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Sociale
aktiviteter

Klub 2000

Børge Bergmann
bergemann@privat.dk
21 73 13 09

Klubben blev startet i år 2000 deraf navnet.
Vi mødes hver tirsdag kl. 14.00 i Farre skole. Vi er normalt 25-30 efterlønnere
pensionister.
Vi fordriver tiden med billard, både kegle- og pool billard, bob, kortspil og badminton m. m.
Formålet med vores klub er at skabe et godt socialt samvær.
Kl. 15.00 drikker vi kaffe til medbragt brød
En gang om måneden har vi forskellige former for underholdning. Foredrag, lysbilleder,
musikalsk underholdning, bankospil, eller vi tager på tur til en eller anden oplevelse.
Vi arrangerer også en årlig udflugt.
Hvert år i januar afholder vi generalforsamling med valg og godkendelse af regnskabet.
Klubben har en bestyrelse på 5
personer.
Socialt samvær
m.
PensionistMarie Schouenborg
sang og
foredrag /
gymnastik
marie.schouenborg@gmail.com
motion
40 34 66 25
Pensionistgymnasterne mødes hver torsdag eftermiddag fra kl. 14.30 til ca 17.00 i Farre
Gamle skole.
Vi motionerer først en time, derefter drikkes der kaffe og synges.
Nogle eftermiddage spilles der bankospil el. der kan være foredrag el. musikalsk
underholdning. Vi er som regel 30 personer.
Farre

Gadbjerg

Socialt samvær
m.
aktiviteter

Gadbjerg
Seniorklub

Karin Kjær Olsen
kape@c.dk
22 55 26 46

Kom og vær med.
Vi samles i Seniorklubben til hyggeligt samvær hver anden eller tredje tirsdag eftermiddag
i Ungdomshuset kl. 13.30.
Med foredrag, lysbilleder, rejsebeskrivelser, fælles kaffebord og meget andet.
Kom og få en god eftermiddag.
Alle er velkomne.

Gadbjerg

Socialt samvær
og
strikning

Røde Kors
Gadbjerg

Asta Jacobsen
hajacob@dlgmail.dk
75 87 62 15

Strikkeklub
Vi strikker børnetøj til Røde
kors
Alle, der kan lide at sy,
strikke og hækle og gerne vil
engagere sig i
hjælpearbejde, kan
deltage.

Gadbjerg

Socialt samvær
m.
aktivitet

Meta Marie
Bodil Qvist Nielsen
Hjemmets
sonderdal35@gmail.com
Venner
22 29 44 55
Meta Marie-hjemmets Venner har som mål at være til gavn og glæde for beboere og
personale på Meta Marie-hjemmet. Det prøver vi at være ved at gå praktisk "til hånde" i
flere forskellige gøremål.
Det er:
- En fast skubbegruppe til ture i de gode naturområder, som vi er så heldige at have
indenfor gåafstand og skubbetur til juletræstænding for byen.
- Højtlæsningstilbud.
- En fast månedlig gudstjeneste
- Der er påske-/juleklippedage
- Cykleture på duocyklen
- Der er en fast aftale med Give Mandskor - til stor fornøjelse for alle - om at holde
øveaften på hjemmet to gange årligt.
- Der er jævnlig underholdning med musik, fællessang og andre former for sangunderholdning.
- Der er årligt en fast jordbær- og ærteplukkerdag og to faste ture til besøgshaver i området
Vi hjælper kort sagt, hvor vi kan, og når der er behov, og mange flere intuitive ideer gribes.
Socialt samråd
Give
m.
Nørklerne
Kirsten Nørgård
strikning og
syning
Røde Kors Give
k.f.noergaard@privat.dk
Møllevej 18A Give
26 83 65 87
Tusinder af fattige og syge børn over hele verden modtager hvert år tøj og tæpper fra Dansk
Røde Kors.
Det er frivillige nørklere i Dansk Røde Kors lokale afdeling , der står bag det internationale
hjælpearbejde.
Nørkleprogrammet er baseret på genbrug og nørklerne indsamler selv tøj og garnrester.
Viljen til at hjælpe.
At være i en nørklegruppe betyder også socialt samvær.
Det er både meningsfyldt og
hyggeligt.
Yderligere oplysninger får man ved Røde Kors Give

