Randers Kommune fik ved deltagelsen i Demensalliancens topmøde i Aarhus et stort skulderklap
for sine demensvenlige tiltag. Til mødet blev der uddelt priser inden for en række demenstiltag.
Her var Randers Kommune nomineret i fem kategorier og vandt en af priserne.
Tiltaget giver en stor livskvalitet for
borgerne med demens og deres
pårørende, og der er nu planer om at
tilbyde undervisning til fremtidige demenschauffører. Tilbuddet er til borgere i
eget hjem med en demensdiagnose.

Topmødet i Demensalliancen er netop
blevet afholdt på Aarhus Rådhus med
deltagelse fra 15 af de 34 demensvenlige kommuner i landet og en række
specialister på demensområdet.
Demensalliancen er et samarbejde
mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam,
Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen, som støttes op af en række
demensvenlige kommuner. Sammen
arbejder de for et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens.
Dagen bød på inspiration og vidensdeling til det forsatte arbejde med demensområdet - primært til gavn for borgere
med demens og deres pårørende.

“Jeg er super stolt af det skulderklap,
Randers Kommune har fået med denne
pris. Vi har gang i mange projekter,
som gør livet som ældre randersborger bedre, og det er rart, at det også
bliver bemærket uden for kommunegrænserne. Demens er en kompleks
lidelse, som også berører de pårørende,
og derfor er det meget givende, at vi til
et arrangement som dette har mulighed
for at dele erfaringer med andre kommuner og eksperter på området,”
fortæller Fatma Cetinkaya, Udvalgsformand for Omsorgsudvalget i Randers
Kommune.

I kategorien Demensvenlig transport
vandt Randers Kommune en pris for
sit projekt ”Ud i byens liv”, som giver
borgere med demens mulighed for at
benytte en kørselsordning til fritidsformål både i og uden for kommunegrænserne. Det kan eksempelvis være
Sport- og kulturelle tilbud, besøg hos
venner og familie, indkøb, naturbesøg
eller andre fritidsaktiviteter.

Om fritidskørsel
for borgere med demens
Borgere i Randers Kommune, som bor i
eget hjem og har diagnosen demens, vil

har mulighed for at blive kørt til fritidsaktiviteter op til 52 gange i løbet af et
år. Der er mulighed for at få en ledsager
med på turen. Transporten tilbydes til
alle mulige former for fritidsaktiviteter;
for eksempel familiebesøg, indkøbsture
og foreningsaktiviteter, koncerter eller
ture i sommerhus mv.
Tilbuddet er støttet af Sundhedsstyrelsen og gælder frem til 31. marts 2021.
Yderligere oplysninger om fritidskørsel kan
fås hos kommunens demenskoordinatorer.
Andre nomineringer
til Randers Kommune
Landsbyen Møllevang blev nomineret
i kategorien Demensvenlig bolig og
byggeri, og Randers Bibliotek blev
nomineret i kategorien Demensvenligt
lokalsamfund. Desuden blev et undervisningstilbud til pårørende til personer
med demens nomineret i kategorien
”Den bedste støtte til pårørende”, og
et træningstilbud hos en fysioterapeut
blev nomineret i kategorien ”Den bedste
demensindsats/-aktivitet.”
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Konsulent Nils Högel med den fine pris. Nils er en
af de stærke drivkræfter i Randers Kommune bag
det vindende tiltag, som sikrer demente med ledsager en kørselsordning til fritidsaktiviteter m.m.

Prisaftaler på
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Randers Kommune har
Danmarks bedste demensvenlige transporttilbud

Husk at rette din forskudsopgørelse
Borgerservice
holder lang juleferie
Randers Kommunes Borgerservice
og administration holder julelukket
for såvel telefonisk som personlig
henvendelse fra og med lørdag den
21. december til og med onsdag den
1. januar.
Har du et akut problem mellem jul og
nytår, kan du ringe til Randers kommunes hovednummer: 89 15 15 15.
Randers kommune stiller et begrænset antal medarbejdere til rådighed,
som vil afhjælpe i det omfang, det er
muligt.
Du har også mulighed for at ringe til
Den Digitale Hotline på telefon 7020
0000. Her vil du kunne få råd og
vejledning
Den Digitale Hotline kan hjælpe
med generel information og vejleder
i de digitale selvbetjeningsløsninger,
som Randers Kommune og andre
myndigheder stiller til rådighed. I
åbningstiderne sidder medarbejdere
fra Borgerservice klar til løse dine
digitale udfordringer.

