og udfordringer har 
været...

EFTERLØNNER ELLER 
PENSIONIST

Ønsker du dig:

• En uforpligtende snak om din hverdag?
• Vejledning i forhold til aktiviteter i dit nærområde?
• Støtte og motivation til at dyrke dine interesser – eller få nye?
• Opsøge nye eller gamle bekendtskaber?
• Støtte til struktur i din hverdag
• Fokus på et godt hverdagsliv

Vi vil gerne støtte dig i en periode,  
med de behov og udfordringer  
du kan have i din hverdag.

Dette er et tilbud til dig som er efterlønner  
eller pensionist.

Der tages udgangspunkt i dine behov, og der laves et individuelt forløb. 



Alle navne er anonymiseret

- eksempler på andres behov og udfordringer

Niels ønskede at komme til gudstjeneste på det nærliggende 
plejecenter. Hans udfordring var, at han ikke selv kunne overskue 
at gå der op. Vi gik et par gange turen sammen, derefter gik Niels 
selv der op.

Efter Kirsten mistede sin ægtefælde, savnede hun selskab 
samt det at møde andre bekendtskaber. Via støttende samtaler 
blev hun introduceret til gå gruppen, som hun mødes ugentlig 
med til hyggeligt samvær.

Gudrun havde svært ved at overskue at lave mad og tabte sig. Hun 
ønskede at kunne lave mad igen, og dette opnåede hun ved hjælp 
af samtaler og en mere overskuelig opskriftsamling.

Hr. Hansen ønskede sig viden om, hvilke forskellige aktiviteter der 
var i nærområdet, så han nemmere kunne finde dem, der passede 
bedst til ham. Efterfølgende har hr. Hansen meldt sig til it under-
visning.

Arthur havde mistet muligheden for at læse krimier pga. dårlig syn. 
Vi samarbejdede med blindekonsulenten samt biblioteket og fik 
bestilt lydbøger, så han igen kunne høre hans krimier.

Magrethe havde haft en længere varende depression. Vi er kom-
met i hjemmet og haft støttende samtaler og lagt en struktureret 
plan, så Magrethe nu har mod på hverdagen igen.
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Ring gerne for en uformel samtale:
Distrikt Midt: 20 51 62 51
Distrikt Vest: 29 25 65 61
Distrikt Øst: 61 61 22 98


