Frivillige SpiseVenner i
Ikast-Brande Kommune

Den mad, du kan bestille og nyde
sammen med din SpiseVen, leveres af

MADJYDEN
Ikast-Brande
Kommunes
eget køkken

Inviter
en SpiseVen
– og få appetit
på livet!

Mandag - fredag fra
kl. 8.00-14.00
Tlf. 99 60 36 18

konceptas.dk

www.madjyden.ikast-brande.dk

Brande og Ikast

Nr. Snede / Ejstrup

I samarbejde med Ældreområdet i Ikast-Brande Kommune

Savner du selskab når du spiser din mad?

Har du lyst til at få en SpiseVen?

Maden smager ofte bedre – og af mere – når vi nyder den
i godt selskab. Derfor tilbyder Ældresagen og Røde Kors
frivillige SpiseVenner - i samarbejde med Ikast-Brande
Kommune.

- eller vil du bare gerne høre mere om det frivillige tilbud,
så er du velkommen til at kontakte:

Hvad er en SpiseVen?
SpiseVennen er en frivillig person, som holder dig ved
selskab, mens I spiser sammen en gang om ugen.
Formålet med en SpiseVen er, at du får en gæst, som du
kan hygge dig sammen med over maden.
Det sociale samvær, sammen med god mad, giver energi
og overskud til hverdagen.
”Madjyden” – Ikast-Brande Kommunes eget køkken leverer maden og sørger for, at der er to ens portioner til
dig og din SpiseVen.
Der er ingen udgift for dig til din SpiseVens portion.

Brande:
Kontaktpersoner Ældresagen
 Johanne Kristensen
Tlf.: 27 64 38 93
Mail: johanne.karlo.kragsig@gmail.com


Margit Risbjerg
Tlf.: 22 95 48 00
Mail: mk.risbjerg@gmail.com

Nr. Snede / Ejstrupholm:
Kontaktperson Røde Kors
 Hanne Nørregaard
Tlf.: 29 46 03 36
Mail: hannesnorregaard@mail.dk

Ikast:
Kontaktperson Ældresagen
 Jette Vestergaard
Tlf.: 30 33 65 08
Mail: jema@hotmail.dk

Hvem kan få en SpiseVen?
Du kan få besøg af en SpiseVen, hvis du er visiteret til den
kommunale madservice i Ikast-Brande.
Hvis du ønsker at vide mere om visitering til madservice
kan du kontakte Ikast-Brande Kommunes Visitations- og
Myndighedsafdeling på tlf. 99 60 31 10 eller sende dem en
mail på visitationsogmyndoghdesafdelingen@ikast-brande.dk

For nærmere information omkring bestilling og levering af maden
til din SpiseVen er du velkommen til at kontakte:


Dorthe Vogt Rasmussen
Leder af køkkenområdet
Tlf.: 99 60 36 16
Mail: doras@ikast-brande.dk

