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Ældre Sagen på landsplan 
Fællesskabet på dagsordenen 
Ældre Sagen har rundet 890.000 medlemmer og 20.000 frivillige.  Ældre Sagen er således et meget stort fællesskab. En 
størrelse, der bygger på mange mindre og forskellige fællesskaber, der tilsammen udgør den helhed, vi er forbundet af.  
En helhed, hvori vi er forbundet via holdninger og interesser. Hvor vi finder sammenhold og sammen kan være noget for 
dem, som har brug for os. 
Et eksempel er Folkebevægelsen mod Ensomhed som Ældre Sagen tog initiativ til i 2014. Her har Ældre Sagen sammen med 
en række organisationer, virksomheder og private sat fællesskabet på dagsordenen. Et andet er Danmark spiser sammen, 
som har beværtet 25.000 gæster i uge 17 og uge 45. 

Medlemmerne er vores styrke 
Jo flere medlemmer af Ældre Sagen, jo stærkere er vores folkelige forankring. Medlemmerne er afgørende for Ældre Sagens 
indflydelse og giver den nødvendige økonomi til foreningens arbejde. Nettotilgangen af medlemmer blev i 2019 bedre end 
forventet med over 43.000 medlemmer.  Over 60 procent af alle danskere over 65 år og 38 procent af alle danskere over 50 
år er medlemmer.  
 

De frivillige er det vigtigste råstof 
En forudsætning for at Ældre Sagens store fællesskab og lokale indsats kan fungere, er at de frivillige trives. De frivillige har 
altid været vores vigtigste råstof. Hver enkelt frivillig er undværlig, og uden dem vil lokalafdelingerne falde fra hinanden.  
Uden de mange frivillige hænder, ingen motionshold, ingen besøgsvenner, ingen spisearrangementer, ingen it-kurser og 
meget, meget mere. 
 
Derfor glæder vi os over, at vi også i 2019 blev flere frivillige i Ældre Sagen.  

 
Frivillige pr. september 2019  
Arrangementer og aktiviteter 3.374 

It 1.834 

Lokal indflydelse 428 

Motion 2.764 

Organisationsarbejde 2.750 

PR 2.336 

Socialt arbejde 11.782 

Antal frivillige i alt 20.030 
 
For at understrege de frivilliges betydning, er trivsel nu blevet skrevet ind i Ældre Sagens vedtægter.  Nu er det op til 
lokalafdelinger, at der sættes konkret handling bag paragraffen. 

Det gode samarbejde er et nøgleord 
Samarbejde er et nøgleord i Ældre Sagen. Det gode samarbejde i lokalafdelingerne. Det gode samarbejde mellem Ældre 
Sagens sekretariat og frivillige. Det gode samarbejde mellem Ældre Sagen og omverdenen. 
Det gode samarbejde, det stærke fællesskab og den uforlignelige frivillige indsats udgør tilsammen den kilde vores 
gennemslagskraft strømmer fra. Det giver os en politisk stemme, der gør os i stand til at gøre forskel. 
En forskel som følgende korte overblik over aktiviteter i Ældre Sagen i 2019 vil rumme mange eksempler på. 

Lokale it-frivillige styrker ældres it-kompetencer 
Mere end 200 lokalafdelinger har it-tilbud. Der er søgning på hjælp via it-caféer og hjælp i hjemmet. Længerevarende it-
kurser oplever derimod mindre søgning. Derfor har flere lokalafdelinger ændret deres tilbud til kortere kurser, en-til-en-
undervisning og foredrag.  

Mødet mellem generationer 
Mere end 850 frivillige har i årets løb gjort en kæmpe indsats for børn og unge i skoler, børnehaver og på madskoler landet 
over. 78 af Ældre Sagens lokalafdelinger tilbyder nu aktiviteter, hvor generationsmødet er i centrum. 
De frivillige er meget værdsatte af både børn, lærere og pædagoger i deres virke som fx læsetanter, lektiehjælpere, 
skolevenner og børnehavevenner, hvor de bidrager med nærvær og omsorg. 
Derudover har Ældre Sagen haft frivillige instruktører på sommerens madskoler for børn mellem 8 og 12 år, hvor viden om 
råvarer og glæden ved at lave mad gives videre. Madskolerne har fundet sted i et samarbejde med organisationen 4H.  
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Et nyt projekt, er et samarbejde mellem organisationen Haver til Maver og frivillige. Det går ud på, at frivillige giver børnene 
en hånd i skolehaverne. 