Give

Socialt samvær m.
aktiviteter

Kastanierådet
ved Kastaniehaven i Give

Erik Andersen
silhg@post.tele.dk
40 46 16 52

Kastanierådets opgaver består i:
- Fremme samarbejdet mellem de frivillige og kommunens indsats på plejecentret.
- Tage emner op som har betydning for beboerne og brugernes dagligdag.
- Finde nye tiltag til fordel for alle brugere og beboere.
I forbindelse med beboere er der samarbejde med husrådene.
De mange tilbud, som er i Centret, bliver afviklet af mange frivillige, både fra rådet
og de forskellige selvstyrende grupper i Kastaniehaven.
I Centret arrangeres bl.a.:
. Brunch med foredrag.
- Vild med dans.
. Underholdning med sang/musik, foredrag evt. med servering.
. Fastelavn med tøndeslagning i samarbejde med en børnehave.
- Sommersang.
- Høstfest.
- Andespil til Mortensaften.
- Julemarked.
- Julefrokost.
Det hele foregår i et samarbejde med Cafeen og personalet i alle områder på Kataniehaven.
Alle hjælper, hvor der er brug for det, uanset hvilken gruppe man tilhører.
Give
CafedamerneKastanieHanne Nielsen
praktiske
hjælpere.
have
moster1@godmail.dk
Cafeteria
22 35 64 22
Vi vægter meningsfulde aktiviteter, der har en positiv indflydelse på sundhed og stor
betydning for "det levende liv".
Dagcenter er for visiterede brugere og beboere med særlig behov for støtte,
aktivering og træning.
Åbent dagcenter er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere samt frivillige, grupper
og enkeltpersoner med ønske om at benytte, tage aktiv del i at have medindflydelse
på centrets liv og aktiviteter.
Åbningstider.
Mandag - torsdag kl. 8.30 -- 16.00
Fredag kl. 8.30--15.00
Cafeen har åbent i tidsrummet kl. 9.00 - 15.00 og fredag kl. 9.00 - 14.00
Lokaler kan benyttes udenfor normal åbningstid. Kontakt personalet.
Cafedamernes praktiske hjælpere.

Give

Socialt samvær
m. i
Vejle

Scleroseforenings
Lokalafd.

Kristian Hansen
nkh1950@gmail.dk
20 48 78 07

Lokalafdelingens formål
Er at støtte scleroseramte i at leve et godt liv med dissemineret sclerose ved at afholde
arrangement af social, oplysende og underholdende art, samt at skabe kontakt mellem
scleroseramte.
Lokalafdelingens opgaver.
For at opfylde formålet er der opgaver der skal udføres bl.a.
At udbrede kendskabet til sygdommen.
At skaffe midler til fortsat arbejde for scleroseramte
At lave aktiviteter af social, oplysende og underholdende art
At hverve frivillige
der vil udføre et
meningsfyldt
arbejde
Alle kan blive medlem af scleroseforeningen, og alle medlemmer af foreningen,
er meget
velkomne til at
deltage i
arrangementer.

Give

Socialt samvær
m.
foredrag
Søndagshygge i
Sognehuset

Grundtvigsk
Forum og
Ældre sagen
Give
Grundtvigs Forum
Foredrag d. 2. tirsdag i
månederne oktober til april.
Adventsmøde i samarbejde
med ældre Sagen
En udflugt, evt. en
halvdagstur
Søndags hygge med Ældre
Sagen
Den 3. søndag i månederne
september til april
med kaffe og let
underholdning.
Med udflugt en eftermiddag
i maj.

Vita Hyldgaard
vita.hyldgaard@gmail.com
75 73 16 04/ 40 86 94 04
Kirsten Møller 75 73 10 26
komvaenget6@gmail.com

Give

Socialt samvær
m.
aktiviteter

Ældre sagen
Give

Peter Jepsen
pjepsen@stofanet.dk
29 46 22 23
Ældre Sagen Give tilbyder aktiviteter, social støtte, praktisk hjælp og medmenneskelig
kontakt.
Mange mennesker oplever med alderen, at venner og familie falder fra, og at helbred og
mobilitet ikke er, hvad det har været. Derfor kan det opstå behov for at få nye venner, at
deltage i aktiviteter, at få social støtte eller praktisk hjælp.
De frivillige i Ældre Sagen Give giver gerne en håndsrækning til mennesker, som ønsker
kontakt til en enkelt frivillig eller til mennesker, der ønsker en hjælpende hånd til selv at
komme ud og være sammen med andre.
Du kan henvende dig til kontaktpersonen for at høre mere.

Socialt samvær
m.
Aktive ældre
Poul Mikkelsen
Foredrag,
folkedans
Afd. Give GIF
poul.mikkelsen@stofanet.dk
gym. +
udeaktivitet
41 65 92 16
I sommerhalvåret har vi petanque hver tirsdag formiddag ved Give Stadion.
Give

I vinterhalvåret har vi tæppecurling i aktivitetslokaler i Ikærhallen onsdag eftermiddag.
Hver tirsdag formiddag er der forskellige spil i Huset.
Der kan spilles billard i mellemgangen ved Ikærhallen og gymnastiksalen.
Vi er i gang med at få etableret en krolfbane ved Ikærskolen.
Give

