
Spisevenner er et samarbejde mellem  Ældre– og Handicap- 

forvaltningen i Odense Kommune og Ældre Sagen i Odense. Odense 

Kommune visiterer dig til ordningen, og Ældre Sagen finder en  

frivillig, der passer til dig.  

 

Alle Ældre Sagens frivillige har gennemgået et socialt-humanitært 

kursus og har tavshedspligt. Ældre Sagens frivillige kan altid fremvise 

personligt ID-kort.  

 

For mere information kontakt:  

Konsulent i Ældre– og Handicapforvaltningen, Ina Ditlevsen på  

tlf. 65 51 32 19, mobil 30 70 78 21 eller e-mail: idi@odense.dk 

 

Kontaktperson for spisevennerne i Ældre Sagen, Margit Sørensen på 

tlf. 65 91 91 28 hver tirsdag kl. 10.00-13.00.  

Februar 2016 

Savner du selskab til maden? 

- Så få dig en spiseven 

Få en spiseven 



Få en spiseven  

ÆLDRE SAGENS Spiseven 

Maden smager bare bedre, når den nydes i godt selskab –  

og ofte glider der også lidt mere ned. Odense Kommune og  

Ældre Sagen i Odense tilbyder, at du kan få en spiseven fra  

Ældre Sagen.  

 

Hvad er en spiseven?  

En spiseven fungerer lidt ligesom en besøgsven. Spisevennen er 

en frivillig person fra Ældre Sagen, som besøger dig en gang om 

ugen og holder dig med selskab ved at spise sammen med dig. 

Spisevennen får det samme måltid som dig – det vil sige en ret, 

som du får leveret udefra. Odense Kommune betaler for din  

spisevens måltid.  

 

Formålet med spisevennen er, at I kan hygge jer sammen om 

maden. De fleste synes, at det er rart at få besøg og at have en at 

spise sammen med.  

 

ÆLDRE SAGENS Spiseven 

Det sociale samvær i forbindelse med maden får os ofte til at spise 

mere. Det giver energi og overskud til hverdagen.     

    

Hvordan får jeg en spiseven?  

Du kan få en spiseven, hvis du får mad leveret udefra. Du skal selv 

lave aftaler med spisevennen om besøg, og du skal selv kunne lukke 

spisevennen ind, når han/hun kommer på besøg. En spiseven er at 

opfatte som en personlig ven og påtager sig ikke praktisk arbejde.  

 

 

 

Hvis du ønsker at få en spiseven, eller vil du høre mere om  

ordningen, så kontakt:  

 

Ina Ditlevsen, konsulent i Ældre– og Handicapforvaltningen: 

tlf. 65 51 32 19, mobil 30 70 78 21 eller e-mail: idi@odense.dk 