Besøgstjenesten og sociale aktiviteter, hvor alle kan være med 
Mange nye frivillige ønsker at engagere sig i aktiviteter, der ikke forpligter dem på fasteugentlige dage. Det er der heldigvis 
mulighed for i Ældre Sagen – ikke mindst i besøgstjenesten, modsat hvad mange måske tror. Besøgsven og -vært planlægger 
selv, hvornår det passer bedst med besøg, og nogle steder har man fundet på at være flere venner om én besøgsvært eller 
lave deciderede besøgsteams.  
Det udvider værtens muligheder for gode besøg, og vennerne kan dække ind for hinanden. De fleste besøgsvenner holder 
dog fast i de regelmæssige besøg hos deres besøgsvært – typisk et besøg om ugen af et par timers varighed. I alt har Ældre 
Sagen godt 5.000 besøgsvenner, der glæder andre med deres selskab. 
De firbenede besøgsvenner har fået tørklæder på i 2019, og det er nu lettere at få godkendt hundene, da proceduren er gjort 
enklere. 

Tryghedsopkaldere 
I 2019 fik vi også flere tryghedsopkaldere. Der er nu knap 1300 frivillige tryghedsopkaldere, som bidrager til en god og tryg 
start på dagen for modtagerne.  
 

Lokal ældre- og sundhedspolitik  
I lokalafdelingerne har man i 2019 fortsat indsatsen for mere værdighed i ældreplejen og det kommunale serviceniveau via 
samarbejde med socialhumanitære frivillige, seniorråd/ældreråd og møder med politikere og embedsmænd på 
ældreområdet. 
De ældrepolitiske frivillige har ligeledes engageret sig stærkt i kommunernes budgetter på ældreområdet for 2019/20 i de 
lokale medier.  

Støtte til pårørende gør en stor forskel 
Ældre Sagens vågetjeneste hjælper flere og flere døende og deres pårørende. De frivillige vågede hos 763 døende i 12.312 
timer.  
Ældre Sagen tilbyder støtte fra en bisidder i 160 af lokalafdelingerne. Efterspørgslen på bisidderne er i 2019 vokset, i takt med 
at mange bisidderordninger er begyndt at etablere samarbejde med fx plejehjem, visitationen, hjemmeplejen og jobcenteret.  

Mere fokus på sundhed og motion 
Ældre Sagen ønsker at flere dyrker motion, også de potentielt sårbare målgrupper. 
Ældre Sagen er ofte den eneste, der tilbyder stolemotion i lokalområdet, hvilket der er stor efterspørgsel på.  
Ældre Sagen har indgået partnerskabsaftale med ’Bevæg dig for livet’ (som DGI og DIF) står bag, om hvordan vi får flere ældre 
til at blive aktive, ikke mindst mindre mobile ældre over 60 år. 

Forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed 
I år arrangerede Ældre Sagen og Folkebevægelsen mod Ensomhed for første gang Danmark Spiser uden økonomisk støtte fra 
Nordea Fonden. Samlet set har Ældre Sagen alligevel beværtet næsten 25.000 gæster ved fællesspisningerne, hvilket er 
meget flot. 
På Finanslov 2019 blev der, som foreslået af Ældre Sagen, afsat midler til bekæmpelse af ensomhed hos ældre. Pengene (400 
mio. kr.) sendes dog til kommunerne, som desværre samtidig ofte sparrer større beløb i ældresektoren.  

Succes med lokale og centrale nyhedsbreve 
Ældre Sagen har gennem årene etableret et velfungerende nyhedsbrev-system til nu mere end 430.000 af vores medlemmer. 
135 lokalafdelinger bruger muligheden for at benytte e-mail baserede nyhedsbreve til de medlemmer, der ønsker det. 
Medlemmer kan nu tilmelde sig nyhedsbreve fra andre lokalafdelinger end deres egen. 