Forskellig slags
Idræt og social

Idræt i
dagtimerne

Mogens Sørensen
msgive@stofanet.dk

samvær

Give

40 32 21 03

IDRÆT I DAGTTIMERNE I GIVE
Er et motionstilbud til alle fra 16 år
Se mere om Idræt i dagtimerne enten på Hjemmesiden www.givegif.dk eller www.iidvejle.dk

Give

Samaritter Yder
Røde Kors
første hjælp ved Give
arrangementer

Michael Andersen
give.hr.samarit@rodekors.dk
20 64 69 38

Samaritter - yder første hjælp ved arrangementer.
Røde Kors arbejder med dette.
75 73
Socialt samvær - Givskud
Johannes R. Jensen
00 55
billard
Billard klub
riisjensen@mail.tdcadsl.bk
I Givskud Billardklub har du mulighed for at få nogle gode timer sammen med gode og
hyggelige kammerater, billard, hygge, godt kammeratskab, en sang fra sangbogen ved
festlige lejligheder, m.m.
Givskud

Klubben har åben 3 formiddage om ugen fra kl. 8.00 til kl. 12.00. I sommerhalvåret er det
mandag, tirsdag og onsdag, i vinterhalvåret er det mandag, onsdag og torsdag.
Om aftenen er der åbent tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 22.00.
Billard er for alle m/k fra 11 - 12 års alderen.
Givskud Kultur- og aktivitetscenter Vejlevej 97a 7323 Give

Socialt samvær
Ruth Nørtoft 75 73 05 44/41 19
m.
Klub 92
89 63
kreative
aktiviteter
ruthogjuul@privat.dk
Klub 92 hører hjemme i Givskud Kultur og Aktivitetscenter, hvor vi lejer os ind. Klubbens
formål er at tilbyde forskellige Aktiviteter og socialt samvær. Vores ugentlige
mødedage: Mandage 19.00 - 22.00 og torsdage kl. 14.00 - 17.oo, hvor vi laver mange forskellige
ting. Der er spilles billard, kort og forskellige spil. Desuden syr og strikker vi---dukker bliver
klædt på i det fineste hjemmelavede tøj og sendes til Børnehjem i Rumænien. Vi strikker til
Kirkens Korshær i Vejle (til de hjemløse). Vi laver Patchwork og maler på porcelæn og sten.
Vi synger og hygger os med kaffe. Er der nogen, der har behov, henter og bringer vi gerne.
Givskud

Ud over disse aktiviteter tilbyder vi i løbet af året lidt ekstra bl.a. bankospil - foredrag - musik
og underholdning - spisearrangementer - udflugter m.m.
Desuden har vi et tæt samarbejde med Riis Plejehjem. Vi bliver inviteret til arrangementer
Deroppe, og vi inviterer til besøg hos os. Et samarbejde, der er til glæde for begge parter.

Socialt samvær
m.
Elkjær
Grethe Pedersen
foredrag, sang
og
klubben
gammelbyvej@mvb.net
musik
20 71 41 60
Vi mødes hver anden tirsdag i Elkjær Multihus fra kl. 14.00 - 16.30
Vi bruger tiden til hyggesnak - banko - kortspil - sang - video og foredrag.
Og hvad vi gerne vil, vi bestemmer selv.
Grønbjerg

Karlskov

Socialt samvær
m.
gymnastik hele
året
og petanque
sommer.

Karlskov
Ældreidræt

Inge Th. Hansen
hans.henrik.hansen@altiboxmail
dk
75 73 80 11

Gynmnastik hele året
petanque i sommerhalvåret

Lindeballe
Aast og Uhe

Socialt samvær
m.
Sang, musik,
foredrag

Ældre-

Frida Hansen

gruppen

tage.hansen7@mvb.net

og udflugter

75 73 81 86
Socialt samvær m. foredrag
og underholdning
Humor er den halve
helbredelse,
Lad os dyrke sammen, som
andre dyrker radiser.

29 99
40 73

24 41
Riis FriHanne Højrup
66 32
plejehjemshoejrup.privat@gmail.com
Støtteforen.
Formålet med Støtteforeningen er at støtte Riis Friplejehjem gennem oplysningsvirksomhed,
arrangering af aktiviteter, hvor der kan samles midler ind til aktivitet for beboere og praktisk
hjælp ved aktiviteter.
Riis

Socialt samvær
m.
Aktiviteter.

Der foregår bl. a. følgende
aktiviteter:
- Bankospil
- Oplæsningseftermiddage
- Sang- og fortælleeftermiddage
- Museumsbesøg, hvor vi er skubbere
- Fisketur
- Kørestoleture
- Fest- og åbent hus
arrangementer
Ja, Støtteforeningen rykker ud, hvis plejehjemmet har brug for assistance og kun
fantasien sætter grænser for, hvad vi kan støtte med.

Thyregod

Socialt samvær
m.
Aktiviteter.

