
 Ældre Sagen 
årsrapport

 2011 
| www.aeldresagen.dk |

| Ældre Sagen | Nørregade 49 | 1165 København K | Tlf. 33 96 86 86 | www.aeldresagen.dk |

Æ
ldre Sagen

 
 

Å
rsrap

p
o

rt 20
11

Støtter & Styrker

Et godt og langt liv

Ældre Sagen 
▶  er en almennyttig forening, der arbejder for et 

samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv
▶  er partipolitisk, religiøst og etnisk neutral 
▶  har 596.000 medlemmer – idet 29 pct. af alle 

danskere på 50 år og derover er medlem
▶  har 12.000 frivillige over hele landet 
▶  har sekretariat i København med 105 medarbejdere
▶  er fi nansieret hovedsagelig af medlems-

kontingenter.

I 2011 har vi: 

▶  ydet en social-humanitær indsats over for 
35.-40.000 mennesker

▶  rådgivet 22.000 mennesker – det hidtil højeste 
antal 

▶  arrangeret 60.000 lokale medlemsaktiviteter 
til glæde for ca. 180.000 mennesker

▶  sat det frivillige arbejde på den politiske 
dagsorden

▶  i Ældrekommissionen bidraget med forslag 
til et bedre liv på plejehjem

▶  bidraget til en national handlingsplan for 
medicinske patienter

▶  reageret over for kommuner, der laver ulovlige 
nedskæringer i hjemmehjælpen

▶  dokumenteret, at mange gerne vil blive længere 
på arbejdsmarkedet – hvis de opfordres

▶  været med til at dokumentere, at 400.000 
danskere over 65 år ikke er på nettet.



596.000
medlemmer

596.000
medlemmer

Forening

Ældre Sagen 
Nørregade 49
1165 København K

CVR.nr. 10 62 54 08

Hjemstedskommune: København

Landsbestyrelse 
Per Thestrup, landsformand
Søren Rand, næstformand
Lillian Andersen
Jytte Funch
Bent Guul
Johannes Hvidegaard
Helge Jensen
Bent Johansen
Ebbe Johansen

Direktion
Bjarne Hastrup, 
administrerende direktør

Revision
PricewaterhouseCoopers, 
statsautoriseret revisionspartnerselskab

Ældre Sagen er en forening:

Foreningen er 
organiseret i 217 lokale 

afdelinger, ledet af frivillige 
lokalbestyrelser

Vores frivillige 
udveksler erfaring og 
ideer i 10 geografi ske 

distrikter 

I de 58 kommuner, 
hvor der er to eller fl ere 

lokal afdelinger, danner de 
sammen et Koordinationsudvalg, 

der er fælles talerør over for 
kommunen Delegeretforsamlingen, 

der består af landsbestyrelsen 
samt lokalbestyrelsernes formænd, 
er øverste besluttende myndighed. 
Den vedtager foreningens strategi 

og budget samt vælger 
landsbestyrelsen

Lands bestyrelsen 
ansætter direktionen, som 
forestår den daglige drift af 

sekretariatet
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Denne årsrapport beskriver Ældre Sagens formål,  stra-
tegi, aktiviteter og resultater. Vi har forsøgt at skrive 
også til den læser, der ikke ved så meget om os på for-
hånd.
 
Vi har valgt at bringe historier, der opfylder et eller fl e-
re af følgende kriterier:
 
▶  Aktiviteter, der har betydning for et stort antal 

mennesker
▶  Vi har brugt ressourcer på aktiviteten i væsentligt 

omfang
▶  Illustrative eksempler på aktiviteter

Sammenlignet med Årsrapport 2010 har vi foretaget 
bl.a. disse ændringer:

▶  Bygget rapporten op omkring emner snarere end at 
den er struktureret efter  sekretariatets afdelinger

▶  Bevidst udvidet omtalen af det lokale,  frivillige ar-
bejde for at gøre dette mere synligt

▶  Indført et stikordsregister, så rapporten bliver let-
tere at bruge som opslagsværk.

I anledning af 25-års- jubilæet har vi valgt at illustrere 
årsrapporten med forsider fra Ældre Sagens  medlems-
magasin fra årene 1987-2011.

Redaktionen er afsluttet i februar 2012.
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ÅRSBERETNING

1. Vurdering af 2011 

Nogle af vores vigtige resultater i året var: 

Frivilligt arbejde: 
▶  Sat frivilliges rolle i velfærdssamfundet på dagsor-

denen, bl.a. med en konference og debatoplæg „Vel 
Fair?“, udarbejdet i samarbejde med Mandag Mor-
gen

▶  Haft en markant fremgang på over 1.000 frivillige.

Sundhed:
▶  Dokumenteret, at godt en tredjedel af de medicinske 

afdelinger har overbelægning
▶  Bidraget til en national handlingsplan for medicinske 

patienter, der skal sikre bedre og mere sammenhæn-
gende patientforløb

▶  Dokumenteret, at under en tredjedel af kommuner-
ne kan tilbyde genoptræning inden for en uge; det 
betyder alvorlige tab af funktionsevne for mange

▶  Opnået forbedringer på tandområdet i finanslovsfor-
liget for 2012.

Plejehjem:
▶  Deltaget i Ældrekommissionens arbejde om mere 

livskvalitet på plejehjem – med Ældre Sagens adm. 
direktør Bjarne Hastrup som formand i den afgøren-
de slut fase

▶  Bidraget til, at seks kommuner har forsøgsordning 
med plejehjemslæger, der kan styrke den sundheds-
faglige indsats

▶  Opnået klarere og mere rimelige regler om pleje-
hjems besøgsrestriktioner

▶  Forsvaret, at en plejebolig er et menneskes private 
hjem og ikke kun en arbejdsplads. 

Teknologi: 
▶  Været med til at dokumentere, at 400.000 danskere 

over 65 år ikke er på nettet 
▶  Haft mange lokale it-aktiviteter (kurser mv.) 
▶  Dokumenteret, at kommunerne ofte glemmer bru-

gernes behov, når de indfører velfærdsteknologi
▶  Protesteret over de kommuner, der tvinger hjemme-

hjælpsmodtagere til at bruge støvsugerrobotter – el-
ler til selv at skulle betale for en sådan.

Arbejdsmarkedet:
▶  Fortsat arbejdet for, at aldersgrænsen på 65 år for 

medlemskab af a-kasse fjernes

▶  Påpeget, at med de seneste forringelser af efter-
lønsordningen er der mere end nogensinde brug for, 
at arbejdsgiverne værdsætter den erfarne arbejds-
kraft.

Presseomtale:
▶  Haft rekordhøjt antal medie-omtaler – herunder om 

emner som hjemmehjælp, arbejdsmarkedet samt di-
gitalisering 

▶  Offentliggjort en lang række resultater fra Fremtids-
studiet 2010, fx at de fleste 80-84-årige har et posi-
tivt syn på livet.

Medlemmer: 
▶  Haft rekordstor medlemstilgang 
▶  Forøget trafikken på Ældre Sagens hjemmeside, 

www.aeldresagen.dk
▶  Markant udvidet vores medlemsdialog, så 60.000 

medlemmer er tilknyttet vores email-service.

Nye værktøjer: 
▶  Udgivet bogen „Bofællesskab – fra drøm til virkelig-

hed“
▶  Lanceret hjemmesiden www.familieuniverset.dk for 

pårørende. 

Disse resultater er vi tilfredse med. Der er dog også om-
råder, vi er mindre tilfredse med og derfor vil arbejde på 
at forbedre: 

▶  Det er ikke lykkedes at øge vores medlemsandel 
blandt 50-64-årige (se også side 3 og 5)

Tilbagetrækningsalderen stiger, og mange føler sig yng-
re end deres biologiske alder. Begge dele gør, at mange 
først på et senere tidspunkt i deres liv føler sig „modne“ 
til at blive medlem af Ældre Sagen. Vi skal derfor bedre 
tydeliggøre relevansen af medlemskab for denne alders-
gruppe. 

▶  Vi oplevede i 2011 en mindre tilbagegang i medar-
bejdertilfredsheden (se også side 3 og 5)

På personalesiden vil vi i 2012 lægge ekstra vægt på, at 
vores personaleledere i det daglige tager fat i uklarhed 
om prioritering og ressourcer, som var hovedårsagen til 
den lavere tilfredshed. 
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Vurdering af 2011  Årsberetning 2011

▶  Projekter bliver forsinkede

Det er vanskeligt at måle produktivitet i en forening 
som vores. En indikator er dog, om vi overholder de tids-
frister, vi selv har sat. Nogle af vore projekter kom vi ikke 
så langt med i 2011 som håbet. Vi vil i 2012 have større 
fokus på fremdrift og gennemførelse af vores projekter.

Måling af vores indsats
Vores aktiviteter og tilbud skal bidrage til, at alle kan 
få et godt og langt liv. Det kan ske ved forbedringer på 
samfundsplan – gennem påvirkning af politikerne og 

gennem vores  frivillige arbejde. Vi ønsker også at levere 
resultater mere direkte til medlemmerne. Endelig er det 
vigtigt, at vi har gode organisationsressourcer, dvs. til-
fredse  frivillige og medarbejdere. 