Politiske mærkesager i 2019 
Ældre Sagen arbejder løbende med at påvirke politikere og beslutningstagere for at sikre, at så mange som muligt kan leve et 
godt liv hele livet. Blandt mærkesagerne i 2019 var mere sammenhæng i sundhedsvæsenet, styrket pleje og omsorg for 
svækkede ældre, udvidet indsats for mennesker med demens, og at pårørende skal støttes og styrkes. 

Pårørende skal støttes og styrkes 
I 2019 har der været afholdt flere aktiviteter og arrangementer for at støtte og styrke pårørende.  
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Emnerne har - blot for at nævne nogle stykker - været fx fremtidsfuldmagter og hverdagen som pårørende, mens der også 
har været live-oplæg i Ældre Sagens Facebookgruppe ’Netværk for alle os der er pårørende’ om akutpladser, 
behandlingstestamente og højtider.  

Et værdigt liv med demens 
Ældre sagen ønsker at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund. I den forbindelse gennemførte vi i 2019 en 
oplysningskampagne på Facebook og på vores hjemmeside med bl.a. tre korte film, hvor personer med demens fortæller om 
deres hverdag med sygdommen.  
Regeringen har afsat 244 mio. kr. til at videreføre den nationale demenshandlingsplan, så flere gode initiativer i 
demenshandlingsplanen nu kan fortsætte flere år ind i fremtiden.  
Ældre Sagens initiativ med demensvenlige lokalafdelinger har haft god fremgang i 2019. Mange lokale bestyrelser har taget 
konceptet til sig, og der er nu 90 lokalafdelinger, der har valgt en eller flere demensansvarlige. 

Folketingsvalget 2019 
Frem mod folketingsvalget 2019 arbejdede Ældre Sagen med tre temaer:  

1) Styrket pleje om omsorg til svækkede ældre 

2) Den ældre medicinske patient 

3) Værdig tilbagetrækning 

Der blev gennemført undersøgelser, udarbejdet konkrete politiske forslag og holdt møder med politiske partier og 
organisationer. 
Der blev også afholdt en stor partilederdebat i Ældre Sagens Campus i København i februar 2019, hvor mange partiledere var 
med til at debattere pleje, sundhed og tilbagetrækning. Debatten blev transmitteret live på DR2. 
Ældre Sagen arbejder videre med de politiske forslag og holder politikerne op på deres løfter fra valgkampen. 

Mangel på plejeboliger 
Siden 2019 har der været stort fokus på den massive mangel på plejeboliger, der kun vil vokse frem mod 2030. Ældre Sagen 
hører fra medlemmer og samarbejdspartnere om særdeles sårbare ældre, der allerede nu afvises i visitationsprocessen på 
trods af både fysisk, psykisk og social svækkelse. 
Ældre Sagen anslår et behov for op mod 25.000 nye plejeboliger frem mod 2030.   
Ældre Sagen har foreslået de ansvarlige ministre, at der udarbejdes en national plan for området, og at der investeres op 
mod 60 mia. kr. i at bygge plejeboliger de kommende ti år.  

Principiel sag om lukning af et plejecenter 
Ankestyrelsen har underkendt Hjørring Kommune, der havde besluttet at erstatte det faste personale på plejehjemmet 
Havbakken med besøg af hjemmeplejen. Det var ikke lovligt. Ankestyrelsen har derfor ophævet kommunens afgørelse og 
pålagt kommunen at genoptage den oprindelige hjælp. 
Ældre Sagen besluttede tilbage i 2018 at gå ind i sagen for at hjælpe beboerne og deres pårørende og for at minde om, at 
kommunerne skal overholde loven og respektere de rettigheder, beboerne har. Samtidig ser Ældre Sagen Ankestyrelsens 
afgørelse som en vigtig principiel afgørelse, der kan få betydning for alle ældre i Danmark. Afgørelsen stadfæster, at 
kommunerne ikke bare kan erstatte det fasttilknyttede personale i en plejebolig med hjemmehjælp for at spare penge. 