Sandbjerg
Vennekreds

Ellen Smedegaard
ellensfarre@mail.dk

75 73 31 52
Vennekreds er en forening af frivillige, hvis vigtigste formål er, at prøve at gøre en lille forskel,
for beboerne på ældrecenteret.
At fremme kontakten mellem beboerne - pårørende - personalet og lokalsamfundet.
Ved hjælp af medlemskontingent og § 18 midler er vi i stand til at yde økonomisk støtte til
forskellige arrangementer, så som underholdning, hygge eftermiddage i vinteråret.
Vi arrangerer og deltager i ture ud af huset. Det kan være en tur i Løvemarken, Legoland,
Lalandia, museums besøg, eller blot en tur ud i det blå. Kun fantasien sætter grænser.
Vi hjælper ved bankospil, gudstjenester, fest arrangementer og desuden har vi også et
kørestols skubbehold.
Der er altid brug for ekstra hjælpende hænder til at gøre en forskel for beboerne på
Ældrecenter Sandbjerg.
Vil du vide mere om vore aktiviteter, er du velkommen til at besøge centeret eller ringe.

23 46
68 24

Thyregod

Forskelligt slags
Idræt og
socialt samvær.

Idræt i
Leif Børsen
Dagtimerne
pomphole5@gmail
Thyregod
20 85 00 60
IDRÆT FOR ALLE
Hver fredag formiddag
I THYREGOD FRITIDSCENTER
Kom og vær med til en hyggelig formiddag. Thyregod Hallen samt FJUF`s indbydende
lokaler står til fri afbenyttelse.
BADMINTON -- BORDTENNIS - PETANQUE - BILLARD mm.
Vi mødes kl. 9.30 over en kop kaffe samt let opvarmning - resten af formiddagen masser af
muligheder for aktivitet helt efter eget ønske og lyst.
Ingen mødepligt - du møder op, når du har tid og lyst- og betaler kun et mindre beløb, hver
gang du deltager.

Thyregod Vester

social samvær
m.
aktiviteter

ThyregodEdith Frederiksen
Vester
fresepost@gmail.com
Pensionist40 52 82 97
Forening.
Vi er en bestyrelse på 7 personer, og her der ca. 130 medlemmer og 6 æresmedlemmer,
Vi mødes hver anden torsdag fra kl, 14.00 til 16.30 fra sidst i september og til marts, hvor
sæsonen afsluttes med generalforsamling.
I juni har vi en heldagsudflugt.
Med medlemmers kontingent har vi mulighed for at hente foredragsholdere og forskellig
sang/musikunderholdning udefra.

Thyregod Vester

Socialt samvær
m.
strikning og
Syning.

NørkleEllen Secher
klubben
ellensecher@live.dk
på Sandbjerg/
25 63 55 68
Borgerhuset
Det foregår på Plejecenter Sandbjerg og tilbyder i efteråret og vinterens løb
forskellige aktiviteter:
Patchwork - julepynt - papirklip - orkis - knipling - backgammon - kortspil smykkeværksted - og andre emner af interesse.
Men først og fremmest nogle hyttelige timer sammen, hvor alle kan dele.
ÅBENT: Hver tirsdag (start 1. tirsdag i oktober) kl. 9.00 - 13.00

Thyregod Vester

Socialt samvær
m.
udflugter

Røde Kors
Club 25

Hannah Norlyk
hp@ny-post.dk
75 73 70 20
Hvis du kan lide at lave håndarbejde, og du har lyst til at strikke og sy tøj til børn ude i verden,
er du meget velkommen til at være med hos os.
Vi mødes hver onsdag eftermiddag i fællesstuen på "Sandbjerg" fra
kl. 13.00 til 16.00, hvor vi nørkler til Røde Kors.
Thyregod Sognecafeer m. MenighedsVibeke Aagaard Jæger
sang og
Vester
foredrag.
rådet
thyregodvestersogne@gmail.co
Thyregod 26 99 39 21
Vester
Sogne cafe’ i Vester
Sognehus
Der er sogne cafe’ med
hyggeligt samvær med snak,
sang og foredrag fra kl. 9.3011.30
i Vester Sognehus.
Kirkehuset i Thyregod
I Kirkehuset i Thyregod er
der forskellige foredrag i
løbet af vinteren.
Thyregod Kirke og Vester
Kirke
I de to kirker arrangeres der
forskellige koncerter
Hjemmeside:
www.thyregod-vester.dk