Vi prøver at måle vores resultater på disse tre områ-
der. I det  strategiske barometer fremgår de målepunk-
ter, vi har valgt, vores resultater og ambitioner. 

Vores kommentarer til resultaterne i 2011
Antallet af  frivillige voksede ikke helt til det ønskede ni-
veau. Alligevel er vi glade for den markante vækst på 
over 1.100 nye  frivillige. Vi sætter i disse år særlig fokus 

 Strategisk barometer – resultater 2011 og ambitioner 2012

Antal registrerede  frivillige Flere  frivillige betyder fl ere aktiviteter 
og hjælp til fl ere 10.835 ≥ 12.600 11.955 ≥ 14.000

Antal rådgivninger Flere rådgivninger betyder, at fl ere 
mennesker bliver hjulpet 19.019 ≥ 20.000 21.890 ≥ 20.000

Medieomtaler Flere  medieomtaler betyder, at vores 
holdninger og viden bliver bredt ud til fl ere 2.927 ≥ 2.750 3.485 ≥  3.000

Gennemsnitligt antal besøg på 
vores  hjemmeside, pr. måned

Flere mennesker får glæde af den viden og 
de værktøjer, vi stiller til rådighed online 77.194 ≥ 90.000 86.246 ≥ 100.000

Imagerang blandt almennyttige 
foreninger, i 50+ befolkning

En positiv vurdering, også blandt 
ikke-medlemmer, skaber større lydhørhed Nr. 9 Top 5 Nr. 5 Top 5

Antal medlemmer ultimo året Flere medlemmer og større  medlemsandel er 
tegn på interesse, opbakning og tilfredshed. 
Giver os samtidig midler til at fi nansiere 
arbejdet samt adgang til ny viden

570.042 ≥  595.000 596.008 ≥  620.000

 Medlemsandel i befolkningen 
på 50 år og derover, ultimo året 28,1 % ≥ 28,9 % 29,0 % ≥ 29,8 %

 Gentegningsprocent ved halv-
årlig kontingentopkrævning

Tegn på loyalitet og tilfredshed 
hos vores medlemmer 96,0 % ≥ 96,0 % 96,2 % ≥ 96,0 %

 Medlemsandel i befolkningen 
50-64 år, ultimo året Tegn på god tilslutning fra yngre generationer 13,8 % ≥ 14,0 % 13,7 % ≥ 14,0 %

Antal læsere af  Ældre Sagen NU 
(gn.snit af 1. og 2. halvår)

Jo fl ere læsere, jo fl ere mennesker 
har glæde af viden og inspiration 608.000 ≥ 675.000 672.000 ≥ 750.000

Andel af læsere, der giver ma-
gasinet  Ældre Sagen NU bedøm-
melsen „godt“ eller „meget godt“

heraf „meget godt“

Afspejler læsertilfredshed **

≥ 85 %

≥ 30 %

76 %

30 %

≥ 85 %

≥ 30 %

Gennemsnitlig frivillig-
tilfredshed (på skala 1-5)

Tilfredse  frivillige yder en bedre indsats 
til glæde for deres medmennesker 4,2 ≥ 4,0 ** ≥ 4,0

Gennemsnitlig   medarbejder-
tilfredshed (på skala 1-5)

Tilfredse medarbejdere er mere produktive 
og innovative og skaber fl ere resultater

4,6 ≥ 4,5 4,6 **

Placering i  Great Place to Work 
Danmark, ift. organisationer 
med 59-499 beskæftigede

Nr. 25 I top 20 ** **

*) Se afsnittet Rapporteringspraksis s. 51 for en nærmere beskrivelse **) Undersøgelse ikke gennemført 
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på at udvide vores  frivillige indsats og er glade for, at det 
giver målbare resultater. 

 Sekretariatets professionelle rådgivning gav i 2011 det 
hidtil største antal rådgivninger, knap 22.000. I en tid med 
kraftige kommunale besparelser er der behov for rådgi-
vernes professionalisme, uvildighed og evne til at lytte. 

Året gav os det hidtil højeste antal  medieomtaler. Dag-
ligt var der i gennemsnit knap 10 større, samfundsre-
levante  medieomtaler, hvor Ældre Sagen indgik. Hertil 
kommer et stort antal andre, ikke-samfundsorientere-
de omtaler af foreningen. I alt var der i 2011 over 15.000 
 medieomtaler. 

Vi så en vækst i trafi kken på vores  hjemmeside i 2011, 
så der i slutningen af året var over 100.000 besøg om 
måneden. En fi n fremgang, om end lidt mindre end hå-
bet. 

Efter et dyk i den årlige  image-måling i 2010, gen-
vandt Ældre Sagen i 2011 sin position i de almennyttige 
foreningers Top Fem, vurderet af danskere over 50 år. 
Det noterer vi med tilfredshed; vi har det seneste 1½ år 
været særligt opmærksomme på at være konstruktive 
og nuancerede i den off entlige debat. 

Vi havde et ambitiøst mål om at vokse med 25.000 i 
antal medlemmer, men nåede en vækst på hele 26.000. 
Antallet af danskere over 50 år vokser i disse år. Væksten 
i medlemstal skyldes dog ikke alene dette; vi har i løbet 
af fem år forøget vores  medlemsandel i befolkningen 50+ 
fra knap 25 pct. til 29 pct. 

Vi har fokus på, hvor attraktiv den yngre del af vores 
målgruppe fi nder Ældre Sagen og holder derfor øje med 
vores  medlemsandel af befolkningen i alderen 50-64 år. Det 
lykkedes ikke at forøge denne andel i 2011 – men vi har 
standset tidligere års fald. 

Læsertallet for  medlemsmagasinet  Ældre Sagen NU 
blev forøget med ca. 10 pct. Vi noterer med tilfreds-
hed, at vores målrettede arbejde med  læserundersø-
gelser, nye redaktionelle tiltag mv. har båret frugt. An-
delen af læsere, der er tilfredse eller meget tilfredse, 
nåede dog ikke det niveau, vi havde sat os som mål. 

I  sekretariatet er  medarbejdertilfredsheden faldet en 
smule, selv om det absolutte niveau er pænt.
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Støtter
Vi beskytter, forsvarer, lindrer

Styrker
Vi inspirerer, sætter ressourcer i spil, 

udvikler, skaber nye muligheder

Et godt 
og langt liv

Vi bidrager 
derved til

Nærvær, indsigt, handlekraft
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Et godt 
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derved til

Nærvær, indsigt, handlekraft

Formål og  strategi  Årsberetning 2011

2. Vores formål og  strategi 

Ældre Sagens formål er, at fl est muligt skal kunne leve 
et godt og langt liv. Gennem vores aktiviteter og til-
bud bidrager vi til dette ved både at støtte og at styrke 
mennesker. Det gør vi på mange måder: Gennem vores 
 social-humanitære indsats over for den enkelte, dialog 
med folketing og kommuner, individuel rådgivning om 
juridiske og sociale spørgsmål, udbredelse af vores hold-
ninger gennem medierne, publicering af vores viden på 
 internettet, særlige tilbud om  motion, it-kurser og me-
get andet.

Vi ser det som vores opgave at skabe og genskabe 
netværk, hvor mennesker fi nder sammen. At formidle 

kontakt, så de, der har et overskud, kan give af dette – 
og de, der har behov for støtte, tilsvarende kan få det. 
Sådanne relationer mener vi er meningsfulde for begge 
parter og bidrager til et bedre samfund.

Vores mission

Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan 
leve et godt og langt liv:

▶  hvor personen er vigtigere end alderen
▶  hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig 

på egne betingelser
▶  hvor der er støtte og omsorg til dem, der har 

behov for det.

Vi sætter livserfaring og viden i spil – og forbinder 
forskellige slags overskud, behov og interesser i 
sociale netværk.

Vores værdigrundlag

Ældre Sagen er en medlemsstyret  almennyttig 
forening, som er neutral i partipolitisk, etnisk og 
religiøs henseende, og som bygger på følgende 
værdier: 

▶  Nærvær
Vi har engagement i mennesker, lytter til den 
enkelte og stiller os på dennes side.

▶  Indsigt
Vi udbygger og udvikler vores viden – i dybden 
og bredden.

▶  Handlekraft
Vi tager ansvar ved at omsætte vores viden og 
omsorg til handling. 
Vi har viljen og evnen til at gøre en klar forskel 
og får ting til at ske.
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I fl ere af denne årsrapports kapitler kan du inden for 
fi gurens forskellige områder læse om de aktiviteter og 
tilbud, vi har på området, der kan bidrage til et godt og 
langt liv. Fx kan du i kapitel 6 „Familie og Bolig“ (s. 23-24) 
læse om vores håndbog om  bofællesskaber, om  frivillige 
der kommer og giver „En hjælpende hånd“, og om vores 
 medlemstilbud på en samlet  postkasseløsning i lyset af 
den nye  postlov. 

„Måske er navnet lidt misvisende. 
For jeg oplever, at det er menneske-
sagen, det er hjertesagen.“

Margrethe Vestager, formand for Radikale Venstre, 
i „Fællesskab med plads til forskellighed“ af  Jette Friis 
O’Bróin, 2011.

