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EN AKUT AKTIVITET IFM CORONA KRISEN

FRA 31. MARTS 2020



Hvad er Ældretelefonen?

Under coronakrisen oplever mange at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan 

ikke længere komme på besøg. Men behovet for samvær er der stadig, og kontakten 

med omverdenen føles måske vigtigere end nogensinde.

Derfor har Ældre Sagen taget initiativ til Ældretelefonen.

Man kan få eller blive telefonven gennem Ældretelefonen og give et andet menneske 

og sig selv glæden ved at have nogen at snakke med. 

Lige nu søger vi især dem, der savner, at en telefonven ringer til dem og får en 

hyggelig snak.

Tilmelding kan ske på www.ældretelefonen.dk eller ved at ringe til telefon 8282 0300

(telefonen er åben hverdage kl. 9-15).

http://www.ældretelefonen.dk/


Der er lavet en hjemmeside på                 

Ældre Sagens hjemmeside, hvor 

interesserede kan tilmelde sig.

Se hjemmesiden på 

www.ældretelefonen.dk

Hjemmeside



AKTIVITETER I UGE 13

Sociale medier

Facebook Linkedin Instagram



Medieplan for Ældretelefonen



VI KØRER EN LILLE FILM PÅ TV CHARLIE 

Målet med filmen er at få fat i de mange som ikke er digitale. TV2 Charlie er der hvor 

vi får flest visninger i målgruppen for budgettet.

TV reklame fra den 4.april 



– DÆKKER NÆSTEN HELE LANDET

Lokalannoncer fra tirsdag den 31. marts



Vi har 3 målgrupper vi prøver at komme i kontakt med:

1. De ældre som sidder alene 

2. Folk som vil være telefonvenner

3. De pårørende og plejepersonale til de ældre som sidder alene

Facebook annoncering fra 31. marts

Til målgruppe 

1 og 2

+ Miniudgave af filmen



Målgruppe nr. 3 er de pårørende, naboer, bekendte og plejepersonale til de ældre som sidder alene

Facebook annoncering



SENDES ELEKTRONISK TIL ALLE TELEFONVENNER

Guide til frivillige telefonvenner



Flyer til dem om ønsker sig en telefonven

Omdeles der hvor det er muligt for os 

at komme ud – plejehjem, hjemmeplejen og 

med madordningen til de ældre.

Vi opfordrer alle til at bruge deres netværk 

til at sprede budskabet.



Der har været rigtig meget presseomtale 

og i skrivende stund er dette kun et lille udpluk…

https://www.avisen.dk/aeldre-sagen-vil-give-ensomme-aeldre-telefonven-unde_592319.aspx

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12032586/aeldre-sagen-vil-give-ensomme-aeldre-telefonven-under-coronakrise/

https://sn.dk/Danmark/AEldre-Sagen-vil-give-ensomme-aeldre-telefonven-under-coronakrise/artikel/927070

https://www.bt.dk/samfund/aeldre-sagen-vil-give-ensomme-aeldre-telefonven-under-coronakrise?referrer=RSS

https://www.tv2bornholm.dk/?newsID=232309

https://www.helsingordagblad.dk/2020/03/24/nu-er-aeldretelefonen-aaben/

https://nyheder.dk/aeldre-sagen-vil-give-ensomme-aeldre-telefonven-under-coronakrise/

https://dbrs.dk/livsstil

https://www.berlingske.dk/nyheder

Presse
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DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KOMME MED SPØRGSMÅL

Styregruppe:

Maria-Luisa Højbjerg, mlh@aeldresagen.dk

Lars Linderholm, ll@aeldresagen.dk

Torben Schack, ts@aeldresagen.dk

Projektgruppe:

Katrine Sølyst Heinild, ksh@aeldresagen.dk

Jannik Lindholm, jal@aeldresagen.dk

Camilla Stubbe Teglbjærg, cst@aeldresagen.dk

Louise Murman Spanning, lms@aeldresagen.dk

Sara Aabolt Christensen, sc@aeldresagen.dk

Janne Weston, jw@aeldresagen.dk

Hvis du har spørgsmål….
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