BESØGSTJENESTEN
Mange mennesker
føler sig ensomme
- også i Sydthy

Sydthy Røde Kors og
menighedsrådene i
Sydthy arbejder
sammen om
BESØGSTJENESTEN

Hvad kan der forventes af
en besøgsven?
Besøgsvennen har tid til at
være nærværende, tid til
samtale, til at læse højt, til at
spille spil, gå tur sammen med
dig, og alt hvad I ellers kan
finde på.
Besøgsvennen har tavshedspligt.

Det kan DU råde
lidt bod på.

Vi vil gerne
formidle kontakt
mellem mennesker.

Nogen har brug for dig.
Jorden er fuld af mennesker.
Nogle er stille - og har brug
for en at tale med.
Nogle er kede af det - og har
brug for en at tale med.
Nogle er generte - og har
brug for en at tale med.
Nogle er dygtige - og har
brug for en, som kan få dem
til at tænke på, hvad de kan
anvende deres dygtighed til.
De har brug for en - måske
er det dig.
(Leif Kristiansen)

Har du lyst til
at være med,

Hvad besøgsvennen ikke
kan og ikke gør.

Besøgsven?

Besøgsvennen udfører ikke en
hjemmehjælpers arbejde.
Er der brug for hjælp til rengøring eller andre huslige opgaver
må henvendelse ske til
hjemmeplejen.

.... eller
Vil du have besøg?

- så kontakt os.

Besøgsvennen kommer ikke for
at missionere eller for at tale
om egne interesser.

Kan du tænke dig
at blive besøgsven?
- til gensidig glæde
For at have en
besøgstjeneste har vi brug
for besøgsvenner.
Har du lyst til at blive
besøgsven for et menneske, som har brug for at få
besøg, måske af dig?
Er du god til at lytte til
andre og skabe god
kontakt?
Har du tid og overskud til
at bruge en time eller to
en gang om ugen?

Så henvend dig til en af
kontaktpersonerne.
Vi hører gerne fra dig.

BESØGSTJENESTEN
ledes af et udvalg bestående af:
Bodil Hilligsøe,
Hurup
tlf. 21 75 63 33

Besøgsvenner
gør en forskel

Else Boje Nielsen,
Hurup
tlf. 20 82 98 20
Ellen Vangsgaard,
Hurup
Tlf. 26 95 32 77
Ebba Sørensen,
Vestervig
tlf. 20 89 41 49
Kirsten Andersen,
Bedsted
tlf. 31 65 78 64
Bodil Overgaard,
Koldby-Hørdum
tlf. 24 66 25 93
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