Formål og  strategi  Årsberetning 2011

Vi mener, at alder i sig selv ikke er det afgørende. Det 
enkelte menneskes situation og behov er vigtigere end 
dets alder. Dette kan illustreres i en slags livscirkel, der 

viser ens ressourcer og livssituation på forskellige om-
råder i livet. 

 Samfunds deltagelse

Familie

Bolig

Arbejdsliv Økonomi

Netværk og 
relation til andre

Kroppens 
helbred

Hjernens 
helbred

Livscirkel: Ressourcer på forskellige områder

Det er forskelligt, hvor mange ressourcer vi hver især på et givet tidspunkt har på forskellige felter i vores liv – nogle har en stærk 
økonomi, men et svækket helbred. Andre har måske en bolig, der passer fi nt til deres livssituation, men savner mere kontakt med 
andre. Et menneskes situation kan desuden ændre sig over tid – nogle gange pludseligt. 

„Har I tænkt på at 
skifte navn?“

Det spørgsmål får vi jævnligt. Ja, det 
har vi. Undersøgelser har vist, at hvert fj erde med-
lem (og tilsvarende hvert fj erde ikke-medlem i 
målgruppen), selv om de sympatiserer med vores 
arbejde, siger: „Jeg bryder mig ikke særlig meget 
om navnet“. Formentlig fordi mange forbinder or-
det „ældre“ med noget negativt. Det kunne derfor 
synes oplagt at skifte navn.

På den anden side er Ældre Sagen et velkendt 
navn, forbundet med troværdighed og goodwill. 
At skifte navn koster og er risikabelt. Indtil videre 
har vores beslutning derfor været at arbejde med 
de associationer, man får, når man hører eller ser 
navnet „Ældre Sagen“. Eller med andre ord: Ændre 
og udvikle indholdet i stedet for „bare at skifte ind-
pakning“.
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„Jamen, ældre er jo 
meget forskellige?“

Vi mennesker er forskellige, vi ser for-
skelligt på livet og udvikler os i forskellig retning. 
Lægen  Esther Møller har engang sagt: „Vi fødes 
som kopier og dør som originaler“. 

Nogle bliver med alderen nedslidte, andre løber 
 maraton som 80-årige. Nogle har fået en lang ud-
dannelse, andre har ingen. Nogle har kun den nøg-
ne  folkepension, andre har pga. en god karriere en 
solid pensionsopsparing. Nogle er ensomme, an-
dre har et godt netværk.

Også holdningerne til at blive ældre er meget 
forskellige. Nogle ser nærmest frygtløst på deres 
fremtid. De regner med at leve med speederen i 
bund til sidste sekund. Andre tror, at deres  livskva-
litet automatisk vil falde år for år, og tvivler på at 
de selv kan gøre noget ved det.

Vi forsøger – ved både at styrke og støtte – at 
være en forening for alle. Man kan sige, det ligger 
i vores almennyttige formål at påtage os den  pub-
lic-service-forpligtelse at have noget at tilbyde til 
alle, uanset deres ressourcer og situation.

„Hvornår er 
man ældre?“

Dette spørgsmål får vi ofte. Svaret er, 
at vi ikke opererer med aldersgrænser. Vi vil gerne 
have et liv, hvor vi fortsat udvikler os, også efter de 
60, 70 eller 80 år. De færreste af os vil underlægge 
sig stereotype billeder af, hvordan „ældre“ bør leve. 
Vores  Fremtidsstudie 2010 viser endda, at en del 
helst vil have sig frabedt „aldersstempler“. 

Mange tror også, at man skal være fyldt 50 el-
ler 60 år for at blive medlem af Ældre Sagen. Men 
nej – alle, der er fyldt 18 år, kan melde sig ind. For 
livsvilkårene i den erfarne del af livet vedrører os 
alle, gennem vores familie, i vores eget nutidsliv 
eller i vores fremtid.

„Ældre Sagen er vigtig, fordi den 
har organiseret landets ældre med-
borgere. Gruppen er stor og består 
af både stærke og svage mennesker 
… For mig fremstår Ældre Sagen 
som altid vågen og på vagt for æl-
dre medborgeres rettigheder med 
sans for at afstemme indsatsen po-
litisk, så bredden kan bevares. Som 
forholdene udvikler sig i dagens 
Danmark, tror jeg, at Ældre Sagen 
bliver en meget vigtig organisation 
i årene, der kommer“. 

Hanne Reintoft i „Fællesskab med plads til 
forskellighed“ af  Jette Friis O’Bróin, 2011.

„I dag er det en selvfølge, at ældres 
vilkår er højt placeret på den poli-
tiske dagsorden. Selvfølgeligheden 
skyldes naturligvis ikke en tilfældig-
hed, men en imponerende indsats 
fra Ældre Sagen igennem 25 år. 
Ældre Sagen har på mange måder 
været ‘fi rst mover’.“

 Martin Justesen,  Dansk Ungdoms Fællesråd, 
i „Fællesskab med plads til forskellighed“ 
af  Jette Friis O’Bróin, 2011. 
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3.  Frivillige 

12.000  frivillige
Ældre Sagen er en af landets største frivilligorganisa-
tioner. Vores 12.000  frivillige bruger tid svarende til 
omkring 1.300 fuldtidsstillinger. Deres indsats ska-
ber glæde, netværk og bidrager til, at fl ere kan leve 
et godt og langt liv. De udfører mange forskellige 
opgaver: 

▶   Social-humanitære  frivillige er  besøgsvenner, foreta-
ger  tryghedsopkald, er  demensafl astere mv. 

▶  Ældre- og sundhedspolitiske  frivillige er med til at 
sætte temaer som hjemmehjælp,  genoptræning og 
 digitalisering på dagsordenen over for kommuner-
ne

▶  Arrangementsfrivillige står for lokale  medlemsaktivi-
teter 

▶   It- frivillige underviser, er  pc- besøgsvenner mv.
▶   Motionsfrivillige står for  motion – både for friske og 

rørige og de mere svækkede
▶  Foreningsfrivillige leder, koordinerer og administra-

torer som lokalformænd, -næstformænd, kontakt-
personer mv.

Du kan se den talmæssige fordeling i fi guren på side 10.

„Med sine 11.000  frivillige er Ældre 
Sagen en tung dreng i klassen og et 
kæmpe aktiv for Danmark.“

 Helle Thorning-Schmidt på Ældre Sagens  konference 
„ Vel Fair“, 4. april 2011.

Chauff ør, besøgsven og  natteravn
Da  Jens Skovsbøl stoppede på  arbejdsmarkedet, var 
planen, at nu skulle han slappe af. Men så kom Ældre 
Sagen ind i billedet. Jens blev først frivillig chauff ør, så 
besøgsven og  natteravn. Jens er født uden  hypofyse, må 
tage megen medicin og døje med smerter og behand-
ling, men har holdningen: „Når jeg har det lidt træls, så 
tænker jeg bare på, at der er nogen, der har det meget 
dårligere end mig“. 

Fuld gang i 87-årig 
I 1992 begyndte  May Snarberg som frivillig i Ældre Sa-
gen i  Nivå. Her har hun igangsat  petanque, teatergrup-
pe,  badminton, en  litteraturkreds, en  sanggruppe,  tre-
generationers-fest og fl ere andre ting. Der er stadig fuld 
gang i May – hun er jo kun 87! 

Fra  Congo til  Randers
Den 44-årige Mapendo  Bulangi fra  Congo har som fri-
villig hos Ældre Sagen i  Randers fået skabt kontakt til ti 
kvinder, der kommer fra lande som  Kina,  Senegal og  Po-
len. De hjælper nu som  frivillige fx ved indkøb eller en tur 
med kørestolen. „Det er gået over al forventning“, siger 
 Frida Petersen fra Ældre Sagen i  Randers. 

„Ældre Sagens mange  frivillige 
skaber resultater i hverdagen ved 
at arrangere kulturelle og sociale 
møder, hjælpe med it, undervise i 
sprog, være  besøgsvenner og meget 
mere. Derfor vil jeg sende et særligt 
stort tillykke til Ældre Sagens 
tusindvis af  frivillige“. 

 Lars Løkke Rasmussen, Venstres formand, i „Fællesskab 
med plads til forskellighed“ af  Jette Friis O’Bróin, 2011. 

Vi arbejder for at:

▶  Vores  frivillige indsats skal bidrage til forhøjet 
 livskvalitet blandt ældre. Det sker i samarbejde 
med off entlige aktører, pårørende, andre frivil-
lig-foreninger og ikke mindst brugerne af vores 
tilbud. 

▶  Vi ønsker at udvikle vores  frivillige arbejde i 
samarbejde og dialog med vores  frivillige.

▶  Vi ønsker en høj trivsel hos vores  frivillige.
▶  Vi arbejder for, at vores  frivillige bliver hos os i 

mange år.
▶  Vi arbejder for at kvalifi cere den  frivillige ind-

sats gennem kurser,  konsulentbistand, og ved 
at udvikle ny viden og værktøjer for  frivillige.
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Hver tirsdag i ti år
Lissy Abildtrup har været aktiv som motionsfrivillig med 
bl.a. stolemotion hver tirsdag igennem ti år på Område-
center Rosengården i Hornslet. Lissy selv spiller tennis, 
har startet en litteraturkreds, arrangerer ture for Ældre 
Sagen – og passer sin mor på 94. Lissy fik i 2011 Ældre 
Sagens æresbevis for sit store arbejde.