Vonge

Socialt samvær
m.
Klub 99
Billard, gåture m
m

Hanne Hansen
hjkvonge@gmail.com
61 29 28 68

Senior Club for Vonge Kollemorten
Fra midten af september til
midten af maj, har vi
arrangementer hver anden
torsdag med
foredrag - hygge - spil - sang
- udflugter og en forårsfest.
Vore møder har vi i Vonge Kollemorten Hallens
cafeteria kl. 14.00
Der er lift for
gangbesværede og
kørestolsbrugere.
Vi er en klub, hvor vi lægger
meget stor vægt på det
sociale samvær.
Har du transportproblemer,
er vi gerne behjælpelig med
det.
Desuden har vi krocket
mandag og torsdag.
Petanque tirsdag formiddag,
gåture onsdag formiddag.
Fra november til april har vi
tæppecurling mandag
formiddag.
Vi glæder os til at se dig. Du
kan kontaktes.
Socialt samvær
m.
Æ Lilleklub
Karen Margrethe Lybker
Aktiviteter,
I Vonge
gunnar.lybker@gmail.com
strikning og
syning.
61 29 28 68
Det har vi valgt at kalde vores lille klub.
Vi startede i efteråret 2004. Det var ikke uden nervøsitet, for hvordan ville det gå?
Men der kom 22.
Vi holder det hver anden torsdag fra oktober til midt i april i Vonge-Kollemorten hallen cafeteria.
Vi har hobbyaktiviteter, spiller kort, strikker, synger og snakker og får vores kaffe.
Hver gang kl. 13-16.
Vi slutter af til jul med julefrokost, og den sidste gang om foråret igen med frokost.
Det ser alle hen til. Den sidste gang her i foråret var vi 33, så det går rigtig godt,
Vonge

De frivilliges individuelle
støttetilbud
Støttetilbud
Aflastningsordningen

Indhold
Aflastning ti
pårørende

Ansarshavende
Frivillig
Center
Give

Kontaktpersoner
Anita Fogh
anita.fogh@mvb.net
75 73 43 36/40 82 43 36

Den frivillige
aflastningsordning i
Give området

for pårørende, der passer
alvorlige syge, demente og
handicappede
i eget hjem.
Hvad omfatter tilbuddet?
- At lette pårørende med at passe den alvorlige syge, den demente eller den handicappede
ved at være i hjemmet, mens den pårørende holder lidt fri.
- At lytte og give nærhed
- At være til stede på hjemmets betingelser.
Aflastningsordningen udfører ikke hjemmesygeplejerskens eller hjemmeplejens arbejde,
men er et supplement til disse ordninger.
Hvem er aflastningspersonen?
Frivillige, der er motiverede og modne mennesker med overskud og lyst til opgaven.
Tavshedspligt
Aflastningspersonerne har tavshedspligt om alle personlige oplysninger, som de blev bekendt med.
Hvor ofte?
Dette aftales mellem hjemmet, frivillige koordinator og aflastningspersonen. Som regel 2-3 timer
ad gangen, fx en gang om ugen
Hvad koster det?
Tilbuddet er gratis, og arbejdet udføres af frivillige.
Hvem kan kontakte aflastningsordningen?
Pårørende og hjemmesygeplejen, demenskonsulent og medarbejdere i de forebyggende
hjemmebesøg til ældre.
Hvordan kontaktes aflastningsordningen ?
Henvendelse kan ske til aflastningsordningens koordinator.
Efter henvendelse besøger koordinator hjemmet og formidler kontakt mellem hjemmet
og aflastningsordningen

Besøgs-

Besøgsven i

Ældre

Tove Johansen

tjenesten
hjemmet
Sagen
tovej@mvb.net
Ældre sagen Give tilbyder aktiviteter, social støtte, praktisk hjælp og medmenneskelig kontakt.
Mange mennesker oplever med alderen, at venner og familie falder fra, og at helbred og
mobilitet ikke er, hvad det har været. Derfor kan der opstå behov for at få nye venner, at
deltage i aktiviteter, at få social støtte eller praktisk hjælp.
De frivillige i Ældre Sagen Give giver gerne en håndsrækning til mennesker, som ønsker
kontakt til en enkelt frivillig eller til mennesker, der ønsker en hjælpende hånd til selv at
komme ud og
være sammen
med andre.
Du kan henvende
dig til
kontaktpersonen
for at høre mere.

Bisidderordning

Bisidder ved
samtale hos
læge
sygehus m. m.

