
Mange aktiviteter for ældre
KOM OG VÆR MED



DER ER OGSÅ EN 
AKTIVITET FOR DIG
I Randers Kommune har vi både aktiviteter der 
er målrettet personer, der har brug for særlige 
hensyn (visiterede aktiviteter), samt aktiviteter 
der er tilgængelige for alle ældre. Tilbuddene i 
denne folder er åbne for alle ældre. 

AKTIVITETER PÅ ÆLDRECENTRE
Der er flere forskellige ældrecentre til frivillige aktiviteter i Randers 
Kommune. Her kan du bl.a. deltage i:
• Foredrag • Strikkeklub
• Fællesspisning • Håndarbejde
• Madklubber • Træværksted
• Banko • Kortspil
• Slægtsforskning • Havearbejde
• Stavgang  • Olie- og akrylmaling 
• Selvtræning  og meget mere



Der findes mange flere aktiviteter end dem, der er nævnt. Hvis du 
mangler en aktivitet i dit lokalområde, kan du kontakte én af frivil-
ligkoordinatorerne. De vil derefter undersøge, om aktiviteten kan 
oprettes.

AKTIVITETER I FORENINGER
Der findes også mange forskellige foreninger, der har aktiviteter for 
ældre. Fx:
• Dans • Sprogundervisning
• Gymnastik • Samtalecafe
• Krolf • Stenslibning
• Petanque • Billedbehandling
• Motion i naturen • Smedeværksted
• IT-kursus • Mandegruppe og meget mere

KAN JEG BARE DUKKE OP TIL AKTIVITET? 
Ja! Men det er altid en god ide at tage kontakt til foreningen eller 
tovholderen for en aktivitet, så de ved, at du kommer. Du kan også 
kontakte én af frivilligkoordinatorerne, hvis du vil høre om mulighe-
den for at følges med én til en ny aktivitet de første par gange.



EKSEMPLER PÅ TILBUD FOR 
ÆLDRE I RANDERS KOMMUNE
Alle tilbud varetages af frivillige. Mange af nedenstående tilbud er 
en-til-en aktiviteter.

Motionsven: Motionsvennen kommer hjem til dig, og sammen laver 
I motionsøvelser eller går en tur. 

Spiseven: Maden smager tit bedre i selskab med andre! En spiseven 
kommer hjem til dig hver eller hver anden uge, hvor I spiser et mål-
tid mad sammen og får mulighed for at vende stort og småt. 

Madklubber: Bliv en del af en madklub på et ældrecenter. De fleste 
deltagere bor alene og nyder at mødes med andre til en snak over et 
måltid mad.

Aflastnings- og vågetjenesten: Vågetjenesten giver støtte til døende 
i eget hjem samt aflaster de pårørende. Ordningen er et supplement 
til den professionelle hjælp. 

Tryghedsopkald: Du bliver ringet op hver morgen af en frivillig, der øn-
sker dig ”godmorgen” og sikrer sig, at alt er som det skal være. I aftaler 
indbyrdes, hvad der skal gøres, hvis du en dag ikke tager telefonen. 



Bogven: For dig der elsker at læse, men ikke længere er så mobil. Få 
dine biblioteksbøger bragt til døren hver 6. uge. Bogvennen afleverer 
også dine bøger på biblioteket igen. 

Besøgsven: En person der kommer hjem til dig hver eller hver an-
den uge et par timer til hyggeligt samvær. Mange opbygger et tæt 
venskab med deres besøgsven. 

Demenscafe: Tilbuddet er for demensramte og deres pårørende. Til 
møderne er der tit ny viden og information til pårørende samt akti-
viteter for alle deltagere.  

Bisidderordningen: Har du siddet i en situation hos kommunen, læ-
gen, advokaten eller lignende og manglet støtte til at få sagt de vigti-
ge ting? Eller til at få talt samtalen igennem bagefter? En bisidder er 
dit ekstra sæt ører og øjne og støtter dig, før, under og efter mødet.

Rickshawcykeltur: Alle har ret til vind i håret! Få en cykeltur rundt 
i byen, på landet eller i dit eget kvarter. Der kan sidde to passagerer 
på rickshaw’en foruden personen, der styrer cyklen. 

Hjælp til IT: Hjælp og vejledning til iPhones, smartphones, iPads, 
tablets, pc, programmer, Skype, Nem-id, borger.dk m.m.
 



KONTAKT
Vil du høre mere om de forskellige tilbud? Eller er der et tilbud/en 
aktivitet du savner? Så kontakt en frivilligkoordinator eller Frivillig-
værket:

Frivilligkoordinatorer
Frivilligkoordinatorerne samarbejder med foreninger og frivillige 
på ældrecentrene i kommunen. De har derfor overblikket over de 
aktiviteter, der er på det enkelte ældrecenter.

Birgitte Saksø
Frivilligkoordinator, Randers Kommune, Område Vest
Tlf. 23 81 55 91
E-mail: birgitte.sakso.juhl@randers.dk

Nanna Lindhard
Frivilligkoordinator, Randers Kommune, Område Nord
Tlf. 21 34 20 36
E-mail: nml@randers.dk  

Dorte Pedersen 
Frivilligkoordinator, Randers Kommune, Område Syd
Tlf. 51 54 66 94
E-mail: dorte.pedersen6@randers.dk 



Frivilligværket
Hvis du leder efter en bestemt aktivitet eller gerne vil høre om 
andre mulige aktiviteter, kan du kontakte Frivilligværket. Frivil-
ligværket er en serviceforening for borgere og foreninger i Ran-
ders Kommune. De hjælper dig gerne med at få kontakt til den 
forening, som har lige præcis den aktivitet, du er interesseret i.

Louise Brown 
Daglig leder i Frivilligværket 
Tlf.  29 16 19 21
E-mail louise@frivilligvaerket.dk 

Anne-Mette Madsen
Kommunikationsmedarbejder i Frivilligværket
Tlf. 29 42 19 22
E-mail annemette@frivilligvaerket.dk   

Hjemmesider
Randers Kommune: www.aeldre.randers.dk/aktiviteter 
Frivilligværket: www.frivilligvaerket.dk   

Hvis du ikke har en computer eller har brug for hjælp til at komme 
ind på hjemmesiderne, er du velkommen til at kontakte Frivillig-
værket eller dit lokale bibliotek.
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