Ny karriere som it-underviser
Fyret som 60-årig og tvunget på efterløn – det var situa-
tionen for Bent Heeris. „Så kunne jeg jo holde ferie. Og i 

starten var det lækkert, men efter tre-fire måneder var 
det ikke til at holde ud“. Nu er han bl.a. it-underviser hos 
Ældre Sagen i København. Han er glad for sin nye kar-
riere, der holder ham godt i gang: „Du har den suveræne 
myndighed over dig selv. Der kan ikke komme nogen og 
sige: ’Gør lige sådan og sådan’“. 

Unge får frivilligt arbejde på CV’et 
Et stigende antal unge, især studerende, vil gerne ud-
føre frivilligt arbejde. „Det er helt okay for os, at de også 
tænker på deres CV“, siger Tove Jørvang, formand for 

Lokalbestyrelser / 
Koordinations udvalg / 

Distrikter

2.221 (2.206)

Sundhedspolitiske 
kontaktpersoner

182 (166)

Motions- 
kontaktpersoner 

214 (182)

Kost- og  
ernæringsfrivillige

66 (47)

Ældrepolitiske  
frivillige

261 (273)

Andre frivillige

377 (334)

It-frivillige

764 (551)

Flygtninge- og 
indvandrervenner

28 (30)

Tryghedsopkaldere

1.001 (918)

Demensaflastere

433 (393)

Besøgsvenner

4.029 (3.792)

Motionsfrivillige

940 (846)

Andre  
social-humanitære 

funktioner

1.208 (983)

Praktisk hjælp til 
lokalbestyrelsens arbejde

1.833 (1.431)

Medlemsaktiviteter

1.417 (1.270)

Ældrepolitiske 
kontaktpersoner

248 (240)

DET SKER 
kontaktpersoner

227 (215)

Demens  
kontaktpersoner

83 (45)

Social-humanitære  
kontaktpersoner

441 (446)

Pc-supportere

54 (52)

It-kontaktpersoner

230 (209)

Kontaktperson  
for medlems- 

aktiviteter

524 (541)

Tallene i parentes  
angiver antal frivillige i 2010.  
Bemærk at der er tale om antal frivillig-roller,  
og at én person godt kan have flere forskellige frivillig-roller.

Antal frivillige i Ældre Sagen 2011
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Ældre Sagen i  Aarhus. Og der er ingen 
problemer ved aldersforskellen mellem 
ung besøgsven og ældre vært. „Tværti-
mod giver de unge en anderledes puls 
udefra“, fortæller  Tove Jørvang.

I praktik som frivillig
Borgmester  Aase Nyegaard blev invi-
teret i „ erhvervspraktik“ som frivillig af 
Ældre Sagen i Sønderborg-Sundeved. 
Det blev til et møde med både  bisid-
dere,  demensafl astere,  besøgsvenner 
og motionsvenner. Alt sammen gav 
borgmesteren et langt dybere indblik i 
det lokale arbejde. Også Aalborgs  råd-
mand  Tina French Nielsen har været i 
praktik i Ældre Sagen. 

 Frivillig fredag
Tidligere  socialminister  Benedikte 
Kiær har udnævnt sidste fredag i sep-
tember til national  frivillighedsdag. 
En markering og anerkendelse af fri-
villighed, som mange af Ældre Sagens 
 lokalafdelinger deltog i lokalt. I  Greve Kommune var en 
lokalpolitiker denne fredag i praktik i Ældre Sagen, hvor 
han cyklede på  duo-cykel sammen med ældre fra  Næl-
debjerg Plejecentret.

Anerkendelse i  Billund,  Herning,  Assens 
og  Aarhus 
▶   Annie Ladegaard, der er  social-humanitær kontakt-

person i Ældre Sagen i  Billund, har fået anerkendelse 
fra   Billund Kommune, fordi hun „er meget opmærk-
som på at fi nde en niche, der passer til den enkelte 
 frivillige“.

▶  Lokalformand  Bent Rysbjerg fi k   Herning Byråds  Fri-
villigpris med disse ord fra borgmester  Lars Krarup: 
„Du er en af de  ildsjæle, der gør os andre stolte af at 
bo i  Herning Kommune. Med dit engagement, din 
iderigdom og din viljestyrke gør du hver dag en stor 
forskel for en lang række mennesker“.

▶   Elisabeth „Lisbeth“ Moeslund Madsen har modtaget 
den årlige  Frivilligpris fra  Frivillighedsrådet i  Assens 
Kommune. Hun blev indstillet af Ældre Sagen  Højfyn 
for sin næsten 25-årige  frivillige indsats.

▶   Birte Vixø modtog i november   Aarhus Lokalbank-pri-
sen for sit  frivillige arbejde med  indvandrerkvinder i 
 Gjellerup.

Flere kurser 
Vores  frivillige efterspørger i stigende grad information, 
viden og inspiration. Vi har i 2011 afh oldt 272 kurser 
med knap 8.000 deltagere – hvor der i 2010 blev afh oldt 
171 kurser med knap 5.000 deltagere. Altså en vækst på 
over 50 pct. 

Et kursusudvalg af  frivillige er sparringspartnere for 
 sekretariatet, når det gælder planlægning af kurserne for 
 frivillige. Udvalget står for en årlig temadag for kursus-
underviserne og udsender nyhedsbreve om kursustilbud. 
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Noget særligt nyt i 2011 var vores uddannelse i ledel-
se og samarbejde, hvor 90  frivillige fra 35  lokalafdelin-
ger har deltaget. Kurset lægger særlig vægt på trivslen 
i det  frivillige arbejde. Deltagerne har været tilfredse og 
anbefalet „at følge det spor der er lagt – og bygge videre 
på det“, men har også givet ideer til forbedring. Vores 
frivilligafdeling bruger ideerne, så kurset bliver endnu 
bedre i 2012.

Godt samarbejde
Fungerer samarbejdet i vores forening godt nok? Det 
ønskede  landsbestyrelsen svar på. Derfor gennemførte 
 Teknologisk Institut en undersøgelse blandt alle  frivil-
lige formænd med spørgsmål om samarbejdet på alle 
niveauer i foreningen. En  spørgeskemaundersøgelse på 
nettet blev siden fulgt op af  fokusgruppeinterview. Un-
dersøgelsen viste klart tilfredshed: 
▶  84 pct. besvarede spørgeskemaet, og der blev skre-

vet mange kommentarer til de åbne spørgsmål. Beg-
ge dele afspejler stort engagement hos vores  frivillige 
formænd.

▶  98 pct. er tilfredse med den støtte, de får fra  sekreta-
riatet

▶  86 pct. er tilfredse med samarbejdet i distriktet
▶  92 pct. er tilfredse med den information, de får fra 

 landsbestyrelsen.

Samtidig er der fremkommet en række ønsker og for-
slag.  Teknologisk Institut har sammenfattet dem til 
nogle konkrete anbefalinger, så samarbejde og tilfreds-
hed kan blive endnu bedre.  Landsbestyrelsen har beslut-
tet at følge disse anbefalinger. 

 Frivillige kasserere går online
På kun halvandet år er 216 af vores  frivillige lokale kas-
serere gået over til at arbejde online med deres regn-
skab. Vi ønsker med tidssvarende it-værktøjer som  NAV 
(økonomi- og administrationsprogram) at gøre opga-
ven som frivillig kasserer mere attraktiv. I 2012 vil vi ud-
bygge med fl ere moduler – som mange presser på for at 
få lov til at komme i gang med. 

 Vel Fair?
Frivilligt socialt arbejde er for alvor kommet på politiker-
nes dagsorden. I disse år skal mange kommuner spare 
og mangler måske også arbejdskraft. Derfor er vi op-
mærksomme på, at det  frivillige arbejde indgår i et godt 
samarbejde til glæde for borgerne – og ikke bliver led i 
en  spareøvelse. Derfor afh oldt vi i 2011  konferencen „ Vel 
Fair?“ med 350 deltagere. Vi udgav et debatoplæg i sam-
arbejde med  Mandag Morgen og samtidig en frivillig-
politik med vores bud på, hvordan der skabes optimale 
rammer for  frivillige. 

„I forbindelse med de omfattende 
nedskæringer har kommunerne et 
stærkt ønske om at lægge fl ere op-
gaver ud til  frivillige … De føler sig 
pressede, fordi de gerne vil bevare et 
godt forhold til kommunen.“

Adm. dir.  Bjarne Hastrup, Ældre Sagen,
i  Kristeligt Dagblad den 4. april 2011.

Åben debat om frivilliges rolle
Vi arrangerede sammen med  Røde Kors og  Dansk Flygt-
ningehjælp i 2011 tre fyraftensmøder om frivillighed 
– med omkring 250 deltagere fra frivilligforeninger, 
kommuner mv. Her diskuterede deltagerne emner som: 
Rekruttering af  frivillige,  frivillige i fortalerrollen samt 
samarbejdet mellem  frivillige og det off entlige. 

