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Besøgs– og støttetjenester 
 

Besøgstjenesten Langeland 

Enhver, der er ensom, kan henvende sig til Besøgs-
tjenesten Langeland med ønsket om at få en besøgs-
ven. Besøgsvennen kan lave forskellige ting sammen 
med dig. Se nærmere herunder. 

Besøgsven 

Besøgsven til ældre borgere i eget hjem eller på ple-
jehjem. Tidspunktet for besøg aftales med kontakt-
personen og besøgsvennen. 

Gå tur ven 

Gå tur vennen støtter/giver tryghed til borgere, der bor i skærmet enhed på plejecenter. 

Følge med til sygehus 

Besøgsvennen følger ældre borgere til undersøgelser på sygehuset, til læge m.m. Tjenesten er 
både for hjemmeboende og for borgere, der bor på plejehjem. Besøgstjenesten bærer id-kort 
og har kurser i bisidderfunktion 

Vågetjenesten 

Det er muligt at få støtte og omsorg til døende og deres familie. 

Støttegruppe til pårørende til demente  

 

 

 

Kontakt til Besøgstjenesten Langeland 

Kirsten Andreasen 

Kædebyvej 50, 5932 Humble 

Tlf. 62 57 15 98 / 40 57 15 98 

Email: fkandreasen@mail.dk 

 

Besøgstjenesten Røde Kors  

 

Besøgsven 

Besøg i eget hjem eller på plejehjem til ældre, der ønsker kontakt. Tidspunktet aftales med be-
søgeren og kontaktpersonen. 

Bisidderfunktion 

Hjælperne har ID-kort. 

Tidspunktet aftales med den besøgende - der kan både være tale om dag og nat. 
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Kontakt til Besøgstjenesten Røde Kors 

Jytte Westphal Hansen 

Kirkegade 7, 5900 Rudkøbing 

Tlf. 60 84 20 90 

Email: wesse@mail.dk 

 

Støttegruppe til pårørende til demente (ved Ældre sagen) 

Støtte og aflastning til pårørende. Kan f.eks. følge den demente til tandlæge, læge, frisør og 
andet. 5 personer er uddannede i Ældresagen i demens. 

 

Kontakt til Ældre sagen 

Kirsten Andreasen 

Kædebyvej 50, 5932 Humble 

Tlf. 62 57 15 98 / 40 57 15 98 

Email: fkandreasen@mail.dk 

 

Frivilligcenter Langeland 

Frivilligcenter Langeland gør det nemt at være frivillig i foreningsregi på Langeland. Centeret 
låner lokaler ud til foreninger gratis, tilbyder gode printerfaciliteter og synliggør aktiviteter ar-
rangeret af foreninger og frivillige. Centreret har en “frivillig jobformidling” - hvor borgere, der 
ønsker at lave frivilligt arbejde, bliver “matchet” med foreninger og institutioner, der mangler 
frivillige kræfter til alle former for opgaver. 

Frivillighedscenteret tilbyder mini-kurser og rådgivning i forhold til fundraising, frivilligpleje, 
vedtægter og andre formalia. Denne service er tilgængelig for alle, som er tilknyttet en for-
ening eller som vil starte et nyt initiativ. 

Centeret er løbende tovholder på forskellige projekter, der involverer frivillige kræfter. 

I 2014 startede Frivilligcenter Langeland projekt Senior-IT. I 2015 fortsætter Frivilligcenter Lan-
geland med at tilbyde IT-hjælp i eget hjem, hvor frivillige hjælper seniorer på Langeland i basa-
le IT-egenskaber med særligt fokus på Nem-ID og digital postkasse.  

Vil du vide mere eller gøre brug af Frivilligcenter Lange-
land kan du bruge nedenstående kontaktoplysninger el-
ler se mere på hjemmesiden 
www.frivilligcenterlangeland.dk 

 

Kontakt til Frivilligcenter Langeland 

Frivilligcenter Langeland 

Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing 

Tlf. 22 34 45 33 

Email: kontakt@frivilligcenterlangeland.dk 

Daglig leder: Linda Dybdal Nielsen 


