
Fika med oss!

Frankeras ej.

Mottagaren 
betalar porto.

Jag är intresserad av att delta som äldre gäst.

Jag/min familj är intresserad av att hålla en bjudning 

för en grupp äldre gäster i mitt/vårt hem två ggr/år.

Namn:

Äldrekontakt

SVARSPOST

20604064

110 01 Stockholm

Telefonnummer:

Adress:

Klipp av och skicka in talongen nedan så kontaktar vi dig!

aldrekontakt.se



Anmäl ditt intresse  
genom att skicka in  

talongen på baksidan, 
eller ring oss för mer 

information! 
076 052 68 00

Följ med på våra fikaträffar! 

Äldrekontakt ordnar fikaträffar för ensamboende pensionärer 
som bor i samma område. Träffarna bjuder på gemenskap, 
småprat och fika tillsammans med andra. Våra värdfamiljer 
bjuder hem dig på fika och en trevlig pratstund och volontär-
chaufförer ordnar dessutom med skjuts till och från fikaträf-
farna, vilka pågår mellan kl. 15 och 17 en söndag i månaden. 

Vad är Äldrekontakt?

En ideell förening som består av 
engagerade medmänniskor som 
tycker man ska ha roligt även på 
äldre dagar. Vi lever på gåvor,  
bidrag och insatser från  
volontärer. Äldrekontakt finns 
bl.a. i Stockholm, Göteborg,  
Malmö, Uppsala och Västerås.

Vilka riktar ni er till?

Lite äldre pensionärer (75+) som 
lever ensamma och saknar ge-
menskap för att man har svårt att 
ta sig ut och har få sociala kontak-
ter. Är intresset stort försöker vi 
prioritera efter behov. Väntelista 
kan förekomma.

Hur fungerar det?

En söndag i månaden blir du och 
din grupp (max 8 äldre gäster) 
hembjudna till Äldrekontakts 
fikavärdar som bor i ditt område. 

Ni ses över ett par timmars fika 
och samma grupp ses varje  
gång. Du umgås med din grupp 
och träffar även våra yngre  
volontärer som bjuder på skjuts 
och fika. Det kostar inget att 
delta.

Ställer ni några hälsokrav?

För att delta behöver du kunna 
gå med hjälp av t.ex. käpp, rull-
lator eller någon som håller dig i 
armen. Du behöver också kunna 
ta dig in i bak– eller framsätet på 
en bil. Syn- och hörselproblem är 
inget hinder. Lättare minnessvå-
righeter går bra.

Äldrekontakt är en nationell organisation som i dagsläget  
driver över 70 lokala fikagrupper i bl.a. Stockholm, Göteborg,  
Malmö, Uppsala, Västerås, Linköping, Helsingborg, Jönköping, 
Norrköping, Lund och Borås bl.a. Med hjälp av över 800 volon- 
tärer anordnar vi fikaträffar runt om i landet. Vårt arbete har 
uppmärksammats av bl.a. TV4, SVT, Västnytt, DN, Göteborgs- 
posten, Allers, Aftonbladet och en mängd lokaltidningar.

Nationellt kansli: Grev Turegatan 27, 114 38 STOCKHOLM

En söndag i månaden!
Anmäl ditt intresse genom 
att skicka in svarstalongen 
på broschyrens baksida, 
eller slå oss en signal på 
kansliet eller maila: 

08- 562 768 00 alt.  
info@aldrekontakt.se