Ældre Sagen  AKTIV
Vi udsender bladet Ældre Sagen  AKTIV til alle registre-
rede  frivillige. Bladet orienterer om frivilligaktiviteter, er 
bindeled og skaber en fællesskabsfølelse, inspirerer og 
giver debat.
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4. Sundhed og velvære 

Kom i form med Ældre Sagen 
Vi har de senere år markant udviklet og forøget vores 
medlemstilbud på området motion, så man kan holde 
sig det, vi kalder „Aktiv Sund“:

▶  Vi har nu aftaler med fem forskellige fitnesskæder. Der-
med er der 156 centre over hele landet, hvor vores med-
lemmer kan løfte jern, gå til yoga eller pilates mv., med 
god rabat; ca. 10.000 medlemmer nyder godt af dette.

▶  Vi har introduceret „Senior Plus Golf“ på 31 baner lan-
det over. Det er en slags „folkegolf“, hvor man kan af-
prøve golf på en langt billigere måde end tidligere.

▶  Vi tilbyder i samarbejde med Kajakhotellet et kajak-
kursus, der er spredt ud over tre dage for at give mere 
tid til samvær og spørgsmål. 

Mere bevægelse i hverdagen
Vi har afholdt fem ide-workshops med i alt 120 delta-
gere. Hvordan kan vi blive mere aktive de dage, hvor vi 
ikke deltager i idræt/motion? Eller hvis vi slet ikke går til 
motion? De 120 deltagere var primært besøgsvenner og 
motionsfrivillige. De vil give ideerne fra workshoppen vi-
dere til de ældre, som de er i kontakt med.

Motion tilpasset den enkelte 
Ældre Sagen i Odsherred har på ret kort tid igangsat tolv 
forskellige motionshold, som 18 motionsfrivillige står 
for – alligevel er der ventelister. Holdene er indrettet, så 
alle kan finde et niveau, der passer. John Scherlund fra 
Ældre Sagen fortæller: „Jeg har valgt at sortere instruk-
tørerne, så det fx er to sygeplejersker, der står for træ-
ningen for de allersvageste på Sundhedscentret. Jæger-
soldaten har hold på fitnesscentret“. 

Frivillige motionsvenner i Dragsholm bruger både fit-
nessmaskiner, løbebånd og almindelig motion. Odsher-
red Kommune lægger lokaler til, og deltagerne er fra 59 til 
89 år. Også her tages der hensyn til den enkelte deltager, 
fortæller Birthe Leth: „Der er fx en, der har fået en blodprop 
og har dårligt hjerte, og så må motionen tilpasses det“.

Motion i naturen
Hos Ældre Sagen i Nykøbing Falster underviser frivillige 
deltagere i alle aldre i, hvordan man kan få motion ude 
i det fri. Det sker på kommunens familiesundhedsplads 
Lupinparken – et udendørs fitnesscenter. Det er både 
sjov og billig motion. 

Ældre Sagen i Hørsholm kunne i 2011 fejre 20 års ju-
bilæum for deres gåhold, der er opdelt i to: Vildfuglene 
er til de lange ture, Vadefuglene til de lidt kortere. 

Også hos Ældre Sagen i Hedensted vandres der: Ivar 
Thisgaard og tre andre frivillige planlægger varierede 
vandreture på otte kilometers længde, hvor pulsen 
kommer op.

Ældre Sagen i Ramsø samarbejder med en lokal 
idrætsforening om „walk and talk“ – der skal ikke gås 
hurtigere, end at deltagerne kan tale sammen. Front-
gænger Poul Nielsen fortæller, at man over en periode 
med to isvintre kun har haft én aflysning. 

Dans med høj puls
Fysisk sund? Så er det ikke nok bare at „bevæge sig lidt“. 
Nej, pulsen skal op i det røde felt ind imellem, og der skal 
sved på panden. siger Sundhedsstyrelsen. Det samme 
har vores motionskonsulent sagt i flere år. I 2011 var der 
to kurser, hvor vores motionsfrivillige lærte om Zumba-
inspireret „dans med høj puls“. 

Sund i Nyborg
Ældre Sagen i Nyborg har sammen med kommunen ud-
givet en bog med gode råd om motion og sunde madop-
skrifter – så Nyborgs borgere kan leve sundt og bevare 
selvstændighed, livsglæde og funktionsevne. Bogen blev 
givet som gave til alle ældre i Nyborg Kommune. Desuden 
har lokalafdelingen sammen med kommunen afholdt 
fire borgermøder, hvor sundhedseksperter har fortalt om 
hjerte/kar-sygdomme, diabetes, lungesygdomme og gigt. 

Mad og mænd 
Ældre Sagen i Ringsted arrangerede madlavningskursus 
for enlige mænd, der gerne vil have ordentlig mad. De 
deltagende mænd (fra 60 år og op i 80’erne) har hygget 

Vi arbejder med sundhed  
og velvære på tre felter:

▶  Fysisk sundhed, hvor kost og motion spiller en 
væsentlig rolle.

▶  Psykisk eller mental sundhed, hvor det handler 
om at holde hjernen frisk, udfordre sig selv og 
udvikle sig.

▶  Social sundhed, hvor det centrale er ens relati-
oner til andre mennesker – at man har et godt 
netværk. 
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sig, fået et godt netværk, og vil fortsætte næste sæson. 
Også deltagerne fra kurset „Mad for fortvivlede mænd“ 
hos Ældre Sagen i  Støvring er blevet dygtigere – og min-
dre fortvivlede. Derfor oprettes nu et fortsætterhold 
med større gastronomiske udfordringer.

Ældre Sagen i  Hillerød har kurset „Mad for gentle-
men“, der lærer at tilberede „Knuste Hjerter“ (hjerte-
gullasch), „Skibsluderen“ (kyllingegryde), trifl i og andre 
spændende retter. 

Ældre Sagen i  Roskilde har oprettet „Herreværelset“, 
hvor fx enkemænd kan komme og spise frokost – evt. 
med tilkøb af en snaps til silden – og få godt samvær 
med andre. Der er ingen adgang for kvinder. „Vi er jo ikke 
noget  ægteskabsbureau“, som  Ivar Knudsen siger med 
et glimt i øjet. 

 Familiedag på  Fredtoften
En smuk lørdag i september stod Ældre Sagen i  Kokkedal 
for en dejlig dag for alle interesserede i alle aldre. I det 
naturskønne område „ Fredtoften“ var der konkurrencer, 
 dragefl yvning,  frisbeegolf,  skattejagt og meget mere. 

Vi kitter lokalsamfundet sammen
Vi har i 2011 haft fokus på at udvikle nye aktiviteter, der 
bidrager til at kitte lokalsamfundet sammen, gerne på 
tværs af generationerne. Deltagerne har på temadage 
udviklet nye aktiviteter såsom orienteringsløb, stjer-
nestunder for svækkede ældre og madlavningsaktivite-
ter. Ældre Sagen på  Fanø afh oldt i november temadag 
under overskriften „ Fanø kitter lokalsamfundet sam-
men“ – med deltagelse af mange af øens foreninger. Der 
blev brainstormet om nye ideer, der kan skabe aktivitet 
og sammenhold på øen.

 Natteravne skaber tryghed om dagen
Vi vil gerne samarbejde med andre foreninger, og vi vil 
også skabe bedre kontakt mellem generationerne. Det 
gør nogle af vores  frivillige ved at agere „natteravne“ i 
dagtimerne. Vi har fx natteravne i  Aarhus, hvor man 
i foråret 2011 kunne glæde sig over en „ blå mandag“, 
hvor der ingen kedelige episoder var. De modne og er-
farne mennesker i de karakteristiske gule jakker skaber 
tryghed, og man tager gerne en snak med dem. „Det er 
dejligt, at de unge viser os tillid“, siger  Henny Bach Ras-
mussen fra  Aarhus. 

Tour de  Fredensborg
 Max Heidemann tog initiativet: Nu er der seks  frivillige 
„ cykelpiloter“ i  Fredensborg, der sikrer, at plejehjemsbe-
boere kan komme med ud på særlige  parallelcykler og 
mærke blæsten i håret. 

Hold balancen, snyd ambulancen
Ældre Sagen i  Brørup holdt kursus sammen med  Falck 
med råd om, hvordan man træner balanceevnen, und-

går faldulykker – og kan hjælpe et barnebarn, der får 
noget galt i halsen.

 Chachacha på  Bornholm
Næsten 70 deltog i et afdansningsbal i  Rønne, da Ældre 
Sagen på  Bornholm sluttede dansesæsonen. Der blev 
danset alt fra chachacha over  rumba til  linedance.

Kæmpe  petanque-turnering 
Ældre Sagens  petanque-turnering, der sponseres af  Co-
dan, er en af de største petanqueturneringer i Europa. 
I 2011 deltog hele 1.800 spillere fra hele landet. 32 par 
nåede frem til fi nalen på  Bakken i  Klampenborg. 

Kunsten stiger i Ældre Sagen
Flere  lokalafdelinger har kunstneriske aktiviteter. Fx 
Ældre Sagen i  Hørsholm, hvor mange deltagere går 
i dronningens fodspor og arbejder med  decoupage. 
Det er  Gyda Staunskjær, der leder undervisningen. 
Hun har selv udstillet sine roste værker på   Hørsholm 
Bibliotek. 

Ældre Sagen i  Høje Taastrup har en Billedmalerskole 
– nogle gange med undervisere fra  kunstmuseet Arken. 
Alle pladser er optaget, og der er venteliste. 

