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NYT FRA AMAGER2300 
    

  

Kære Medlem 
     

  

  

Ældre Sagen arbejder for, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv. 
Det formål forfølger vi ved at støtte og styrke tilværelsen for den ældre 
medborger. 
Det gør vi på mange forskellige måder, hvor en af dem er den årlige 
udgivelse af håndbogen Værd at vide, der bidrager med nødvendig viden om 
de rettigheder, muligheder og pligter, man har i forskellige faser i livet. 
Bogen blev udgivet første gang i 1998 og er udgivet hvert år siden. Gennem 
årene er bogen blevet mere og mere omfangsrig, da den løbende opdateres i 
forhold til den stadige strøm af ny lovgivning, nye satser, nye 
bekendtgørelser og cirkulærer. 
Ældre Sagens Rådgivning har tilrettelagt bogen ud fra de erfaringer, 
rådgiverne har fået gennem mange menneskers henvendelser, hvor der i 
2019 er ydet mere end 35.000 rådgivninger. 
Rådgivernes erfaringer kommer læserne til gode som relevant og let 
tilgængelig information om en lang række emner om økonomi, jura og social 
lovgivning. 

 

    

  

Jeg håber, at læseren bliver godt hjulpet med denne vejviser, og bliver 
inspireret til at skaffe sig overblik og få vist vejen til at planlægge tilværelsen. 
God fornøjelse med læsningen! 
Bjarne Hastrup 
Adm. Direktør i Ældre Sagen 
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------------------------------------------------------------------- 
Sådan introducerer Bjarne Hastrup den nye opdaterede udgave af VÆRD AT 
VIDE - Ældre Sagens håndbog med satser, regler og lovgivning.  
 
 
VÆRD AT VIDE 2020  

 

    

Projekt LÆS SOM MAND fase 2 
  

I oktober sidste år begyndte et forskningssamarbejde mellem Ældre Sagen, 
Syddansk Universitet og Læseforeningen hvor mænd mødes i en læsegruppe 
kun for mænd. 
Vi fortalte om det i vores nyhedsbrev den 2. oktober. Næsten alle deltagere i 
fase 1 kom fra Ældre Sagen. 
Nu starter en ny læsegruppe, projektet går ind i fase 2.  
Nåede du det ikke sidste i oktober er chancen der derfor nu. 
 
Læser du om det for første gang nu, er det måske noget for dig. 

 
 
Se nyhedsbrevet fra 2. oktober 2019  

 

    

  

Den nye læsegruppe starter mandag d. 2. marts kl. 15-16.30 og som i oktober 
mødes man i Sct. Andreas Kirken på Gothersgade 148. 
Læsegruppen mødes hver mandag i 8 uger. 
Tilmelding på mail til simone@laeseforeningen.dk 
 
Læsegruppen har en læseguide tilknyttet, der udvælger og læser teksterne 
højt samt leder samtalen. Deltagelse kræver derfor ingen forberedelse, og 
forudsætter ikke litteraturfaglig viden, kun lyst til at være med.  

 

    

  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Futils.mh.aeldresagen.dk%2FRedirectService%2FRedirect.aspx%3Freurl%3Dhttps%253a%252f%252fwww.aeldresagen.dk%252fviden-og-raadgivning%252fvaerd-at-vide%252fa%252falder-for-tilbagetraekning%26id%3D5378%26key%3Dgfdc!s1T&data=02%7C01%7C%7C0d672638b6424b64ba8908d7a194d1bb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637155532859911698&sdata=MNz0mAz5FYJSoH05hA4VgaI44uzn7lcpZQH3WTqCVC0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Futils.mh.aeldresagen.dk%2FRedirectService%2FRedirect.aspx%3Freurl%3Dhttps%253a%252f%252fdrive.google.com%252ffile%252fd%252f1GSXV0ESGvtmKXmVc1IiNJHRC5_6UMyy-%252fview%26id%3D5378%26key%3Dgfdc!s1T&data=02%7C01%7C%7C0d672638b6424b64ba8908d7a194d1bb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637155532859921708&sdata=M%2BVVzqV9YZu5CcJqHyHnfHlCNSmPUMzYy4QA9EIn44E%3D&reserved=0
mailto:simone@laeseforeningen.dk
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En af deltagerne i projektets første fase fortalte efter forløbet var slut: ”Det, at 
mænd er kommet i gang med at læse og tale sammen om de ting, som vi nu 
sidder og taler om, det synes jeg er meget sjældent og meget værdifuldt og nyt 
(…) Jeg ved ikke hvad det kan blive til, men det burde blive til en revolution!”  
 