Nyt plejehjem
i Dronningborg
Der er den 22. oktober 2019 indgået
budgetforlig for Randers kommune
for årene 2020-2023, hvori der er
aftalt opførelse af et nyt plejecenter
beliggende ved Udbyhøjvej, 8930
Randers. Aftalepartierne ønsker at
skabe nye rammer og ny udvikling
for den kommunale kernevelfærd, og
det er derfor besluttet at opføre en ny
Dronningborghal, en ny daginstitution
og et nyt plejehjem i Dronningborg.
Planen er, at husene skal tænkes
sammen både fysisk som indholdsmæssigt.
Som led i etableringen af det nye plejecenter i Dronningborg nedlægges
Kristrup og Dronningborg plejehjem
og sælges til andet formål. Aldershvile i Havndal omdannes til otte
ældreboliger med kald, ligesom det
resterende center søges omdannet til
et lokalt sundhedscenter med blandt
andet kommunale sundhedstilbud
til eksempelvis forebyggelse, sundhedsfremme mv.
Forligsaftalen lægger vægt på at
sikre de nuværende beboeres og
pårørendes tryghed, og at der ikke
sker flytning af beboere, før det nye
plejecenter er etableret.
Du kan finde budgetforligsteksten
på www.randers.dk

PENSIONIST
I RANDERS

Som hovedregel beregner Udbetaling Danmark din pension
ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT.
Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig.
Fra ca. midt i november kan du rette din forskudsopgørelse

på www.skat.dk for det kommende år.
Hvis du har spørgsmål til beregningen af din pension, kan
du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8061
eller sende en besked via Digital post.

Ældrecheck
Ældrechecken bliver som hovedregel udbetalt automatisk
den sidste hverdag i januar 2020, hvis du er berettiget.
Hvis du ikke modtager din ældrecheck automatisk, men
mener dig berettiget, kan du først søge herom på

www.borger.dk efter 1. januar 2020 (men inden 30. juni
2020), idet du skal oplyse din formue pr. 31/12 2019.
Har du spørgsmål kan du kontakte Udbetaling Danmark på
tlf. 70128061 eller sende en besked via Digital post.

Tilskud til foreninger og udvalg
I slutningen af året bliver der på ny mulighed for at søge
tilskud fra puljen til omsorgstilskud for udvalg og foreninger,
der primært laver aktiviteter for folkepensionister. Puljen er
på ca. 100.000 kr.
De, der har mulighed for at søge er:
• Foreninger og udvalg, der ikke i dag modtager tilskud;
disse kan søge om varige tilskud
• Nuværende tilskudsmodtagere, som kan søge om mindre
engangstilskud til særlige aktiviteter, der i 2020 har fokus
på fællesskab og samvær og indsatser mod ensomhed.

Puljen meldes ud i løbet af kort tid med ansøgningsfrist den
6. januar 2020. Der kan forventes svar på ansøgningerne i
februar/marts måned.
Ansøgningerne vil blive behandlet af et udvalg bestående af
repræsentanter fra Omsorgsudvalget og Ældrerådet, som
indstiller til Omsorgsudvalget.
Puljen vil blive annoncereret på www.aeldre.randers.dk.
Overvejer du at søge, kan du sende en mail til
omsorgstilskud@randers.dk, hvorefter du så vil få en mail,
når puljen udmeldes.

470 var til Ældretræf i Arena Randers
Ældrerådet havde den 2. oktober inviteret til ældretræf i
Arena Randers. Her kunne ældrerådsformand Per Boysen
byde ikke mindre end 470 fremmødte gæster velkomne og
samtidig takke for omsorgs-områdets store opbakning i

