
 

 

ÅRSMØDET 2020 
 

BESTYRELSENS BERETNING 

 

 

ÆLDRE SAGEN HILLERØD 
 

Bestyrelsen kan se tilbage med stor tilfredshed på et travlt 2019: 

 

 Medlemstallet er fortsat stigende og ved slutningen af året var der tæt ved 8.000 medlemmer. 

 Udbuddet af arrangementer og aktiviteter har aldrig været større og bredere. 

 Mange nye initiativer er igangsat – flere på vej. 

 Der arbejdes nu aktivt med ældrepolitik i kommunen. 

 Synligheden i Hillerød er øget. 

 Kommunikationen er konsolideret og sat i faste rammer. 

 Vi har etableret samarbejde med andre foreninger/organisationer. 

 

Antallet af frivillige, der arbejder for Ældre Sagen i Hillerød er nu oppe på ca. 85. Bestyrelsen er 

taknemlig for det store engagement alle vore frivillige yder. 

 

Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder i 2019. Vi arbejder fortsat med kompetenceudvikling og 

flere af bestyrelsens medlemmer (og andre frivillige) har deltaget i forskellige kurser under Ældre 

Sagen.  

 

Bestyrelsens sammensætning har været uændret i 2019.  

 

(i februar måned 2020 valgte Claus Philipsen at træde ud af bestyrelsen og 1. suppleant René 

Hamberg overtog posten) 

 

Som tidligere arbejder vi med udgangspunkt i følgende tre hovedområder: 

 

 Sociale aktiviteter 

 Ældrepolitik 

 Arrangementer & aktiviteter 

 

Sociale aktiviteter 

 

I vort frivilligarbejde udgør de sociale aktiviteter det største virkefelt. Besøgsvennerne – dem har vi ca. 

30 af – er med til at lette ensomheden, som stadig er et stort problem i vort samfund. Ældre Sagen har 

været medstifter af Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor vi sammen med en række andre 

organisationer har sat fællesskabet på dagsorden. At være besøgsven kan være givende og 

livsbekræftende og vi har da heldigvis en fortsat store interesse i at være med i dette arbejde.  

 

Vore bisiddere har også mærket en øget interesse og hjælper flere og flere med ”et par ekstra ører” i 

mødet med kommunen, hospitalet, lægen eller andre steder. For nogle kan det desværre være en stor 

udfordring at forstå indhold og konsekvenser og det er her bisidderen kan hjælpe. 

 



Vi arbejder fortsat med demensaflastere, men må også konstatere, at det ikke er et område, der 

tiltrækker nye frivillige, ligesom vi heller ikke mærker en efterspørgsel efter hjælp. Vi er i dialog med 

Hillerød Kommunes dementkonsulent og Alzheimerforeningen i Hillerød, både om fælles 

arrangementer, men også en kortlægning af de mange aktiviteter og tilbud, der er til både pårørende og 

demensramte borgere. Kort sagt, hvad skal Ældre Sagens rolle være fremover! 

 

 

Nyt i Hillerød er etableringen af ”Skolevenner”. Vi har nu flere frivillige, der hjælper til på to skoler – 

Hillerød Privatskole og Grønnevang Skolen. Indsatsen kan være med en enkelt elev eller med en mindre 

gruppe ad gangen. En skoleven bidrager med sit nærvær, sin opmærksomhed og omsorg samt med 

det, pågældende nu kan. Det kan være opgaver i undervisningen som f.eks. at øve tabeller, øve sprog 

(både dansk og fremmedsprog), oplæsning, lektiecafé, nærvær, brætspil i skolens pauser m.v. Og som 

ekstra hænder på ture uden for skolen. Skolevennen skal ikke arbejde som lærer – der er en klar 

rollefordeling mellem parterne. 

 

Ældrepolitik 

 

Det ældrepolitiske arbejde er nu en fast del af vort arbejde i Hillerød. Det er vores målsætning, at vi skal 

være med i den ældrepolitiske debat og præge den politiske, såvel som den administrative proces i 

kommunen. Vi farer ikke frem med bål og brand, og vi skal heller ikke engagere os i alt, men vi har 

udvalgt nogle fokusområder, bl.a. hjemmeplejen, hvor vi ønsker at komme med indspark og forslag. Der 

har været afholdt møder med de forskellige administrative enheder og vi håber på et fortsat godt 

samarbejde. 

