
Årsberetning fra Besøgstjenesten i Tølløse Røde Kors 

24. marts 2009 – 9. marts 2010  

 
Hvis du vil gøre en forskel, der kan mærkes – hvis du vil være ugens højdepunkt – 

hvis du vil være ”solfanger” – så meld dig som besøgsven. Du vil både give og 

modtage mange glæder, som måske kan mildne ensomheden hos modtageren. 

 

Status over besøgsforhold. 

Der har i det forløbne år været en del udskiftninger blandt besøgsvenner og 

besøgsmodtagere p.g.a. dødsfald og fraflytning. 

 

Her og nu er der 10 velfungerende besøgsforhold. På ventelisten står 1 

besøgsmodtager og 2 besøgsvenner. Den fysiske afstand giver ofte problemer. derfor 

er det vigtigt med besøgsvenner i alle områder. 

 

Information om Besøgstjenesten 

fås på Tølløse Røde Kors’ hjemmeside og i foldere, som findes både i RK huset og  

på andre vigtige mødesteder i byen. 

 

Arrangementer i årets løb. 

27. august 2009 afholdt Ældresagen og Besøgstjenesten et fælles møde i 

Hestestalden. Skuespilleren Karsten Jansfort fortalte om demens – ”Grib nuet”. Han 

tog udgangspunkt i det at være søn af en alzheimerramt far. En rigtig god aften med 

50 deltagere.  

Ældresagen har startet en telefonkæde vedr. tryghedsopkald (se foldere i RK huset 

eller kontakt Bente Jacobsen, 59194401. 

 

10. september 2009. Socialt samvær for besøgsvennerne. Vi udvekslede erfaringer, 

drak kaffe og hyggesnakkede. 

 

23. november 2009. Juletræf i RK huset med sang, banko, gløgg og æbleskiver. 

Formand Margit var Banko-Carl. Alle 14 deltagere fik gevinster med hjem og ønsker 

en gentagelse i 2010.  

 

Nyt tiltag. 

Dansk Røde Kors har som noget nyt udsendt et blad til alle frivillige. Formålet er at 

informere, inspirere og give mulighed for at følge med i de mange Røde Kors 

aktiviteter over hele landet. 

 



Mange ældre mennesker bliver opfordret til at få en besøgsven. Måske får de hjælp af 

et familiemedlem eller en person i hjemmeplejen. Yngre mennesker kan også få en 

besøgsven. 

 

Enhver, som er bekendt med en ensom person, der mangler mere indhold i 

tilværelsen, kan kontakte besøgslederen (59185036), som straks tager affære. 

 

Tak for godt samarbejde til både besøgsvenner og bestyrelsen i Røde Kors. 

 

Ellen Rahbæk Pedersen 