Prisaftaler på tænder og briller
Randers kommune, Borgerservice har indgået prisaftaler
med optiker Louis Nielsen og tandlæge Frank Kruhöffer.
Der er indgået prisaftale med Tandklinikken i Sundhedshuset, Dytmærsken 10, 8900 Randers C ved tandlæge Frank
Kruhöffer om tandbehandling for de førtids- og folkepensionister, som opfylder betingelserne for at få tilskud til
deres tandbehandlinger.
Prisaftalen for briller med Louis Nielsen gælder tilsvarende
for førtids- og folkepensionister, som opfylder betingelserne for at få tilskud til briller.
Der er frit leverandørvalg, men tilskuddet beregnes ud fra
den prisaftale, som Randers Kommune har indgået med
de ovennævnte leverandører.
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form af mange spændende stande med aktuelle og interessante tilbud.
Tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, leverede på
dagen et spændende foredrag med overskriften ”Menneskesyn til eftersyn”, hvorefter direktør for sundhed, kultur og omsorg, Erik Mouritsen, gav en orientering om de
mange spændende tiltag, som er iværksat på omsorgsområdet - og en orientering om udfordringer som demografifremskrivning, hospitalets øgede produktivitet, og fremtidige
budgetter, som vil påvirke og udfordre metoder, aktiviteter
og økonomi på omsorgsområdet.
Ældrerådsformand Per Boysen kunne berette, at det årlige
ældretræf i Randers fortsat er stor en succes. Deltagerantallet er år for år stigende, hvilket også er kommet andre
kommuner for øre. Der var da også på ældretræffet repræsentanter fra andre kommuner tilstede, som gerne ville
opleve og måske endda kopiere konceptet.

Få læst teksten
Blinde og svagtseende borgere har mulighed for at
få læst en tekst op fra kommunens hjemmeside, hvis
dokumentet ikke kan læses op automatisk på egen PC.
For at få læst en tekst op skal man henvende sig på
kommunens hovednummer 8915 1515. Her kan man
indgå en aftale med en medarbejder, som ringer en op
efter nærmere aftale - efter kl. 15 inden for 3 dage. En
kommunal medarbejder vil her læse den udvalgte tekst
op for borgeren.

Ældrerådet kommer
gerne på besøg
Ældrecentre og foreninger mv. som ønsker at vide
mere om Ældrerådets arbejde, har mulighed for at få
besøg af repræsentanter for Ældrerådet.
Kontakt ældrerådsformand Per Boysen på tlf. 4055
8854 eller boysen@kabelmail.dk, hvis du ønsker Ældrerådets deltagelse ved et møde, arrangement eller
lignende.

Randers Kommune
flytter ind i Nellemann-bygningen
Randers Kommune flytter ind i Nellemann-bygningen
Sundhed- og Omsorg i Randers Kommune har indgået aftale om at leje Hospitalsgade 10 i Randers - bygningen som
i folkemunde er kendt som Nellemann bygningen.
Lejeaftalen, der blev indgået i marts, kom i forlængelse af
Gudenåcentret og Dragonparkens lejemålsudløb og omdannelsen af plejecenter Møllevang til Landsbyen Møllevang. I den forbindelse opstod behov for nye lokaler til trænings- og aktivitetscentre og hjemmeplejedistriktsgrupper.
Udlejeren Nellemann Holding A/S har siden arbejdet med
indretningsplaner, og den kommende ombygning er så
småt begyndt.
Formand for Omsorgsudvalget Fatma Cetinkaya fortæller,
at huset vil summe af liv med borgere, medarbejdere og

Ældre tilbydes
psykologsamtaler

frivillige, som får deres daglige gang i lokalerne. Der vil
blive arbejdet med en rehabiliterende tilgang, som tager sit
udgangspunkt i borgernes individuelle ønsker og behov.
Husets primære tilbud bliver visiteret træning, herunder
genoptræning efter udskrivelse fra hospital og efter ambulant behandling, samt genoptræning til afhjælpning af fysisk
funktionsnedsættelse.
Der er også overvejelser om at etablere en lille café, en
sundhedsklinik, forskellige rådgivningsfunktioner, mulighed for udlevering af mindre hjælpemidler, rådgivning og
fremvisning af velfærdsteknologi. Endelig arbejdes der på
at undersøge om foreninger kunne være interesserede i at
blive inviteret ind i huset, så de kan supplere med relevant
rådgivning og tilbud til kommunens ældre borgere.
Ombygningen forventes afsluttet i marts 2020.

Siden sidst
Lone og Jens fra Huset Nyvang
benyttede det gode vejr til en
soppetur i Fussing Sø.
Skal du også på en sidste
badetur i år?