Nedskæring af hjemmehjælpen 
En rapport fra det nationale forsknings- og analysecenter VIVE fra februar 2019 påviste, at over 73.000 svækkede ældre ikke 
modtager hjælp i dagligdagen, selvom de fx ikke selv kan gøre rent.  
Rapporten påviser også, at der i løbet af de sidste ti år er sket en vækst på 50 procent i antallet af svækkede ældre, som ikke 
modtager hjælp – en vækst, VIVE konkluderer, ikke skyldes ”sund aldring” eller kommunernes rehabiliteringsindsats. 
Ældre Sagen har desuden beregnet, at der inden for de sidste ti år er skåret 7,5 millioner hjemmehjælpstimer væk i 
kommunerne – vel at mærke i en periode, hvor vi blev flere ældre. 
Ældre Sagen har derfor påpeget behovet for en ”New Deal” på ældreområdet – der er brug for at nytænke og forandre 
måden, vi organiserer og udfører ældrepleje på i Danmark. 

Folkepensionsgevinster fra Finanslov 2019 
Ældre Sagen kom i 2018 med tre forslag til forbedring af folkepensionisternes økonomi i sit oplæg til Finanslov 2019. 

- At fradraget til satspuljen ophørte, så folkepensionen reguleres i takt med lønudviklingen 

- En kompensation til pensionister, der ikke får glæde af regeringens løsning af ”samspilsproblemet” 

- Et højere bundfradrag for arbejdsindkomst for pensionister, der arbejder ved siden af folkepensionen. 
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Alle tre forslag blev besluttet som led i finanslovsaftalen mellem VLAK-regeringen og DF i november 2018.  

En værdig afslutning på arbejdslivet 
Ældre Sagen og Dansk Magisterforening kom i februar 2019 med et fælles forslag til en ny og markant forbedret 
seniorordning. Det medvirkede til, at VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i maj 2019 indgik en aftale om 
en ny seniorpension for nedslidte. 
Aftalens indhold skal gøre det lettere at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, hvis man er nedslidt, uden at 
skulle igennem lange og nedværdigende forløb. 
Der er stadig flertal og vilje til at gennemføre aftalen efter regeringsskiftet. 
 

Vi er synlige 
Ældre Sagen skal altid være en vigtig og synlig aktør i forhold til at sætte ældres vilkår på dagsordenen. Derfor er vi blevet 
endnu mere proaktive i vores opsøgende arbejde med medierne. 
Effekten er, at Ældre Sagen de seneste år har haft flere og flere henvendelser fra pressen, og den tendens er fortsat i 2019. 
Et valgår fyrer op under de politiske kedler, og Ældre Sagens politiske historier har fået meget opmærksomhed i pressen i 
2019. 
Ældre Sagens 738 PR-frivillige spiller en vigtig rolle i pressestrategien. De spotter de lokale sager, som sekretariatet breder ud, 
mens de også gør en lokal dagsorden til et nationalt tema, fx besparelser i hjemmeplejen. 

Synlighed på sociale medier 
De sociale medier er vigtige for Ældre Sagen ift. at markere os i debatten, sætte dagsordener og lytte til medlemmerne. 
De sociale medier giver også mulighed for at publicere en række billedhistorier fra medlemsbladet og frivilligbladet Aktiv.  
100.000 mennesker følger Ældre Sagen på Facebook. Cirka 40 lokalafdelinger har i dag en Facebookside eller en 
Facebookgruppe. 

Stadig flere læser vores medlemsblad 
I 2018 steg læsertallet for Ældre Sagens medlemsblad fra 790.000 til 819.000 i første kvartal af året. I samme periode i 2019 
steg læsertallet til 827.000. 
I det kommende år vil vi sætte yderligere fokus på den politiske del af medlemsbladet. 
Det trykte ’Det Sker’ sendes ud sammen med medlemsbladet. Det spiller en stor rolle for både frivillige og medlemmer. 
En læserundersøgelse fra oktober 2018 viste, at 53 procent af medlemmerne altid læser ’Det Sker’, og 79 procent er tilfredse 
med bladet i den form, det har.  
Undersøgelsen viste også at ’Det Sker’ er det sted, man helst vil læse om Ældre Sagens arrangementer. 
34 procent læser bladet med det formål at deltage i en aktivitet. 