 

Arrangementer & aktiviteter 

 

Udvalget for arrangementer og aktiviteter har haft et travlt år. En række af de gamle arrangementer – 

f.eks. Mandagsmøderne og Torsdagskredsen – kører mere eller mindre uforandret videre. Men vi har 

især afprøvet en række nye initiativer. Ikke alt er lykkes fuldt ud, men vi har dog fået megen positiv 

respons på flere af de nye aktiviteter. 

 

Uden at være udtømmende, kan nævnes: 

 

 Udflugt til Københavns Rådhus 

 Udflugt til Assistens Kirkegård 

 Lær om elcykler 

 Forårsfest 

 Fællesspisning på Grundtvigs Højskole 

 Besøg i Royal Stage (før det fik det navn!) 

 Træning i naturen 

 Informationsmøde for nye medlemmer 

 Informationsmøde med vore sponsorer i Hillerød Posten 

 Fest for vore frivillige 

 

Sidst på året startede forarbejdet til ”Erindringsværkstedet” i samarbejde med Biblioteket. Det er nu i 

gang og interessen er stor, med 30 engagere deltagere, der alle ønsker at komme videre med deres 

historiefortælling. 

 

Fællesspisningen på Grundtvigs Højskole var et arrangement under det landsdækkende ”Danmark 

Spiser Sammen”. Ikke mindre end 85 medlemmer og et tilsvarende antal unge fra højskolen tog del i 

dette arrangement, hvor vi samtidig introducerede ”Ung med de Ældre”.  

 

På Rådhuset har vi deltager i informationsmøder for nye borgere i kommunen og for de 75-årige, der i 

stedet for et personligt besøg hjemme, nu får tilbudt at komme og høre om forskellige tilbud og 

muligheder.  

 



IT er et populært område og vore IT-hjælpere har travlt. Dels med hjælp direkte i hjemmet (der har 

næsten været 400 besøg i 2019), dels på vor IT-café i Frivilligcenter Hillerød.  

 

Vort nye booking system har gjort det betydeligt lettere at administrere de forskellige arrangementer. 

Systemet giver en hurtig oversigt over alle deltagere og er der betaling med i arrangementet, så hjælper 

det kassereren ganske betragteligt. Lidt problemer har vi (naturligvis) oplevet med sådant et nyt og 

omfattende system, men det ser nu ud til, at alt fungerer tilfredsstillende.  

 

Som noget nyt startede vi en ”ÆS-café” i Frivilligcenter Hillerød, hvor man hver 14. dag kunne møde en 

eller flere repræsentanter for bestyrelsen til en snak om vort arbejde, men også mulighed for tilmelding 

til arrangementer. Behovet har ikke været der, vi har kun haft nogle få besøg og vi har derfor taget 

konsekvensen og nedlagt dette tilbud. 

 

Kommunikation og synlighed 

 

Vor informationsside i Hillerød Posten har bestået sin prøve og er blevet rigtig godt modtaget. Vi 

fortsætter samarbejdet med Handelsbanken, GF-forsikring og EDC også i 2020. En stor tak for deres 

støtte, som gør det muligt for os bringe denne side i avisen. 

 

Det månedlige nyhedsbrev pr. mail er også blevet et vigtigt instrument i vor kommunikation med 

medlemmerne. Vi har ca. 2.100 modtagere – sammenlignet med andre lokalafdelingerne ligger vi helt i 

top. Det er fortsat vor politik, at vi begrænser udsendelsen til én gang om måneden, så det ikke bare 

drukner i mængden (der kan dog være en enkelt undtagelse eller to!) 

 

At Ældre Sagen er synlig i Hillerød ligger os meget på sinde. Vi tror, at synligheden er med til at øge 

interessen, både for at blive medlem, men også for at tiltrække nye frivillige. Og så er vi en stor 

forening. Med 8.000 medlemmer er vi en del af byen og vi skal også yde vort bidrag. Et eksempel på 

dette var vor deltagelse i byfesten. Placeringen på Torvet var nok ikke den bedste, men så har vi lært 

det. Og vejret kunne vi heller ikke gøre noget ved! Den sidste dag blæste vor pavillon omkuld! 