 
Projekt LÆS SOM MAND fase 2  

 

    

Turen til Bjørn Wiinblads hus 14/2 gennemføres 
  

Da salget sluttede i torsdags kl. 12 var der solgt 38 ud af de højst mulige 40 
pladser. Der skulle mindst sælges 30 pladser for at gennemføre turen. Dette 

mål er nået  
De to ledige pladser sælges mandag fra kontoret i Holmbladsgade 62. De 
sælges efter først-til-mølle princippet. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Med venlig hilsen 
Ældre Sagen Amager2300 

 

    

 

  

 

Se alle aktiviteter og arrangementer  
 
 
Besøg hjemmesiden for din lokalafdeling  

 

    

 

  

 

  

Denne mail kan ikke besvares. 
  

Afmeld lokalt nyhedsbrev  

Persondatapolitik 

 

Medlemsnummer: 
 

    

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Futils.mh.aeldresagen.dk%2FRedirectService%2FRedirect.aspx%3Freurl%3Dhttps%253a%252f%252feur05.safelinks.protection.outlook.com%252f%253furl%253dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.dropbox.com%25252Fs%25252Fs49lc3e0hzeurel%25252Frekruttering_L%252525C3%252525A6s%25252520som%25252520mand%25252520K%252525C3%252525B8benhavn%25252520.pdf%25253Fdl%25253D0%2526data%253d02%25257C01%25257C%25257C1dd23ab0d97b42d5dd6408d7a0b16a3d%25257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%25257C1%25257C0%25257C637154556155827534%2526sdata%253du%25252BVLxnVYleF%25252B8Pq6QsYiqJIxefbG%25252Fjw3rvhNhJzDdDE%25253D%2526reserved%253d0%26id%3D5378%26key%3Dgfdc!s1T&data=02%7C01%7C%7C0d672638b6424b64ba8908d7a194d1bb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637155532859931713&sdata=C8FPhUKZyjW4Wo9o5F63wrkxIv27OP%2BtXjwUP4wK9Do%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aeldresagen.dk%2Fa101-23&data=02%7C01%7C%7C0d672638b6424b64ba8908d7a194d1bb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637155532859941722&sdata=XQmfQUEQd74KLrT54zCsgQC%2B0nPxHsGIlgpxW4%2FgQB8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aeldresagen.dk%2F101-23&data=02%7C01%7C%7C0d672638b6424b64ba8908d7a194d1bb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637155532859941722&sdata=JAtdrxN4FjKs3P5Rlem7d%2F0t0sPJ9O1NKHT5z%2F7yduE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Futils.mh.aeldresagen.dk%2Fmhcwa%2FDefault.aspx%3FInstance%3D7C01531B503F520B5407%26LoginType%3D0F%26QuestionnaireID%3D085D0050%26LayoutID%3D085D0F5C%26BroadcastID%3D%26CustDomainID%3D085D065B%26CustomerID%3D085C0558055E0059%26Context%3D730C59490759135E015B024F145F0C5C0E317A%26ParticipantID%3D0D5E0F5F06540059%26CheckSum%3D4C5E025F05&data=02%7C01%7C%7C0d672638b6424b64ba8908d7a194d1bb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637155532859941722&sdata=l9EryCt9hi0KKBhR4odS%2FXbjJG00af2tu3fQU60YPfQ%3D&reserved=0
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