Vær med til at fastholde førstepladsen
Vidste du, at Randers sidste år var den by i Danmark, som
cyklede flest frivilligture med ældre borgere og mennesker
med handicap?
Takket være en række frivillige cykelpiloter har de ældre
borgere i Randers Kommune sidste år kunnet nyde ikke
mindre end 1300 cykelture med rickshaw eller ladcykel.
Cykelturene er en del af det nationale tiltag kaldet Cykling
Uden Alder og er et samarbejde mellem handicap- og ældreområdet i kommunen. I Randers Kommune er 13 ældrecentre og bosteder for mennesker med handicap tilknyttet.
En fleksibel måde at være frivillig på
Som frivillig cykelpilot bestemmer man selv hvor mange og
hvor lange ture, man takker ja til at deltage i. Cyklerne er
hjulpet af et batteri, så det er ikke hårdt arbejde, og centrenes personale står for at hjælpe borgerne på og af cyklerne.
Frivilligkoordinator Birgitte Saksø forklarer:
”Det er en meget fleksibel måde at være frivillig på. Det
eneste det kræver er at du har lyst til vind i håret, en hyggelig snak med en ældre randersborger og har friske ben. Når
man melder sig som pilot, bliver man oplært i de praktiske
ting. Der afvikles også fællesture, hvis man har mest lyst
til at cykle sammen med de andre frivillige, som man får et
godt indbyrdes netværk med”.
At blive cykelpilot er en fleksibel måde at være frivillig på,
som samtidig gør en stor forskel for de ældre medborgeres
hverdag. Læs mere og meld dig som cykelpilot på
www.cyklingudenalder.dk

Ioan ser mange nye ansigter i cafeen på Bakkegården, efter at caféen
er begyndt at give og sælge gavekort til deres hjemmelavede varme
retter. De ældre giver gavekortene
til hinanden, og tager så på tur
sammen hen for at spise. ”Mange
nye er blevet lokket med, for de vil
jo ikke lade sådan et fint gavekort
gå til spilde,” fortæller Ioan.

Det at blive ældre kan være forbundet
med nogle særlige udfordringer, som
i kortere eller længere perioder kan
gøre livet svært. Det kan eksempelvis
være, at man oplever livsfortrydelser,
ensomhed, smerter, et faldende funktionsniveau, dødsfald i sin nærmeste
omgangskreds eller har tanker om
livets afslutning og døden.
Dette er blot få eksempler på belastninger i alderdommen, som kan
nedsætte ens trivsel og livskvalitet
- og som kan blive så overvældende,
at de kan være svære at håndtere på
egen hånd. I sådanne tilfælde har det
vist sig, at det ofte er en god hjælp at
tale med en psykolog.
Randers Kommune har derfor valgt
at ansætte en psykolog Camilla Dahl
Sørensen på ældreområdet. Hun har
siden maj i år besøgt 25 af kommunens ældre borgere, som er tilbudt
op til seks samtaler i eget hjem, hvor
de får hjælp til at håndtere en aktuel
psykisk belastning.
Camilla Dahl Sørensen samarbejder
med de tre borgerteams i kommunen
samt de forebyggende medarbejdere, og grundet begrænsede resurser
er det derfor kun borgere, som er i
kontakt med enten borgerteams eller
en forebyggende medarbejder, som
indtil videre har modtaget tilbud om
psykologsamtaler.
Tilbagemeldingerne på tilbuddet har
været positive, og kommunen håber
derfor på i første omgang at kunne
fortsætte og forhåbentlig senere udvide tilbuddet, så flere ældre i kommunen kan få gavn af det.

Niels Aage mødes hver mandag
med 9 andre mænd til snak og
træning på Borupvænget. I Randers Festuge tog mandegruppen
på hestevognstur i Randers centrum. Efter turen fik Niels Aage sig
en hyggestund med hesten, inden
kaffen blev indtaget.
Tove bor på Spentrup Ældrecenter,
hvor Janni arbejder. Tove elsker at
tage en tur i rickshawen sammen
med Janni for at hente Jannis søn i
børnehaven. Både Tove og lille Villum er vilde med ordningen og har
meget glæde af hinanden, mens
mor Janni træder i pedalerne. De
andre børn synes Villum er ret så
heldig, når han bliver hentet…

Babysalmesang i
Dronningborg
Den første torsdag i hver måned
mødes tre generationer til babysalmesang med Dronningborg kirke.
Gæsterne kigger ind hver torsdag fra
9.30-11.30 til salmesang og forskellige
aktiviteter. Det giver livsglæde.