Film, bøger og højskole 
Nye kulturelle indtryk kan udfordre og udvikle en. Især 
hvis man debatterer dem med andre. Det sker i læse-
kredsen hos Ældre Sagen i   Nyborg-Ullerslev, hvor man 
sammen gennemgår romaner og biografi er. Ældre Sa-
gen i  Faaborg har en populær ordning, hvor man kan 
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2009 2010 2011

Skønnet antal medlemsarrangementer 2009-2011

200920092009 201020102010 201120112011

Søndagscafe/musikcafe 410 460 750

Dans 1.539 1.430 1.630

Gymnastik/motion/gåture 16.850 15.990 17.200

Bowling/kegler/badminton/bordtennis 8.170 7.920 9.590

Sang(kor)-musik 390 500 580

Bræt- og kortspil 7.350 6.830 6.810

Petanque 5.850 6.720 6.890

Teater/opera/musik/festaften 550 240 390

Foredrag/litteraturkreds 1.380 1.280 1.380

Rejser 300 220 270

Besøg/små ture 1.130 1.180 1.200

Billard 1.200 1.520 1.640

Sprogundervisning 1.890 2.190 2.650

It-arrangementer, herunder undervisning 2.950 4.820 4.930

Diverse undervisning 1.840 1.730 2.190

Andre arrangementer 1.370 3.040 1.640

I alt 53.160 56.060 59.760

Anm.: Antallet angiver arrangementer i løbet af et år, fraregnet juni, juli og august. Tallene er beregnet på baggrund af stikprøveana-
lyse af annonceringer i Ældre Sagen DET SKER (august) og er derfor behæftet med usikkerhed.
Kilde: Ældre Sagen DET SKER, 2009-2011

Sundhed og velvære  Årsberetning 2011

komme i  eftermiddagsbio og se nye fi lm – eftermid-
dagstidspunktet passer mange bedre end at gå ud sent. 

  Stenløse Bibliotek lukkede ved udgangen af 2011. 
Som plaster på såret har Ældre Sagen i  Stenløse opret-
tet en bogcafe i  HEP-huset for ældre og handicappede. 
„Det er blevet en succes“, fortæller  Kirsten Pedersen, 
„mange har leveret bøger, som de alligevel ikke læser 
mere“.

Ældre Sagen i  Støvring arrangerer, i samarbejde med 
seks  menighedsråd,  højskoledage, hvor kulturperson-
ligheder fortæller om samfund, teater, musik, historie 
mv. Billetterne bliver udsolgt på 20 minutter, og der må 
laves ventelister. 

Bridge fænger
 Ole Lyhne fi k den ide at danne en bridgeklub. I dag er 
der over 150, der spiller bridge hos Ældre Sagen i Søn-
derborg-Sundeved. Det er dermed en af landets største 
bridgeklubber.

 Ældre Sagen havde igen i 2011 en landsdækkende 
bridgeturnering i samarbejde med  Codan. 32 par kvalifi -
cerede sig til fi nalen på  Flyvestation Skrydstrup i  Vojens. 

Glade  lystfi skere
Da  Rudi Westergaard spurgte Ældre Sagen i  Ølstykke, 
om de havde en  fi skeklub, fi k han beskeden: „Du kan jo 
bare starte en op“. Nu er der omkring 55 gæve og glade 

 lystfi skere, der stævner ud fra   Helsingør Havn – og de 
har også været på kursus i fl uebinderiets ædle kunst.

Yes, oui og si
Ikke færre end fem forskellige fremmedsprog tilbyder 
Ældre Sagen i  Næstved undervisning i. Det er en stor 
succes, ikke mindst på grund af kompetente undervise-
re – ofte tidligere gymnasielærere. Også i  Silkeborg har 
man med succes kurser i „ Rejse-engelsk“ med 85 kursi-
ster fordelt på fem hold, også her med pensionerede en-
gelsklærere som undervisere. 

Kreativt værksted 
Ældre Sagen i  Støvring har indgået partnerskab med 
 Suldrup Skole. Fire kvinder i bedstemoralderen tilby-
der kreative sysler til børn fra 4.-6. klasse – til pigerne 
fx fi ltning, strikning og syning. På tegnebrættet er ideen 
„Bedstemors kokkeskole for drenge“, hvor knægtene 
skal lære at lave boller i karry, frikadeller el. lign.

60.000 lokale arrangementer 
Der var i 2011 ca. 60.000 lokale  medlemsarrangemen-
ter i vores  lokalafdelinger landet over. Vi vurderer, at 
omkring 180.000 medlemmer i løbet af et år har glæde 
af dem (nogle kommer til adskillige af arrangementer-
ne). Disse aktiviteter giver samvær og livsglæde og vir-
ker, set i det lange perspektiv, forebyggende.
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5. Omsorg og pleje

 Besøgsvenner og hyggestunder 
Inden for vores  social-humanitære arbejde udgør be-
søgsvennerne den største gruppe af  frivillige. En af dem 
er  Hanne Pedersen fra  Morud på  Fyn, der siden sin pensi-
onering har været besøgsven for tre „dejlige mennesker, 
der ikke får besøg så tit“. Hun nyder at være velkommen 
hos de tre. „Vi taler om alt mellem himmel og jord og kan 
også være stille sammen. Jeg kommer altid glad hjem til 
min mand efter disse besøg og kan slet ikke undvære de 
ugentlige hyggestunder“. 

Dejligt at spise sammen med andre 
Det er trist at spise alene – og ikke godt for helbredet 
at være undervægtig. Ældre Sagen i  Odense fi k i samar-
bejde med   Odense Kommune ideen til en ny frivilligrolle: 
 Spisevenner, der kommer og spiser sammen med vær-
ten. Det øger livslysten, glæden og appetitten.

Ideen er på fremmarch andre steder, fx i  Høje 
Taastrup. Det samme gælder andre aktiviteter, hvor man 
spiser sammen. Et nyt kursustilbud for  frivillige er: „Mad 
og måltider – samvær og glæde“. Hos Ældre Sagen i  Skive-
Spøttrup-Sundsøre er man allerede i gang: Madklubben 
har deltagere fra 66 til 92 år, ledet af tidligere økonoma 
 Tove Vernegren: „Vi både griner og får lejlighed til at tale 
sammen om både stort og småt over gryderne og opva-
sken“. 

„Hvorfor mure sig inde, 
når man kan more sig ude?“
Pilotprojektet „ Ud af busken – bank på nye døre“ skal 
lokke ensomme ældre med til aktiviteter uden for hjem-
met. Projektet er fi nansieret af satspuljemidler og løber 
frem til 2013. I 2011 har projektgrupperne rundt om i 

landet haft succes med at starte en række nye lokale ak-
tiviteter:

▶   Cafe Livsglæde på  Frederiksberg byder på hyggeligt 
samvær og en tallerken varm mad i  Den Gule Villa. Her 
kan man komme og spise og være sammen med andre. 
Astrid  Bregninge er glad for villaen: „Det er ligesom et 
hjem, og det skaber den tryghed, vi stræber efter“.

▶  På  Nordfyn mødes mindre grupper af ældre – især re-
krutteret gennem personlige kontakter i nærsamfun-
det – i en række fortællecafeer, hvor de deler erindringer. 

▶   Esbjerg har barslet med  singlebrunch til kamp mod „de 
trælse søndage“. Ideen er udsprunget på en søndags-
cafe, hvor Elise rejste sig og med den lokale folder om 
projektet i hånden sagde: „Søndage og helligdage er 
de værste – jeg foreslår, at vi laver en singleklub!“. Der 
er fl ere spændende single-aktiviteter i støbeskeen. 

▶   Suppeaftener i  Støvring sker i samarbejde med de 
lokale  menighedsråd. Deltagere opfordres til at tage 
naboen med, og arrangementet samler op mod 100 
mennesker til fællesspisning, musik og sang. Ikke 
kun enlige, men også ægtepar dukker op. „Det er 
bedre, at vi får fat på folk nu, end når de først bliver 
alene og måske får sværere ved at komme ud“, for-
tæller lokalformand  Lisse Trads. 

Kom på socialcafe!
Vi ønsker at supplere det traditionelle  social-humanitæ-
re arbejde med nye former. Vi lægger her vægt på net-
værksstruktur og løsere tilknytning, da en del  frivillige 
ønsker at arbejde frivilligt en gang i mellem og ikke fx 
være besøgsven „fast hver eneste tirsdag eftermiddag“.

 Livsmodsgrupper 
Vi ser en stigende interesse for at støtte mennesker, 
der har mistet. Det sker i vores lokale  livsmodsgrupper, 
ledet af  social-humanitære  frivillige. Vores Frivilligaf-
deling har i 2011 afh oldt inspirationsdage og sammen 
med  Institut for Diakoni udviklet en metode og en kur-
susrække. Gennem historiefortælling hjælper de sør-
gende hinanden til at komme videre. Det sker fx hos Æl-
dre Sagen i  Høje Taastrup, hvor der er samarbejde med 
og backup hos en psykolog i kommunen. 