Ældre Sagen ude i verden 
Mange af Ældre Sagens mærkesager går igen i andre lande. Derfor er Ældre Sagen også medlem af flere internationale 
organisationer, hvor der bl.a. udveksles viden.  

IFA (international Federation on Ageing) 
IFA er et netværk, der forbinder organisationer som Ældre Sagen med forskere, politikere, embedsmænd og den private 
sektor med henblik vidensdeling, udvikling og forskning. IFA’s årlige topmøder ’Copenhagen Summit’ afholdes i København. 
Det seneste topmøde blev afholdt i Ældre Sagens campus, oktober 2019. Emnet var demens.  

AGE – vores platform i EU 
AGE er en europæisk platform for ældreorganisationer i EU med ca. 150 organisationer som medlemmer. 
AGE har fokus på en bred vifte af områder fx diskrimination, aktiv aldring, social beskyttelse, pension, pleje og sundhed, 
teknologi, transport, og tryghed. 
 AGE søger indflydelse på den politik, der behandles i EU.  
Landsbestyrelsesmedlem af Ældre Sagen Ebbe Johansen blev i 2017 valgt som præsident for AGE. 
I 2019 har Ældre Sagen også været repræsenteret i repræsentantskabet for AGE ved tidligere landsbestyrelsesmedlem Anne 
Grethe Kroager. 

HelpAge 
Ældre Sagen er også medlem af HelpAge International, som arbejder for at forbedre forholdene for ældre i verden, særligt 
udviklingslandene, og for at sikre ældres rettigheder i forbindelse med udviklings- og nødhjælpsarbejde.  
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Ældre Sagen Lokalt 
Vi har afholdt bestyrelsesmøder 7 gange i løbet af det seneste år. Suppleanterne deltager i vores bestyrelsesmøder. Vi har 
deltaget i distriktsmøderne samt møder med Landsledelsen, samtidig er vi repræsenteret i Frivilligcenterets  bestyrelse her i 
Middelfart. 
Vi har fast kontortid i Frivilligcentret, Teglgårdsparken 17, Middelfart. Har du lyst til at høre mere om Ældre Sagen eller få 
hjælp til andre ting, så kom og få en snak med os. Vi er der hver onsdag kl. 10 – 12 og vores It-folk vil også være på kontoret 
hver onsdag, så kig endelig ind, der er altid kaffe/te på kanden. 
Ved årsmødet i 2019 var vi 6.197 medlemmer, og vi er nu på 6.846, en netto tilgang på 649 medlemmer, det er vi meget 
stolte over.  
For et år siden markerede vi medlem nr. 6.000. Nu varer det ikke længe, så er det nr. 7.000, vi skal markere og det glæder vi 
til. 
 
