
Mötesplatser och 

aktiviteter för äldre 
Skogsbrynet, Sibbhult 

Samarbete med Hjärsås församling, som 
anordnar träffpunkt en tisdag per månad kl 14-15.30  
 

Kontaktperson:  
Annelen Nilsson 044-34 60 33 
  
 

Lindgården, Broby 

Samarbete med PRO:s väntjänst och Broby 
församling, som gemensamt anordnar träffpunkt 
var tredje torsdag. 
  
Kontaktperson: 
Sigbritt Bengtsson 0703- 160 614 
Birgitta Gustafsson 044- 456 70, 070-313 21 41 
 
 

Västanvid, Knislinge 

Samarbete med Knislinge-Gryt/Kviinge 
församling som anordnar träffpunkt varje torsdag. 
 

Kontaktperson: 
Tezz Valberg Ekdala 0706- 536 449 
 
Samarbete med Röda Korset som anordnar 
mötesplats 1 gång/ termin 
Kontaktperson: 
Jytte Johannesen 070- 939 32 01 
 

Trollebo, Glimåkra   

Samarbete med privata frivilliga, som anordnar 
träffpunkt varannan fredag samt bingo varje vecka. 
 

Kontaktperson: 
Sol-Britt Svensson, träffpunkten 044-427 40 
Ann-Britt Nyrén, bingo 0708- 443 127 
    
 

Fridebo, Hanaskog 

Samarbete med Fridebo Intresseförening 
Stjärnan, som erbjuder aktiviteter varje 
mån- tis- tors- och fredag enligt program 
  
Kontaktperson: 
Maj-Inger Svensson 044-635 87 
eller Nils-Åke Sjösten 0705-26 32 55 
   
Kviinge församling erbjuder andakt en gång 
per månad. 
Samarbete med Röda Korset som erbjuder 
aktiviteter 2 gånger/ termin 
 
Kontaktperson:  
Kviinge församling 044-679 80 
Röda Korset: Margrit Olsson 072- 150 33 51  
 
 
Färevallen, Sibbhult 
Samarbete med Sibbhults IF, som anordnar frukost 
varje onsdag kl 9.00 samt ibland intressanta 
föredrag och middagar. Nya deltagare anmäler sig 
via mail: infosibbhultsif@gmail.com eller  
Göran 076-795 92 77, Anders 070- 314 86 80 

 

 
 
Kommunen samverkar även med 
andra föreningar, organisationer och 
enskilda i mötesplatsverksamheten 
och vid våra äldreboenden: 
 
 
LIONS club Östra Göinge 
Hjälper till att köra rullstolar vid olika evenemang. 
 
Kontaktperson: 
Ingrid Sigvardsson 070- 517 81 47 
 
 
Röda Korset Kupan bjuder på tårta och 
underhållning en gång per termin samt läser 
tidningen och går på promenad med boende på 
Västanvid varje vecka. 
 
Kontaktperson:  
Jytte Johannesen 070- 939 32 01 
 
 
Hjärsås församling anordnar sångstunder för 
boende på Skogsbrynet varje vecka. 
 
 
Läskraft, Ulla läser högt för boende på Lindgården 
varje vecka. 
 
 
Enskilda privatpersoner 
kan också göra en frivillig insats genom att till 
exempel medverka vid mötesplatserna eller besöka 
äldreboende.  
 
Enskilda frivilliga avger också tystnadslöfte och 
omfattas också av olycksfallsförsäkringen under 
insatsen. 
 
Samtliga frivilliga erbjuds grundutbildning och 
fortbildning. När man gått utbildningen får man ett 
frivilligpass, som sponsras av ett antal företag i 
kommunen. Passet ger rabatt i deras butiker. 
 
 
 
 
 
Vill Du veta mera eller se aktuella program kan du 
besöka kommunens hemsida: 
https://www.ostragoinge.se/omsorg/halsosamt-
aldrande/motesplatser/ 
 
 
 
Du kan också följa frivilligverksamheten på 
facebook: 
 
Frivillig i Göinge 
  
 

 

mailto:infosibbhultsif@gmail.com


 

Frivilligarbete i föreningar, 
organisationer eller enskilt 

Östra Göinge kommun vill utveckla och 
stödja det sociala frivilligarbetet.  

Syfte 

Kommunen vill genom att stötta socialt 
frivilligarbete bidra till:  
- att stödja och uppmuntra enskilda 
människors initiativ och vilja till att utföra 
socialt frivilligarbete 
- att ge förutsättningar till ett meningsfullt 
och aktivt liv för såväl volontärer som 
mottagare av insatsen  
- att uppmuntra såväl organisationer som 
enskilda individer att gemensamt arbeta 
med frågor som rör frivilligt engagemang 
- att skapa gemenskap och sociala nätverk 
mellan invånarna 
 
Kommunen svarar för att informera 
volontärer om vad som gäller angående 
försäkringsansvar och sekretess, samt om 
kommunens frivilligpolicy. 
Den som gör en frivillig social insats 
omfattas av kommunens ansvars- och 
olycksfallsförsäkring under tiden insatsen 
sker. 
Den frivillige avger ett tystnadslöfte, som 
kvarstår även efter avslutat uppdrag. 
 

 
Har du också tid och lust att göra en 
frivillig insats vid någon mötesplats? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänd dig direkt till kontaktpersonen 
på din ort, eller till personalen: 
 

 

Maria Görnebrand: 044-775 6586 
 
Lena Svensson: 044-775 6587 
 

 

 

 

 

        

     

 

 
    
 

 
 

 

Mötesplatser 

för äldre hösten 
2019 

 

Mötesplatser är en del av 
kommunens öppna verksamhet för 
äldre och skall finnas runt om i 
kommunen där behovet finns. 
Innehållet på mötesplatserna skall 
utgå från målgruppens behov och 
önskemål. Verksamheten skall bygga 
på ett stort aktivt deltagande från de 
besökande, studieförbund, 
organisationer och andra.  

På mötesplatserna samverkar 
kommunen med ett stort antal 
frivilliga, som med sin tid och 
engagemang bidrar till gemenskap, 
trivsel och vänskap. 

Program för de olika träffpunkterna 
finns på kommunens hemsida, samt 
på de olika mötesplatserna. 