 

Ny kasserer 

 

I maj måned overtog John Oddershede kassererposten efter Tage Westergaard. John er ikke medlem af 

bestyrelsen, men deltager i alle bestyrelsesmøder. 

 

Afslutning 

 

Den nuværende (nye) bestyrelse har nu været i gang i to år. Vi har nået rigtig meget af det vi satte os 

for, først og fremmest en reorganisering af lokalafdelingens arbejde, et forøget aktivitetsniveau, en 

bedre og mere tidssvarende kommunikation og samarbejde med andre foreninger. Men vi skal nå mere 

i årene fremover. Det gør vi kun, hvis vi kan tiltrække flere nye frivillige. For som vi plejer at sige: ”Uden 

frivillige – ingen Ældre Sagen”. Vi hører gerne fra alle som kunne tænke sig at blive frivillig og støtte op 

om Ældre Sagens arbejde i Hillerød. 

 

 

 

GENERELT OM ÆLDRE SAGEN 
 

Ældre Sagen …. 

 er en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt og handlekraft arbejder for et samfund, hvor 

flest muligt kan leve et godt liv - hele livet  

 er almennyttig og politisk uafhængig; vi taler med alle partier og er lokalt i dialog med 

kommunerne 

 er baseret på viden, veldokumenteret og troværdig 

 har 890.000 medlemmer – 61 procent af alle danskere over 65 år er medlem 

 har over 20.200 aktive frivillige, der ulønnet yder en værdifuld indsats som besøgsvenner, it-

undervisere, demensaflastere, motionsvenner mv. 



 tilbyder ca. 90.000 årlige medlemsarrangementer landet over  

 har et sekretariat med 138 ansatte, der på landsplan arbejder for ældre og bakker det frivillige 

lokale arbejde op 

 har professionelle jurister, socialrådgivere mv. der hvert år yder omkring 35.000 rådgivninger 

vedrørende økonomi, sundhed, sociale og juridiske forhold mv.; rådgivningen er gratis og uvildig 

 udgiver et medlemsblad, der med et oplag på 635.000 er Danmarks største postomdelte 

medlemsblad 

 giver medlemsfordele og rabatter 2.500 steder i Danmark.  

 

 

Ældre Sagen har ambitioner om, at Danmark skal være et godt land at blive ældre 

 Vi vil sikre et godt arbejdsliv og en tryg økonomi hele livet: 

 Alle bør have mulighed for et godt arbejdsliv, så længe de kan og vil. Og de, der på grund af 

nedslidning ikke magter at arbejde længere, skal have mulighed for at trække sig værdigt 

tilbage fra arbejdsmarkedet 

 Der skal være et velfungerende og rimeligt pensionssystem, der kan sikre tilstrækkelig og tryg 

økonomi, når man ikke arbejder længere.  

 

Vi vil bidrage til et sundt og aktivt liv – hele livet 

 Alle bør have mulighed for at opretholde et godt helbred, både fysik, mentalt og socialt.  

 Alle bør kunne deltage aktivt i samfundet, så længe i deres liv som muligt.  
 
Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg 

 Svækkede ældre skal kunne få den hjælp, de har behov for.  

 Vi vil sikre god behandling, pleje og omsorg på landets plejehjem.  

 Sundheds- og plejevæsenet skal være præget af større sammenhæng og sundhedsfaglig 

kvalitet. Derudover vil vi gøre Danmark til demensvenligt samfund og forbedre forholdene for 

pårørende.  

 

Vi vil skabe samvær og nærvær 

 Samvær og nærvær skaber livskvalitet og modvirker ensomhed. Vi vil fortsat være bannerfører i 
Folkebevægelsen mod Ensomhed og invitere ind i fællesskabet gennem vores mange frivillige 
aktiviteter og sammenkomster i Ældre Sagens lokalafdelinger. 

 
Vi giver det videre 

 

 Unge og ældre generationer har masser at tilbyde hinanden. Ældre generationer er kulturelle 

ressourcer, og deres livserfaring og historiske og kulturelle viden kan være guld værd for andre.   

 Vi arbejder for at skabe flere generationsmøder og dialog mellem nutidens og fremtidens ældre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


