Beretning for 2017
Jeg glæder mig hvert år at aflægge en beretning for Egtvedgruppens aktiviteter.
Det har været et roligt og stabilt år. Aktivitetsudvalget har afholdt 3 møder for
planlægning af vore aktiviteter. Det har fungeret rigtig godt i årets løb. Det glædelige
er selvfølgelig at alle fortsætter i udvalget, det giver en god stabilitet i arbejdet.
I gruppen har vi behandlet de emner som har været forelagt omkring fordeling af
opgaver samt vore arrangementer.
Egtvedgruppen har pt. 20 frivillige, besøgsvenner, indkøbsvenner, vi har 2
instruktører for stolegymnastik i Jerlev/Ødsted og 3 instruktører for stolegymnastik på
Overgårdvej. Vi har 15 -20deltagere til stolegymnastik i Jerlev/ Ødsted og 10 - 15
deltagere til stolegymnastik på Overgårdvej.
Fra alle sider er der ros for Egtvedgruppens arbejde.
Stolegymnastikken på Overgårdvej, med 3 instruktører Mie, Marie, og Hanne står for
denne aktivitet. Det kører rigtig stabilt, der kommer nye til og andre falder fra af
naturlige årsager.
Stolegymnastikken i Jerlev/Ødsted som Ellen og Betty står for, har en stabil
deltagerkreds, der stopper en enkelt og nye kommer til. Deltagerantallet er passende
efter lokaleforholdene.
Det er flot at vi er i stand til at kunne aktivere så mange med motion. Som vi på det
seneste har hørt gentaget mange gange, faldulykker blandt de ældre. Der er heldigvis
blevet sat mere fokus på dette område fra det offentlige. At det er vigtigere at
forebygge end at helbrede efter en faldulykke. Der er helt sikkert god økonomi i at
tilbyde stolegymnastik mm.
Der er i årets løb indkøbt de nødvendige rekvisitter for Stolegymnastikken.
En kort omtale af vore aktiviteter udover de faste gøremål som indkøb-, besøgs-,
ledsage- og ”stolegymnastikvenner”, har vi heldigvis også haft tid til et par udflugter
mm. Vi har kun fået tilgang af få brugeropgaver. Der har ikke været problemer med
at løse disse opgaver. En enkelt lille opgave vil jeg nævne. Weekendbesøg- vi fik en
henvendelse fra Vejle kommune om vi kunne besøge en ældre i weekenden, grundet
den nære familie var udrejst. To frivillige bød ind på opgaven. Dejligt at vi også
kunne løse denne opgave.

28. april Spis sammen (84 deltagere) som var arrangeret af de frivillige sociale
foreninger/grupper. Dette var et med god underholdning og spisning. Udvalget
besluttede at vi fremover vil opkræve et mindre beløb ca. 50 kr. for deltagelse. Dette
arrangement vil vi fortsætte med i 2018.
1. juni Frivilligdagen på Egetoft.
Alle vore frivillige i EFC og Egtvedgruppen, stigruppen og værktøjskassen var inviteret
med til denne dag. Vi havde i budgettet afsat midler for dette arrangement. Der var et
foredrag med Vibeke Arensbak og frivilligprisen blev uddelt. Det er besluttet i
Centerrådet for Egetoft at fortsætte med denne frivilligdag, at det uanset
tilhørsforhold er godt at alle frivillige som er direkte involveret med frivilligt socialt
arbejde omkring Egetoft og FrivilligCenter deltager på lige fod.
30. maj Havde vi en bustur til Vejle Fjord området, hvor vi havde viceborgmesteren
som guide. På trods af vi kender meget til Vejle, fik vi et indblik i de mange nye
byggerier ved Vejle havn. Dagen sluttede med kaffebord i Vingsted gl. mølle. Der var
ca. 40 deltagere.
6. september Havde vi en lyngtur som druknede i skybrud. Vi havde fælleskaffebord
i Bindeballe Købmandsgård nye kaffestue med fællessang og med en
gættekonkurrence. Vi var 20 deltagere. Ødsted/Jerlev Pensionistforening havde
udflugt samme dag.
29. september Frivilligdag i Vejle. Hvor bla. frivilligprisen blev uddelt, den gik i år til
velfortjent til Jytte Nielsen fra Egtvedgruppen.
8. november – havde Aktivitetsgruppen, repræsentanter for de frivillige sociale
foreninger/grupper det årlige møde med Vejle kommunes Sundhedsafdeling med
repræsentanter for alle de grene som vi samarbejder med. Det var som sædvanlig et
godt og konstruktivt møde.
12. november Spis sammen (80 deltagere) med tarteletter mm og Ole Peter
Jørgensen underholdt. Det glædelige var at se nye ansigter.
7. december havde vi det traditionen tro Adventsmøde med sognepræst Katrine
Papsø Andersen som fortalte om Jerikos Rose. En rigtig hyggelig eftermiddag med 40
deltagere
Økonomi:
Skal det siges på Jydsk – det står ikke så ringe til. Vi fik 9.000 kr. i § 18 for 2017.
Egtvedgruppen.
Vore udgifter til kørselsgodtgørelse er faldet væsentligt de sidste 2 år. Det er under 5
frivillige som får udbetalt kørselsgodtgørelse.