3 • PENSIONIST I RANDERS KOMMUNE

Støt op om Sct. Clemens Kirkes madbank
Sct. Clemens kirke´s ”Food-bank” giver
en hjælpende hånd til de borgere, som
står i en akut situation og helt bogstaveligt ikke har penge til mad. Det er alle
type mennesker, der kommer og får
hjælp fra food-banken, både enlige og
familier.
Der bliver ikke stillet spørgsmål, når folk
kommer og spørger om hjælp, ofte er
det ret grænseoverskridende for den enkelte at stå i den situation at skulle bede
om hjælp til mad.
Der bliver udleveret en pose med madvarer, her kan det være godt at vide, om
man f.eks. har børn, så der kan blive
pakket en god pose, der passer til den
enkelte.
Det er meget forskelligt, hvad og hvor
meget ”Food-banken” ligger inde med.
Det afhænger ene og alene om, hvor
mange madvarer og husholdningsvarer,
der bliver doneret.
Hvis du vil donere til ”Food-bank”:
Kom med langtidsholdbare madvarer
(morgenmadsprodukter, dåsemad,
pasta, ris. o. lign.). Du må også gerne
komme med vaskepulver, toiletpapir,
tandpasta o.lign.
Food-banken modtager IKKE frostvarer,
kølervarer, frisk frugt og grøntsager.
Varerne kan du enten stille lige inden
for døren i kurvene under plakaten med
”Food-bank” eller på gulvet ved kurvene.
Du er også velkommen til at aflevere
varerne på kirkekontoret. Kom i kirkens
åbningstid. Det er mandag til fredag fra
kl. 9-15, torsdag fra kl. 16-18 eller søndag kl. 9.30-11.30
Hvis du har brug for hjælp fra ”Foodbank”:
Kom som du er i kirkekontorets åbningstid mandag til fredag mellem kl. 9 og
13. Du er også velkommen til at ringe til
kirkekontoret på Parkboulevarden 15 på
telefon Tlf. 8712 4110.

Pas på med de levende lys
Julen handler om hygge og samvær.
Netop derfor er det vigtigt, at det er
julemanden, der kommer på besøg til jul
og ikke brandmanden.
Der er omkring 1 million juletræer med
levende lys på en ganske almindelig
dansk juleaften. Og juledekorationerne er
der mange flere af. Det lille stearinlys i stuen er ganske vist en hyggelig og kontrolleret brand, men det kan ende helt galt, hvis
ikke man passer på. I julemåneden er der
således 50 procent flere udrykninger end
på en ganske almindelig måned.
Derfor følger der her nogle gode råd til at
bevare hyggen og julestemningen:

Frivillige arrangerer banko for borgere
med handicap
Otte gange om året samles mennesker med handicap og
særlige behov til banko i roligt tempo i Aktivitetscenter
Randers. Tre aktive frivillige står for at arrangere bankoaftenerne til glæde for en masse bankoglade borgere.
23... 58... 18... Gamle Ole... Luften var fuld af spænding
mandag aften, da der blev afholdt banko i caféen i Aktivitetscenter Randers i Dronningborg. Her havde en gruppe
frivillige arrangeret banko i roligt tempo for borgere med
handicap og særlige behov:
”Det er svært med tallene, men jeg får hjælp til det af de
frivillige. Det er godt nok, selvom jeg kun har vundet en
sidegevinst indtil videre”, fortæller Heidi, mens hun venter
på, at de næste tal bliver råbt op.
Gitte Hørsted Kristensen er en af de frivillige, som er med til
at arrangere bankoaftenerne:

”Her er altid god stemning, og de fremmødte værdsætter
altid arrangementerne, så det er dejligt at være med til. At
være frivillig har ingen alder, og alle kan være med til at
lave noget til glæde for dem, som kommer her i centret”,
fortæller Gitte, som også har fået sin mand og datter med
på frivillige projekter i aktivitetscentret.
I Aktivitetscenter Randers værdsættes de frivilliges engagement:
”Arrangementer som bingoaftenerne, der afholdes i aktivitetscentrets rammer om eftermiddagen og aftenen, er
arrangeret af en gruppe entusiastiske frivillige og er derfor
selvkørende og uden pædagogisk personale. Aktivitetscentret har en masse gode lokaler og faciliteter, som kan
bookes gratis af foreninger, organisationer og andre, som
laver aktiviteter for mennesker med handicap. Vi håber,
at vores faciliteter vil blive brugt endnu mere i fremtiden”,
fortæller Mette Birkmose, aktivitets- og fritidskoordinator i
Aktivitetscenter Randers.
Om aktivitetscentret
Aktivitetscenter Randers ligger på Stenaltvej 1 i Dronningborg og er et samlingssted for mennesker med handicap
og alle andre, som er med til at skabe et aktivt fritidsliv for
mennesker med handicap. Centret har mødelokaler, køkkener, gymnastiksal, spille- og samværsrum, kreativt værksted og sanserum. Borgere og foreninger kan læse mere
om aktivitetscentret og booking på: https://www.randers.
dk/borger/socialt/handicap/aktivitetscenter-randers
Vil du vide mere, kan du kontakte Gitte Isak Truelsen, som
er leder af Aktivitetscenter Randers, på e-mail gitte.isak.
truelsen@randers.dk eller telefon 2323 0712 - eller Mette
Birkmose Christensen, aktivitets- og fritidskoordinator i
Aktivitetscenter Randers på e-mail
mette.birkmose.christensen@randers.dk, tlf. 3069 0827