Frivillig

Sussie Andersen 30 80 24 63

Center
Give

sussie.andersen@live.dk

22 51
53 76

Magnus Poulsen 29 40 50 08

magnusbjergp@gmail.com
En bisidder er et tilbud til dig, der gerne vil have en person, der kam hjælpe dig ved møder med
forskellige myndigheder. Fx har du ret til, at en anden person medvirker, når socialforvaltningen
behandler din sag jfr. den socialloven og sundhedsloven. Det er borgeren og dermed dig, der vælger,
hvem du ønsker som bisidder.
Bisidderen hjælper dig med at få stillet de relevante spørgsmål, når du fx skal mødes med læge,
visitator eller skal til samtale på sygehuset. Bisidder kan også være dine ekstra ører og
hukommelse. Det er både mandlige og kvindelige bisiddere.
Bisiddere har tavshedspligt.
En frivillig bisidder er ikke partsrepræsentant, værge, advokat eller sagsbehandler/rådgiver.
Bisidder må ikke skrive til de offentlige myndigheder for dig. Bisidder er frivillig, så det koster dig ikke
noget
at få hjælp af en bisidder.
Kontakt Bisidderordningen i god tid inden et møde, så du sammen med bisidderen kan nå at se
på sagen og lære hinanden at kende.
Efter mødet hjælper bisidderen med at gennemgå samtalen. Sammen finder man ud af ,hvad
der blev sagt. Hvad betyder det for dig, og hvilke muligheder du har.
FrivilligCenter Give og Ældre Sagen har tilbud om bisidderordning.

Omsorgssamtaler

Ung og
udfordret
Frvillig
Kom lad os lige Center
snakke sammen
om
Give
Det.

Kristian T. Christensen 40 83 55 31

ktc@privat.dk
Sussie Andersen 30 80 24 63
sussie.andersen@live.dk
Magnus Poulsen 29 40 50 08
magnusbjergp@gmail.com

Ungt og udfordret
Kom og lad os lige snakke
lidt med dig om det.
Et tilbud til jer unge om at tale med nogen om ting, der kan være lidt svære i tilværelsen.

Et tilbud til unge om
fortrolige og
uforpligtende
samtaler med en
uvildig voksen.

I vores område stiller en række frivillige voksne sig til rådighed for samtaler med jer unge.
Vi er ikke professionelle, og vi er ikke en del af det offentlige system - vi er gode til
at lytte, og vi er gode til at spørge
ind.

Café tæt
på kræft

Netværksgrupp
e
for kræftramte
og
Pårørende.

Kræftens

Jette Møberg

Bekæmpelse
Velkommen i

hofberg@mvb.net
40 42 24 82

"cafe Tæt"
-- på Kræft-- i Give

Alle der er:
Kræftramte - Pårørende Efterladte
Vil være meget velkommen til en hyggelig eftermiddag med en snak, sang og samvær.
En cafe’, der skal kunne rumme alle. der har eller har haft kræft tæt inde på livet.
Cafeen skal være et frirum for brugere.
Som hovedregel skal brugerne, bruge hinanden, dele erfaringer og opmuntre hinanden
gennem samtale, sang og musik.
-- på sigt kan der lejlighedsvis blive tale om anden form for aktivitet.
Er der behov, vil der altid være mulighed for en snak under fire øjne.
Vi mødes kl. 14 og begynder med en sang, derefter kaffe og samvær med indhold, du selv
er en del af, og der afsluttes kl. 16 med en sang.

Mandag eftermiddag kl. 14 til 16.
Altid sidste mandag i måneden
Dog ikke i Juni - Juli og December.
Sted: Sognehuset i Give
Bøgetorvet 1

Computer- og
mobilhjælp

Hjælp til
Frivillig
Hans Eriksen
computerbrug
Center
hans.eriksen39@gmail.com
og mobiltelefon Give
75 73 21 14
Hver torsdag, mellem kl.9.30-11.30, er der mulighed for, at ældre, der ikke har så let adgang til
computere eller har en derhjemme, som volder lidt kvaler, kan kigge ind i FrivilligCenter Give,
Sundhedshuset, Sdr. Ringvej 4 7323 Give. Tilbuddet gælder for alle ældre i Give området
Man kan bare dukke op enten benytte de computere, der vil være til rådighed,
eller eventuelt tage sin egen bærbare computer med.
Du kan fx få hjælp til:
- Hvordan bestiller jeg billetter til DSB?
- Hvordan får jeg lidt "pynt" på indbydelsen til min fødselsdag?
- Hvordan bestiller jeg tid medicin på Lægehuset?
- Hvordan kan jeg oprette "NEM-ID"? Og hvad kan jeg bruge til?
- Hvordan indtaster jeg i min selvangivelse?
- Hvordan "googler" jeg efter denne her oplysning?
- Hvordan lægger jeg billeder ind og redigerer dem?
For de, der er gangbesværede, ikke har bil, eller på anden måde er forhindret i at komme til
FrivilligCentret i Sundhedshuset , vil det være mulighed for at få telefonisk hjælp.
Der gøres opmærksom på ,at der ikke er tale om et egentligt undervisningsforløb.
Send mail, eller ring evt. til kontantpersonen, hvis dit problem kan klares via telefon eller mail.
Familienetværket

Netværk, hvor
Røde Kore Give
Agner Ebild
familiers sociale
a@ebild.dk /fn.give@rodekors.dk
relationer
styrkes.
21 93 47 06
Røde Kors Give har startet et familienetværk. Gennem dette tilbud kan familiers sociale relationer
og netværk styrkes, og forældres og børnenes trivsel og livskvalitet forbedres.
Netværkets tilbud er til familier med økonomiske, fysiskske og/eller psykiske problemer.
og/eller manglende socialt netværk.
Netværket mødes den sidste tirsdag i måneden.
Mødested: Knuden
Skovbakken 27
7323 Give

