Salam for ældre - Salam til dig

Salam er et samværs- og aktivitetstilbud for
ældre kvinder og mænd med anden etnisk
baggrund end dansk, der savner et socialt
fællesskab.
Nogle mangler familie eller netværk i Aarhus
eller Danmark.
Nogle savner at snakke med andre der taler
samme sprog.
Nogle savner at lave og spise mad, der
dufter og smager hjemligt.
Nogle mangler viden om muligheder for
ældre.
Nogle savner andre at være aktive sammen
med.

Gæstebuddet

I Salam kan man møde andre ældre, drikke
en kop te eller kaffe, spille spil og snakke
sammen.
Frivillige, ansatte og gæster bidrager alle til
et anerkendende og rart socialt samvær.
Alle er velkomne
Salam er neutral, hvad angår politik og
religion. Registrering eller tilmelding er ikke
nødvendigt og man kan være anonym, hvis
dette ønskes.
Kom som du er
Der er god tid til lindring og måske bedring.
Man kan komme som gæst i Salam, når man
har lyst til at være sammen med andre
– og det er også ok at komme og sidde for
sig selv.

Aktiviteter

I Salam kan du blive en del af et aktivt og
socialt fællesskab med mulighed for at
deltage i:
Samtale
Spil
Undervisning om sundhed og tilbud for ældre
Gåture og udflugter i Aarhus by
Madlavning og fællesspisning

Råd og vejledning
Har man problemer med at forstå de breve,
der kommer, eller har andre spørgsmål, kan
man få råd og vejledning.

Bliv frivillig
i Salam for ældre
•
•
•

Brænder du for at gøre en forskel?
Leder du efter meningsfyldt
frivilligt arbejde?
Er du interesseret i kulturmøder?

Mulighederne for at bidrage er mange
og vi har altid brug for frivillige til forskelligartede opgaver og ikke mindst
samvær med gæsterne i klubbens
åbningstid.

Ny gæst i Salam

Vi vil gerne hilse ordentligt på alle nye
gæster i Salam, så det kan være en god idé
at ringe eller skrive til os før det første besøg.

Her finder I os

Gæsterne har rødder i mange forskellige kulturer, og i Salam er mangfoldighed en styrke.
De frivillige i Salam har forskellig etnisk baggrund, alder, køn og erfaring.
Lyder det som noget for dig?
Så se vores aktuelle opslag på hjemmesiden www.muhabet-aarhus.dk
eller www.frivilligjob.dk, eller kontakt
os på frivillig@muhabet-aarhus.dk.

Salam for ældre holder til på:
Lokalcenter Møllestien,
Grønnegade 10, 8000 Aarhus
Kontakt os via Muhabet:

Muhabet Aarhus
86 18 18 12

www.muhabet-aarhus.dk // info@muhabet-aarhus.dk
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