Den social–humanitære indsats 
I Ældre Sagens sociale aktiviteter har vi  150 personer, der yder tryghed og social kontakt i hverdagen. Det hviler på 
ligeværdighed, selvbestemmelse og hjælp til selvhjælp. 
Besøgsvennerne besøger 42 ældre en gang om ugen i eget hjem og på ældrecentrene i nogle timer til en god snak og 
hyggeligt samvær. 
Desværre har vi en venteliste til at få en besøgsven, så vi håber, at der er flere, der har lyst til at blive besøgsven. Hvis du har 
lyst til at blive besøgsven, så tag en snak med vores socialhumanitære kontaktperson Birthe Petersen. 
Gå-med-venner har ledsaget 46 ældre til enten læge, tandlæge, sygehuse m.m. 
Den hjælpende Hånd har været ude at hjælpe med at løse små praktiske opgaver for 30 personer, der ikke selv kunne klare 
opgaven. 
Tryghedsopkald er et tilbud til alle borgere, der måske ikke har daglig kontakt med andre. Når man er med i tryghedsopkald, 
bliver man ringet op af en af vores frivillige hver morgen, alle ugens 7 dage kl. 8.30 – 9.00 for at høre, om man har det godt, 
og om alt er vel. 
Tager man ikke telefonen, undersøger vi, om der er noget galt og tilkalder hjælp, om det er nødvendigt. 
Vi har en gruppe på 17 til at ringe op, som deler vagterne og ringer en uge ad gangen, samt en gruppe på 5 personer der 
opklarer, hvad problemerne er, hvis der er nogen, der ikke tager telefonen. 
Vi har 18 borgere, fordelt over hele kommunen, der er tilmeldt tryghedsopkald. 
Vågevagten er frivillige, motiverede kvinder og mænd, som har den holdning, at intet menneske skal dø alene. Selvhjælp og 
Ældre Sagens vågevagter har 23 frivillige, som har været kaldt ud til 34 borgere, og de har våget i 704 timer i 2019 i 
tidsrummet kl. 22 – 6. 
 
Vejlednings- og bisidderfunktioner 
Der har været ca. 36 henvendelser af forskellige art, lige fra telefoniske henvendelser, som kunne klares ved 1-2 samtaler, til 
henvendelser som har krævet flere hjemmebesøg og henvendelser til flere instanser f.eks. Borgerservice, visitation, 
Udbetaling Danmark, banker og boligselskaber.  
Vor samlede indsats svarer til ca. 18-20 fuldtidsstillinger. 
Som tak til alle frivillige havde vi en rigtig dejlig dag, hvor vi besøgte Ældre Sagens nye domicil (Sekretariatet i København på 
Snorresgade) hvor der blev fortalt om, hvad der er af muligheder for medlemmerne, samt hvad man laver i sekretariatet. 
Derefter tog vi på guidet kanalrundfart, hvor vi spiste frokost, mens vi sejlede. Herefter tog vi bussen hjem igen. Vi havde en 
dejlig dag, der deltog 64 af vores frivillige. 
 
It og pc-hjælp 
Ældre Sagen støtter op om ældres brug af pc, tablet og smartphone i det daglige. Vi har pt. 11 It-hjælpere,  der tager ud og 
hjælper i hjemmene med de problemer, der kan opstå. I 2019 var det 75 gange, hvor vi rykkede ud.  
Det skal understreges, at det ikke er et krav, at man er medlem af Ældre Sagen.  
Vi har også en Facebookside, hvor vi lægger fotos op fra vores forskellige arrangementer. Derudover sender vi vores lokale 
nyhedsbrev ud. Hvis man gerne vil have nyhedsbrevet, så klik ind på vores hjemmeside og tilmeld dig der. Du kan også hente 
en app til Ældre Sagen på IPhone eller Android. Her kan du logge på og sætte dit medlemsnummer ind. Derved har du det 
altid med dig. Kan du ikke selv gøre det, så kom ind på vores kontor i Teglgårdsparken 17, der er hjælp at hente. Hver onsdag 
er vores it-hjælpere klar til at hjælpe dig kl. 10-12. 
 
Aktiviteter og oplevelser 
Vi har afholdt forskellige arrangementer, som annonceres i tillægget ”det sker” til medlemsbladet, i halvårs- programmet 
som ligger rundt omkring bl.a. på Frivilligcentret, Østergades Forsamlingshus, på bibliotekerne, i lægehusene m.m., samt ved 
at vi annoncerer i Melfar Posten og sender ud på nyhedsbreve samt på Facebook. 
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Vi har et godt samarbejde med Ældre Sagen i Fredericia, så vi får de bedste tilbud til så stor en kreds som muligt, og det har 
vist sig at være en god ide. 