 Social-humanitær pulje 
støtter  demenscafeer 
Vi afsatte i 2011 250.000 kr. i en  social-humanitær pul-
je. Den har fi nansieret nye  frivillige og nye temabestem-

Vi arbejder for at:

▶  Den nationale handlingsplan for  medicinske 
patienter skal sikre sammenhængende og vær-
dige  patientforløb.

▶  Den kommunale indsats for forebyggelse, 
sundhedsfremme,  genoptræning og rehabili-
tering skal styrkes væsentligt.

▶   Hjemmehjælpen skal give mennesker med be-
hov for hjælp mulighed for en tilværelse så tæt 
på det normale som muligt på basale områder 
som rengøring, personlig hygiejne og frisk luft.
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te lokale aktiviteter. Fx nye madlavningsaktiviteter for 
mænd, fællesspisning, nyetableret  vågetjeneste i  Gjern 
og demenscafe i  Nibe. 

Der er i hele landet stigende interesse for  demensca-
feer. De kan give  demente et nyt socialt netværk. Pårø-
rende kan i cafeen få information om demens og fi nde et 
netværk, hvor man kan støtte og hjælpe hinanden.

Hos Ældre Sagen i  Silkeborg er  Ruth Conradsen ko-
ordinator for demensafl asterne. Hun kan her bruge sin 
faglige baggrund som afdelingssygeplejerske: „Som fri-
villig er det rart at have god tid til den enkelte, til forskel 
fra plejepersonalet, der har travlt med mange patienter“. 

 Vågetjeneste i vækst 
Vågetjenester er i vækst i Ældre Sagen, bl.a. i  Midtjyl-
land. Flere steder samarbejdes der med  Røde Kors og 
kommunen.  Frivillige er til stede hos døende, både på 
plejecentre og i private hjem. De opfylder døendes be-
hov for tavshed, samtale, læsning eller sang og tilkaldel-
se af hjælp. Frivilliges nærvær giver omsorg i de sidste 
timer af et menneskes liv. 

Ældre Sagen i  Hadsten har en  vågetjeneste, for „ingen 
skal være alene i den sidste tid“, som lokalformand  Niels 
Mark udtrykker det. Hos Ældre Sagen i  Morsø fortæller 
pensioneret sygeplejerske  Helle Runge: „ Salmebogen 
og  Højskolesangbogen giver et fællesskab for os, der er 
sammen om det. Men når jeg sidder hos fl ygtninge el-
ler indvandrere med en anden religion end min, gør det 
da ingen forskel. Det er roen til at være der, der betyder 
noget“. 

Ældre  fl ygtninge og indvandrere 
Vi udgav i 2011, sammen med  Dansk Flygtningehjælp 
og  Socialministeriet, en opdateret folder til ældre  fl ygt-
ninge og indvandrere om deres muligheder og rettighe-
der. Pjecen er udgivet på fx  arabisk,  somalisk og  urdu.

I  Aarhus kommer vores  frivillige hos fl ere forskellige 
etniske grupper. Eksempelvis har Birthe Vixø i fl ere år 
været frivillig i Gellerup hos en gruppe ældre arabisk-
talende kvinder; hun blev i 2011 indstillet til  Social- og 
Integrationsministeriets Integrationspris for sin indsats 
– og fi k  Aarhus Lokalbanks pris. 

„God morgen, Ellen!“
Hver morgen kl. halv ni ringer  frivillige fra Ældre Sagen i 
 Tølløse rundt til en række enlige for at sige godmorgen. 
„Der bliver spurgt, om jeg har det godt, og så sludrer vi 
lidt sammen. Det er noget af det bedste“, siger 87-årige 
Ellen.

Der er også  tryghedsopkald mange andre steder i lan-
det. Fx i  Herning, hvor Ældre Sagen tog opgaven op, da 
kommunale plejehjem skar denne vigtige indsats bort. 
„Pludselig havde vi fem-seks borgere i røret lige efter hin-
anden, der ikke vidste, hvad de skulle gøre, så vi var nødt 
til at tage aff ære“, fortæller lokalformand  Bent Rysbjerg. 

Også Ældre Sagen i  Jammerbugt har i 2011 oprettet 
 tryghedsopkald. I alt har vi i hele landet omkring 1.000 
 frivillige, der ringer og giver tryghed over telefonen. 

Stjernestunder i  Billund
„Et liv uden venner kan være livsfarligt. Der er uden tvivl en 
sammenhæng mellem ensomhed, helbred og levealder“, 
siger  Birgit Skov fra Ældre Sagen i  Tørring. Hun står for 
„Stjernestunder“, hvor  frivillige skiftes til at besøge forskel-
lige enlige, i stedet for kun at være besøgsven for én.

 Besøgshunde 
 Margit Sørensen fi k den gode ide at lade  kæledyr besøge 
plejecentre i  Odense – kort sagt „ frivillige  besøgshunde“ 
(der pænt tager deres ejere med). Hunden Rasmus er 
en kærkommen gæst, der får masser af klap og godbid-
der – og vækker glæde hos beboerne. Vi har nu igangsat 
ideen med  besøgshunde andre steder i landet, fx i  Frede-
ricia og i  Kerteminde. 

Et bedre liv på plejehjem
Den tidligere regering nedsatte i 2011  Ældrekommis-
sionen, der skulle se på beboeres  livskvalitet og selvbe-
stemmelse i plejeboliger og på plejehjem. Den skulle fi n-
de gode eksempler og udarbejde et inspirationskatalog. 

Den tidligere leder af  plejehjemmet Lotte,  Thyra 
Frank, var formand for kommissionen, indtil hun blev 
medlem af Folketinget. Herefter udpegede social- og in-
tegrationsminister  Karen Hækkerup Ældre Sagens adm. 
direktør  Bjarne Hastrup til formand. 

Kommissionen off entliggjorde sin rapport i februar 
2012. Anbefalingerne er i høj grad præget af vores viden 
og holdninger. Det drejer sig fx om  demensindretning af 
alle plejeboliger, fl ere  sansehaver og  plejehjemslæger 
som frivillig ordning. Folketinget har afsat 40 mio. kr. til 
at føre kommissionens anbefalinger ud i livet.

 Plejehjemslæger kan sikre sundhed
Vi har igennem fl ere år arbejdet for  plejehjemslæger. En 
fast tilknyttet læge kan vejlede plejepersonalet om me-
dicin, pleje mv. og derved styrke kvaliteten i den sund-
hedsfaglige indsats. Vi er derfor meget tilfredse med, at 
den daværende  socialminister  Benedikte Kiær i foråret 
2011 igangsatte forsøg med  plejehjemslæger i seks 
kommuner. Forsøget ventes afsluttet i 2012. 

Yrsa beholdt sit bord
På et plejehjem på  Nordfyn måtte Yrsa ikke få lov at 
beholde sit bord med nogle få tilbageværende ejen-
dele. Plejehjemmet mente nemlig, at bordet gjorde det 
for besværligt at gøre rent. Vi gik ind i sagen, som blev 
meget omtalt i medierne i november 2011. Den endte 
godt: Yrsa fi k lov at beholde sit bord. 

Vores budskab er, at fl ere plejehjem tolker  Arbejdstil-
synets vejledninger for fi rkantet: De glemmer, at det er 
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et menneskes private hjem – og ikke „kun“ en arbejds-
plads. Vi anbefaler derfor, at plejehjemslederne tolker 
reglerne smidigt og i respekt og lydhørhed for både be-
boere og personale. 

„Man skal huske, at det er Yrsas 
hjem. Hun har en  huslejekontrakt, 
og der er personale ansat til at 
hjælpe hende. Men hjemmet 
– det er hendes“.

Seniorkonsulent  Margrethe Kähler, Ældre Sagen, 
 TV2 Nyhederne den 7. november 2011. 

Nej til totalforbud på plejehjem
I november 2011 fremsatte  Bjarne Laustsen (S) forslag 
om at indføre  rygeforbud i plejehjem. Baggrunden er 
reel og alvorlig: Flere beboere er omkommet i brande 
efter at have røget på værelset.
Vi har i stedet foreslået, at der etableres  rygerum med 
udsugning og en glasvæg foran, så personalet hurtigt 
kan gribe ind, hvis en beboer skulle falde hen med en 
tændt cigaret eller pibe. Vi har desuden henvist til selv-
slukkende cigaretter, rygeforklæder mv. 

 Aalborg-samarbejde om plejehjem
Ældre Sagen i  Aalborg har sammen med kommunen 
fokus på at øge kvaliteten på syv udvalgte plejehjem. 
Samarbejdet i  koordinationsudvalget sikrer, at de fi re 
lokalbestyrelser i  Aalborg taler med én stemme ift. kom-
munen. Man er her både kritisk og konstruktiv: „Vi synes 
godt om den  velfærdsteknologi, man vil bruge. Men vi 
bryder os ikke om, at ude-arealerne er så små, og synes 

heller ikke plejehjemmet er så velegnet til  demente,“ 
siger  koordinationsudvalgets formand  Hans Vinther 
Buus.

Stort behov for demensegnede boliger
Omkring 85.000 danskere lider i dag af demenssygdom-
me, og i 2030 vil tallet være forøget med 50 pct. Men 
allerede i dag mangler der  demensboliger. Det koster 
ikke mere at gøre boliger enkelt og tydeligt indrettet, så 
de bliver trygge og velegnede for  demente. Vi foreslår, at 
det lovfæstes i  almenboligloven, at alle plejeboliger skal 
være demensindrettede.