Vi må derfor også konstatere at vi har et overskud og derfor også søgt mindre i § 18
for 2018.
Vi har i budgettet for 2018 kalkuleret med en overførsel fra 2017 til frivilligdagen,
samt vi vil yde støtte til de grupper som ikke har fået tilstrækkelige midler fra § 18eks. rollatorgruppen.
På alle vore udflugter er der en egenbetaling som nogenlunde modsvarer fortæringen.
Stolegymnastikken har vi som tidligere omtalt fået indkøbt de nødvendige
rekvisitter.
Generelt:
Vi får færre henvendelser om indkøbs – og besøgsvenner fra Vejle kommune. Alle
opgaver løst tilfredsstillende.
Vi har fået henvendelser omkring besøgsvenner som vi i aktivitetsudvalget har
vurderet ligger udover hvad vi kan tilbyde.
Vi får ind i mellem også henvendelser om besøgsvenner i Ødsted området. Jeg håber
vi på sigt kunne få en gruppe op at stå i Ødsted. Det vil vi arbejde på i 2018.
Dagspressen nævner ofte de ensomme ældre, hvordan få tag i dem. Jeg ved ikke om
vi har ensomme ældre i Egtved området? Jeg syntes vi i Egtved by har et stort
netværk som burde kunne opspore disse ensomme. Vi kunne selvfølgelig konstatere
at Spis sammen arrangementet var en succes og vi så en del nye ansigter
I har måske gode ideer til at fremme denne opgave?
Der er selvfølgelig enkelte som er enlige, som dog ikke føler sig ensomme.
Reelt er det kun kommunens personale, som har mulighed for at checke om der er
behov for frivillige til at løse en opgave.
Jeg vil afslutningsvis sige jer tak for den store opbakning der har været for jer
frivillige, det er dejligt at kunne konstatere - alle opgaver er blevet løst i årets løb, og
jeg får mange positive tilkendegivelser på Egtvedgruppens arbejde.
Tak til aktivitetsgruppen og vore mange frivillige for et rigtigt godt samarbejde.
Jeg ser frem til at vi i 2018 kan bibeholde den gode ånd som der er i Egtvedgruppen.

Indstilling til frivilligpris

Allerede så tidligt som i året 1997 blev der i Egtved dannet en
Egtvedgruppe, som var en udløber af ”Ældre hjælper Ældre” i
Ældremobiliseringen. Formålet var at yde frivillig og ulønnet hjælp
til svage og ældre medborgere i Egtved og omegn, og fra
begyndelsen var der ca. 20 hjælpere og det dobbelte antal brugere.
Denne gruppe har haft en stor indflydelse gennem alle årene og
skabt megen livsmod hos mange af vore gamle medborgere, dels
gennem besøgsvenner og hjælp til indkøb af dagligvarer, og dels
ved ledsagelse til f.eks. læge eller kirkegård samt stolegymnastik.
Egtvedgruppen er i dag en selvstændig gruppe under ledelse af
FrivilligCenter Egtved.
Gennem de første mange år virkede Jytte Nielsen, Hjelmdrupvej
20,6040 Egtved som formand for frivilliggruppen, og det er i høj
grad Jyttes fortjeneste, at der allerede i opstarten meldte sig
mange engagerede frivillige, som også i flere år virkede i gruppen.
Med hendes ukuelige optimisme og gåpåmod inspirerede hun til at
der året efter kom både en petanqueklub og en datastue, der den
dag i dag har en trofast søgning hver uge året igennem.
Udover disse engagementer har Jytte haft tid til at deltage i
arbejdet for ”vægtvogterne” med træning, kost etc. ved
arrangementer på Egetoft mm.
Jytte har i mere end 20 år været en meget aktiv frivillig i
Egtvedgruppen, og hun må derfor være et oplagt emne som
modtager af årets frivilligpris. Sjældent har man her i lokalområdet
oplevet en mere engageret ildsjæl gøre en større indsats gennem
det frivillige sociale arbejde, og det der har kendetegnet hendes
engagement som frivillig er, at for Jytte Nielsen har det altid været
en ”hjertesag” at hjælpe andre.

Indstiller: FrivilligCenter Egtved – formand Kent Jensen
Lars Peter Lund tidligere formand