Heidi i den blå trøje nyder at komme til bankoaftenerne
i Aktivitetscenter Randers på Stenaltvej i Dronningborg

Hold juleaften på dit områdecenter
Der er godt en måned til juleaften, og lige netop den aften
vil mange være kede af at skulle tilbringe alene.
Er du pensionist i Randers Kommune, er der ingen grund
til at sidde alene juleaften. Lige som tidligere år slår områdecentre nemlig dørene op juleaften og inviterer områdets
pensionister til at spise julemiddag og tilbringe aftenen
sammen med andre.
Har du lyst til at holde juleaften på et af områdecentrene, skal
du enten kontakte det center, du hører til eller eventuelt give
din hjemmehjælper besked. Gerne i så god tid som muligt.
Har du lyst til at give en hånd med juleaften og være med til
at bidrage til julestemning på områdecentret, så sig til. Der
er altid plads til frivillige hænder.
Der er egenbetaling, som oplyses ved henvendelse.

• Gå aldrig fra tændte stearinlys - og sov
heller ikke fra dem.
• Brug kun stabile stager af ikke brændbart materiale, hvor lysene sidder fast.
• Brug selvslukkende lys, men hold alligevel et vågent øje med ilden.
• Stil aldrig levende lys i nærheden af
gardiner, i bogreoler eller under hylder
og skabe.
• Stil ikke lys på tv, radio og andre lune
steder.
• Pas især på adventskranse og juledekorationer. Lysets flamme må aldrig
kunne nå de brændbare materialer. Det
sikreste er at holde lys og dekorationer
hver for sig.
• Hold særligt øje med lys, der er overtrukket med guld, sølv eller kobber.
Metallaget kan antændes og give
voldsomme flammer.

HANDICAPKØRSEL JUL & NYTÅR
2019
RE JSER UNDER 100 KM

Bestilling hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00

ALLE KUNDER
UANSET HJÆLPEMIDDEL

KØRSELSDATO

BESTILLINGSFRIST

TELEFON

24. dec.

14. nov. - 16. dec.

87 40 83 91

31. dec.

17. - 28. dec.

87 40 83 00 (tast 1)

AFLYSNING AF KØRSEL

87 40 83 00 (tast 4)

RE JSER OVER 100 KM

Bestilling hverdage mellem kl. 8.00 - 12.00
KØRSELSDATO

REJSER KOMBINERET MED TOG
ELLER XBUS SAMT INTERNE
REJSER I ANDEN REGION

24., 25., 26., 31. dec.
og 1. jan.

BESTILLINGSFRIST
Senest 2. dec.

87 40 83 00 (tast 5)

Rejsen skal være afsluttet senest kl. 12.00

HELE REJSEN KØRES I TA X A /
LIFTBUS I JYLLAND ELLER PÅ FYN
Rejsen skal være afsluttet senest kl. 12.00

4 • PENSIONIST I RANDERS KOMMUNE

TELEFON

24. dec.

Senest 2. dec.

HUSK – DER ER SÆRLIGE BESTILLINGSFRISTER FOR HANDICAPKØRSEL HOS
MIDTTRAFIK I JULE- OG NYTÅRSDAGENE.

Det er ikke muligt at bestille kørsel via
internet eller mail til 24. og 31. december.
Der kan ikke bestilles tilkøb af løft med
trappemaskine til 24. og 31. december.
Der kan ikke bestilles intern kørsel
24., 25. og 26. december 2019 i Movias
område. Der udstedes i stedet kørselskuponer til kunderne via Midttraﬁk.
Du har mulighed for at køre frem til kl.
2.00 den 31. december (nytårsaften).