Enlige
29 13
Madlavning
mænd/mænd m Frivillig
Ida Hansen
51 81
for mænd
syg ægtefælle. Center
idavernerhansen@mail.dk
Give
Kurset henvender sig til mænd, der enten er blevet alene eller som skal stå for den daglige
madlavning og sørge for mad til familie og venner.
Man lærer at lave overkommelige og traditionelle hverdagsretter, men også mere fest mad til
gæster.
Kursisterne bestemmer fra gang til gang, hvad menuen skal stå på næste gang.
Egenbetaling beløber sig til ca. 50 kr. pr. gang.
Der lægges vægt på det sociale samvær, hvor der er tid og rum til fx at tale om, hvordan man får
hverdagen til at hænge sammen.
Det foregår på Ikærskolen i Give mandag fra kl. 16.00 - 18.30 i perioden november til marts.

Natteravne

Holder øje m.
Landsunge og gamle foreningen
i nattelivet
Natteravne i Give er en frivillig forening med 30 aktive voksne ansvarlige mennesker, der bruger
en fredag eller lørdag ca. en gang om måneden til at gå nogle ture i Give og omegn for at holde
lidt opsyn med, hvad der foregår i de sene nattetimer blandt vores unge mennesker, der er
målgruppen.
Vi er på gaden ca. en gang om ugen, hvor vi går 3 på hvert hold, hvilket er et must. Vi har
gule jakker på, så vi er let genkendelige.
Reglen er, at der mindst er en mand og en kvinde på holdene. Vi går eller cykler rundt og
starter kl. 23.00 til kl. 2.00 - afhængig af hvor stor aktivitet, der er. Der er i byen helt klart mest
liv i sommerhalvåret.
Vi har eksisteret i 12 år i Give og har til huse i Stationsbygningen, hvor vi har vores materiale
og kan lave kaffe og få varmen.
Vi hverver nye medlemmer ved at tage ud på skolerne, når forældre er indkaldt til møder.

Red Barnet

Forskellig hjælp
og støtte til
børn

Red Barnet

Sussie Andersen 30 80 24 63

Give

sussie.andersen@live.dk

Red Barnet Give
lokalforening
Hvem er vi?
Vi er pt. 9 aktive medlemmer i vores forening. Vi mødes den anden onsdag i hver måned,
undtagen i februar og juli måned. Mødested er Give Sognehus.
Bestyrelsen består af :
Formand: Sussie Andersen
Næstformand: Petra Raundahl
Kasserer: Merete Kjeldgaard Christensen
Sekretær:
Koordinator for oplevelsesklubben: Kirsten Knutzen
Hvad laver vi?
- Oplevelsesklub
- Hjælper børn fra vores lokalområde med at komme på Red Barnet´s sommerlejr i Vejle og
hjælper med div. Kørsel
- Med i nødhjælpsordning
- Med i Red Barnets Landsindsamlingen, koordinator Annie Dorthe Hessellund og Gitte
Gotfredsen
- Fundraising - søger fonde, laver arrangement som bl.a. juletombola og musikarrangementer
. Indsamlingsbøtter i butikkerne i Give og omegn
- Hjælper med at udbrede kendskabet til Red Barnet og dens arbejde

Socialt samvær
for
Foreningen
Tove Thisgaard
personer m.
café
psykisk
Sinds
tovethisgaard@hotmail.com
sygdom
Café
22 88 37 11
Cafeen er et tilbud til primært psykisk syge, men også ensomme og andre personer.
Sinds onsdags-

Hver onsdag fra kl. 15.00-17.00 er alle velkomne til en kop kaffe og håndmadder.
Hver lørdag er der varmt mad fra kl. 16 - 19. Man starter med kaffe kl. 16.
Prisen er normal 30 kr. - ved dyrere menuer mere.
Cafeen tager også på forskellige ture ud i naturen. Der har været en tur til grillpladsen ved
Ballesbækgård ved Rørbæk Sø og med kaffe, æblekage og grillmad med kartoffelsalat.
Der har også været en tur til Give Campingplads til spisning og en grillaften i Parkhuset
samt en tur til kræmmermarked i Tørring.
Solsikken

