
Her finder du  Østbornholms 

Telefonkontakt 

Koordinator  gruppe1 
Lonny Rosted Pedersen 
Mosevej 8, 3730 Nexø 

Tlf.nr.: 20 29 62 45 
Mail: loroped@gmail.com 

Koordinator gruppe 2 
Jytte Engedahl Hansen 

Kirkevej 5, Listed 
3740 Svaneke  

Tlf.nr. 56 49 64 54 / 61 71 64 50 
Mail: jytte.engedahl@mail.dk 

Administrator 
Poul Ancher Hansen 
Engen 2, Snogebæk 

3730 Nexø  
Tlf.nr. 21 29 18 97 

Mail: stensebg@gmail.com 

Når du er fyldt 60 år, tilbyder vi ganske gratis at ringe til 

dig hver morgen! 

Grib chancen — Kontakt os ! 

Tryghedsopkald 

Østbornholms     

Telefonkontakt 



Ønsker du et TRYGHEDSOPKALD 

hver morgen? 

 

  
Hvis et dagligt telefonopkald gør din hverdag 

mere tryg, så kan frivillige fra Østbornholms 
Telefonkontakt hjælpe dig. 
 
Tryghedsopkald betyder, at en frivillig ringer dig 
op hver morgen mellem 8.00 og 9.00 for at sige 
godmorgen og for at høre, om du har det godt, og 
alt er, som det skal være. 
 
Ofte varer opkaldet kun et par minutter, og du 
bliver ringet op på ca. samme tidspunkt hver dag 
alle ugens dage. 
 
Hvis du en morgen ikke tager telefonen, vil rin-
geren bede den kontaktperson, som du har oplyst 
ved tilmeldingen, som har nøgle til dit hus/
lejlighed, undersøge årsagen hertil, og vil i givet 
fald sørge for hjælp. 
 

Hvem er vi ? 

 

 
”Østbornholms Telefonkontakt” er en selvstæn-
dig, frivillig forening af aktive ældre på Østborn-
holm, som hverken er  tilknyttet nogen politisk 
forening eller nogen bestemt trosretning.  
 
Vi bliver støttet af Bornholms Regionskommune 
med §18midler, som gør det muligt at lave et 
tryghedsopkald til dig helt gratis hver morgen. 
Alle de frivillige har tavshedspligt i forhold til, 
hvad du fortæller dem.        
 

Interesseret?       
Så skal du eller dine pårørende blot kontakte en 
af vores koordinatorer, se info. på bagsiden. 
I aftaler så et møde hjemme hos dig, hvor du, ud 
over dine personlige oplysninger, skal oplyse 
navn og telefonnummer på en kontaktperson, 
som du ønsker, at vi skal kontakte i tilfælde af, at 
du ikke selv tager telefonen.                                                                
Din kontaktperson kan være et familiemedlem, 
en nabo eller venner tæt på dig. 