Det er jo sådan, at man kan benytte sig af alle tilbud hos andre afdelinger af Ældre Sagen, uanset hvor man bor, 
om det er Skagen eller Gedser. 
Af arrangementer har vi haft: 6 bridgehold, 3 engelskhold, gåture i Middelfart, Ejby og Brenderup samt cykelture med ca. 8 
personer, hjorteture, it-kurser, 2 førstehjælpskurser, tur til Odense Glasværk, tur til Cirkus Revyen, foredrag om høretab, spis 
sammen arr. med 195 deltagere i alt, 2 x i Middelfart og 1 x i Ejby. Vi havde en pragtfuld tur til Costa del Sol med 49 
deltagere, 2 arrangementer med din/jeres bolig / fremtidsfuldmagter og arv, med 190 deltagere, 2 ture til Samsø med 110 
deltagere, Mortensaften med 40 deltagere, juletur til Krusmølle med julefrokost på Holbøl Landbohjem med 56 deltagere og 
suppesøndag med 80 deltagere. I december holdt vi julefest med underholdning for 60 personer. Der var 3, der fik 10-årsnål 
og 1 der fik 20-årsnål. 
Vi har fået motionsvenner i hele kommunen med ca. 115 deltagere og 18 hjælpere til stolemotion. 
Vi er også begyndt at rette blikket mere mod Nr. Åby, Gelsted, Ejby og Strib m.m. med nye tiltag, bl.a. Krolf i Ejby og Nr. Åby 
samt gåture i Ejby og Brenderup, så kig med på vores hjemmeside for at holde dig orienteret.  
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed takke alle, der har bidraget til at gøre dette arbejde muligt. 
Også stor tak til bestyrelsen for den store indsats I har leveret, uden den havde det ikke været muligt. 
 
Slogan til alle: 
Vil du have mange gode år på bagen, så meld dig ind i Ældre Sagen  
 
Fremtidigt virke i Ældre Sagen lokalafdeling Middelfart 

- den sociale og humanitære indsats 
- aktiviteter og oplevelser 
- overvågning af kommunens ældrepolitik 

Med godkendelse af notatet har bestyrelsen lagt rammerne for det indeværende års arbejde, herunder prioritering og 
konsolidering af den frivillige indsats, afgrænsning af indsatsområder og øget synlighed med fokus på ensomhed hos 
unge/ældre. 
Synlighed på kommunens servicetilbud bl.a. et værdigt liv til ældre med behov for hjælp. Bidrage til revidering af kommunens 
værdighedspolitik. 
Synlighed for støtte til pårørende. Pårørendepolitikken.  
Ældrepolitisk orientering og puljemidler til opnormering i kommunen på ældreområdet, pårørende og en værdig død. 
I årets løb har vi gjort os umage for at blive mere synlige og det vil vi blive ved med.  
Vi repræsenterer 6.846 medlemmer, og de skal have mulighed for at vide, hvad lokalafdelingen arbejder med, så klik ind på 
vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/middelfart, hvor du kan se alle aktiviteterne. Du kan også holde dig orienteret 
igennem Melfar Posten. 
 

Helge Petersen  
Formand 
 
Følgende konstitueringer til bestyrelsen har været gældende: 

Helge Petersen    Formand, formandskab  

Ivan Dørr   Næstformand, formandskab, aktiviteter 

Bente Jørgensen  Kasserer, demensaflastning, vågetjenesten 

Hans Hansen Pr- og presseansvarlig, aktiviteter 

Erik Jørgensen   Bisidder, ældre- og sundhedspolitik, vejleder 

Birthe Petersen Koordinator social-humanitær kontaktperson, distriktskontakt, besøgsvenner 

Inger-Marie Sørensen Tryghedsopkald, Gå-med-ven, Den hjælpende hånd 

Mariane Andersen Aktiviteter, ad hoc-opgaver, 1. suppleant, gåture Ejby 

Kontaktpersoner udenfor bestyrelsen: 

Anette Ry-Mikkelsen Referent 

Lone Ebbesen It og teknologi, webmaster, lokalredaktør 

Tove Rousing Gå-med, hjælpende hånd, cykling, gåture 

Karen Højriis Bridge 

Tom Nissen Bridge 

Ellen Therkildsen Bridge 

Lis Risak Bridge 
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Lene Boldt Engelsk 

Birgit Feveile Engelsk 

Annelise Hansen Motionsvenner 

 

 