Alternativ
mødregruppe

Sundhedsplejen og
FrivilligCenter
Give
Information om Solsikken

Janne
Tlf.
20 34 99 32

I solsikken kan man:
- Få støtte og vejledning tilpasset din situation.
- Tage del i hyggeligt samvær.
- Skabe netværk til andre mødre i området
- Høre om forskellige temaer, f.eks. Førstehjælp, motorik, kost og tandlæge.
- Syge sange.
- Deltage i kreative aktiviteter.
- Tage med på den årlige udflugt.
Hvem er tovholdere?
Vi er 2 sundhedsplejersker, som er tovholdere på mødre gruppen og deltager på
skift. Derudover deltager fire frivillige; Petra, Else, Minna og Lisbeth, som hjælper på skift.
Hvem kan deltage?
Du kan deltage, hvis du:
- Gerne til møde andre mødre fra lokalområdet.
- Har fravalgt en anden mødre gruppe.
Hvornår og hvor mødes vi?
Hver tirsdag i lige uger fra kl. 9.30 til 11.30 i "Huset", Rådhusbakken 9, 7323 Give.
Vi hjælper i fællesskab med borddækning og oprydning efter aktiviteter.
Hvordan kan jeg tilmelde mig?
Kontakt din egen sundhedsplejerske, hvis du gerne vil deltage i Solsikken. Din sundhedsplejerske
giver herefter besked til Janne. Efter tilmelding til din sundhedsplejerske, er du
velkommen til at deltage i Solsikken den efterfølgende tirsdag (i lige uger). Alle deltagere får en
påmindelse-sms dagen før mødre gruppen.
Hvem kan jeg kontakte i tilfælde af afbud eller afmelding?
Kontakt Janne (tlf. 20 34 99 32) hvis du vil melde afbud eller melde
dig ud af Solsikken.

Telefontjenesten

Daglig
telefonopkald

Røde
Kors

Vita Hyldgaard
vita.hyldgaard@gmail.com
75 73 16 04/40 86 94 04

Kunne du tænke dig at blive
ringet op hver morgen?
I så fald kan du melde dig til
Telefontjenesten.
Her vil 5 personer, hvis navne og telefonnumre, du vil få oplyst, skiftes til - en uge ad gangen - at
ringe dig op hver morgen mellem kl. 8.00 til 9.00 for at spørge til dit velbefindende og ønske
dig en god dag!
Telefontjenesten er gratis.
Det eneste, vi beder dig om, er, at du dagen før en planlagt udrejser eller en planlagt
Indlæggelse, meddeler dette til den person, der ringer til dig, eller til en anden af
dem, der plejer at ringe til dig. Vedkommende vil da bringe din besked videre.
Har det din interesse, eller
kender du andre, der kunne
være interesserede i den
sikkerhed, der ligger i at
blive ringet op hver morgen.
Kontakt da Telefontjenesten
Og hør mere!

Værktøjskassen

Ordner mindre
ting
i hjemmet.

FrivilligHenning Larsen
Center
tohegi@stofanet.dk
Give
Et frivilligt tilbud til pensionister og førtidspensionister om hjælp til små praktiske opgaver.
Hjælpen er gratis, men man skal betale for evt. indkøbte reservedele.

41 63
11 45

De små praktiske opgaver, som Værktøjskassen fx kan hjælpe dig med.
. Flytte et møbel, hænge et billede op eller flytte det, nedtage og ophænge gardiner ved vask,
skifte el. Stik, pærer eller lysstofrør, montere en hylde, spejl, knagerække og andet, som kræver
bor og skruer, samle nyindkøbte møbler, indstille video og TV, sy en knap i dit tøj eller lave
mindre tøj- reparationer, men vi medbringer ikke symaskine.
Opgaver, som vi ikke kan påtage os.
Vi udfører ikke arbejde, som hører under hjemmeplejen eller andet, som kræver autoriserede
håndværkere og påtaget os heller ikke.
. Rengøring, maling, tapetsering, vinduespudsning, havearbejde, græsslåning eller hækklipning.
Værktøjskassen erstatter ikke skader eller uheld af noget art.
Kontaktpersoner
Henning Larsen
41 63 11 45
Poul Henning Jacobsen
28 56 96 84
Jens Clemmensen
29 46 84 45

Vågetjenesten

Støtte og
nærvær

Røde Kors

Sonja Skov

til døende

Give

sonja-kurt@mail.dk

I 2010 har Dansk Røde Kors i samarbejde med FrivilligCenter Give oprettet en vågetjeneste
i gl. Give Kommune.
Vågetjenesten består af en flok frivillige, som med kort varsel kan rykke ud og sidde ved
døende på plejehjem eller i private hjem. Vågetjenesten dækker hele døgnet. Udfører ikke
det arbejde, som påhviler hjemmeplejen eller personalet på plejecentret, men tilbyder at
være til stede helt på den syges betingelser.
Vågetjenesten giver medmenneskeligt nærvær og omsorg til den døende og skaber ro hos
mennesker uden pårørende, eller som aflastning til den pårørende. Det kan være at lytte,
at snakke lidt, at holde i hånd, og i det hel taget at være der, så den syge ikke føler sig
helt alene.
Vi har tavshedspligt.

20 12
76 96