Vi bidrager til national 
handleplan for demens
Vi har bidraget til „National handlingsplan for  demen-
sindsatsen“, der udkom i 2011 med 14 anbefalinger på 
tværs af social- og sundhedsområdet. Vi deltager nu i en 
følgegruppe under  Servicestyrelsen, som skal følge ind-
satsen bl.a. på områder som:

▶  Indsamling af viden om socialfaglige indsatser
▶  Metodeudvikling og –afprøvning ift.  demente med 

svære adfærdsforstyrrelser
▶  Pårørendes behov for afl øsning og afl astning
▶  Udvikling af dag- og afl astningstilbud i nye partner-

skaber
▶  Oplysningsindsats om demens.

Omsorg og pleje  Årsberetning 2011

Op til  Folketingsvalget i september dokumente-
rede vi i en  vælgerundersøgelse, at: 

▶  Tre ud af fi re vælgere mener, at der hos hjem-
mehjælpsmodtagere bør blive gjort rent mindst 
én gang om ugen. Sådan ser virkeligheden des-
værre ikke ud; det mest almindelige er kun hver 
anden eller tredje uge. 

▶  To ud af tre vælgere ønsker, at hjemmehjælps-
modtagere skal tilbydes bad hver eller hver 
anden dag. Reelt er det under hver femte af de 
visiterede, som oplever det. Typisk må ældre 
nøjes med bad én gang om ugen. Det synes kun 
5 pct. af vælgerne er i orden.
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Kommuner strammer til – vi siger fra
Kommunerne skar hårdt i  hjemmehjælpen fra 2010 
til 2011. Det fremgik af vores interviewundersøgelser, 
både blandt hjemmehjælpsmodtagerne og blandt alle 
danske  kommunalchefer. Der er blevet skåret i den 
praktiske hjælp i fl ere år, og i 2011 sparede halvdelen af 
kommunerne yderligere på dette felt.

Nu rammes imidlertid også den personlige pleje, 
hvor knap hver tredje kommune skar i 2011. Det ram-
mer mange ældre, der på grund af dårligt helbred har 
brug for denne hjælp. 

Vi har påtalt forholdene i en række kommuner, som 
vi mener klart er gået for vidt:

▶   Kolding Kommune ville tage hjælpen fra borgere, „der 
kun med meget besvær kan udføre opgaver i hjemmet“. 
 Visitationskravene er siden blevet mindre snævre.

▶   Faxe Kommune forsøgte uretmæssigt at opkræve 
 brugerbetaling ved at tildele „midlertidig hjælp“ i en 
tre-måneders periode. Kommunen har nu standset 
denne praksis.

▶    Hørsholm Kommune skar serviceniveauet til prak-
tisk hjemmehjælp ned til kun én gang om måneden. 
I januar 2012 gav  statsforvaltningen os medhold: 
Dette lever ikke op til lovens krav. Seneste forlydende 

er, at kommunen fremover vil tilbyde rengøring 
to gange om måneden.

▶   Køge Kommune skar i hjælpen, blot med henvisning 
til kommunens økonomi. Sagen er overgået fra  Byret-
ten til  Østre Landsret. Vi forventer dom i sagen i 2012.

▶    Billund Kommune kræver, at borgeren selv køber 
robotstøvsuger. Vi har bl.a. skrevet til social- og in-
tegrationsministeren samt  økonomi- og indenrigs-
ministeren, så svage borgere, der er afh ængig af 
kommunens hjælp, ikke selv skal betale for den ny 
teknologi. 

Anerkend SOSU-talenter 
Vi mener, der er behov for kvalifi cerede og kompetente 
medarbejdere i  ældresektoren. Derfor har vi aktivt støt-
tet  DM i SOSU (social- og sundhedsområdet), hvor man 
som led i Danmarksmesterskaberne for erhvervsuddan-
nelserne hædrer unge talentfulde pleje- og omsorgs-
medarbejdere. 

Lad os få en  hjemmehjælpskommission 
Der er i disse år fokus på „  Fredericia-modellen“, med 
„længst muligt i eget liv“. Vi er naturligvis positive over 
for, at  hjemmehjælpen skal sikre  genoptræning og ud-
skydelse af behov for hjælp. Men vi har fl ere gange måt-
tet efterlyse, at:
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▶  Den enkelte kommune sikrer en vis kvalitet i indsat-
sen

▶  Kommunen inddrager borgeren i planlægningen og 
samarbejder med borgeren

▶  At kommunen ikke skærer i hjælpen, før borgerens 
 funktionsevne er forbedret.

 
Vi mener, der er behov for at udvikle nye rammer, mo-
deller og indhold for  fremtidens hjemmehjælp.  Ældre-
kommissionen har analyseret og givet forslag til bedre 
 livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger og på 
plejehjem. Regeringen bør som et helt nødvendigt sup-
plement nedsætte en  Hjemmehjælpskommission. Den 
kan tilsvarende komme med anbefalinger til, hvordan 
 hjemmehjælpen fremover kan bidrage til et godt og 
langt liv for dem, der har behov for hjælp i eget hjem. 

 Genoptræning hurtigst muligt 
Under hver tredje kommune kan tilbyde  genoptræning 
senest en uge efter udskrivning fra sygehus, og der er 
store variationer mellem kommunernes serviceniveau. 
Det viste en undersøgelse, vi i 2011 gennemførte i sam-
arbejde med  Danske Fysioterapeuter,  Danske Handi-
caporganisationer og  Ergoterapeutforeningen. Vi har 
foreslået indførelse af en  ventetidsgaranti, så man sik-
res  genoptræning hurtigst muligt og efter højest én uge. 
 Kommunernes Landsforening har erkendt, at venteti-
derne er alt for lange, og støtter nu en  ventetidsgaranti. 

Endelig en plan for  medicinske patienter 
Ældre  medicinske patienter indlægges med diff use 
symptomer og må ofte genindlægges efter at være ble-
vet udskrevet. Det er en patientgruppe, der hidtil blevet 
underprioriteret i sundhedsvæsenet. Vi glæder os derfor 
over, at Folketinget i 2011 aftalte en national handlings-
plan med en bevilling på 200 mio. kr. til de kommende 
fi re år. Det skete med opbakning fra en bred skare af 
partier. Aftalen omfatter  forløbskoordinatorer, der skal 
følge de mest sårbare patienter på deres vej gennem 
sundhedsvæsenet. Også et andet af vores ønsker blev 
opfyldt: Hjemmebesøg af egen læge og hjemmesyge-
plejerske efter udskrivelse fra sygehus. 

 Frivillige og forskere samles 
om den  medicinske patient
Flere af vores  lokalafdelinger har afh oldt debatmøder 
om den  medicinske patient. Vores  nordjyske distrikt ar-

rangerede sammen med  University College Nordjylland 
en stor temadag med indlæg fra både sundhedsfaglig og 
politisk side. „Man gik hjem med megen ny viden, som 
man kan bruge i det daglige arbejde, uanset om man er 
professionel eller frivillig“, vurderer  Hans Vinther Buus, 
formand for Ældre Sagen i  Aalborg.

 Sygehusudvalg
Vores  sygehusudvalg har  frivillige repræsentanter fra 
hele landet. De debatterer lokal og national udvikling 
på sundhedsområdet. De har på forskellig vis været i 
løbende dialog med politiske og sundhedsfaglige re-
præsentanter fra regionerne om udskrivningsforløb, 
patientkommunikation, nyt sygehusbyggeri, den prak-
tiserende læges rolle, det ny medicinkort mv. 

Væk med  aldersgrænse for 
depressionsramte 
Man har hidtil kunnet få tilskud til  psykologhjælp, hvis 
man blev ramt af depression og var højest 37 år. Var man 
ældre, skulle man selv betale hele psykologregningen. Vi 
har fundet, at det var en urimelig aldersdiskrimination, 
da depression kan ramme alle aldersgrupper. Folketin-
get har i satspuljeaftalen for 2012 afsat 200 mio. kr., 
så også danskere over 37 år kan få tilskud. Vi glæder os 
over, at aldersdiskriminationen på dette område der-
med ophører.

Tandsejr
Finansloven bragte godt nyt på  tandområdet: Der blev 
sat betalingsloft på  tandbehandlinger for patienter med 
særlige tandsygdomme. Fremover skal patienter med 
39 udvalgte og sjældne tandsygdomme maksimalt be-
tale 1.725 kroner i tandlægeregning. 

Få mere ud af dit  høreapparat
Vi forsøger at fi nde og udvikle  medlemstilbud, der kan 
hjælpe til et godt og langt liv, også selv om man har 
helbredsproblemer. Det gælder fx tilbud på  el-scooter, 
 blodtryksmåler og  iltmåler. 

Derudover har fi rmaet  Oticon som en konsekvens 
af deres samarbejde med os oprettet  hjemmesiden 
www. seniorhørelse.dk om høreapparater. Her kan 
man få gode råd og svar på ofte stillede spørgsmål. 
Der er derudover en række fordele som fx gratis for-
sikring, hvis man har benyttet en certifi ceret forhand-
ler.

„Vi har kæmpet for en national handlingsplan i fl ere år 
og betragter det som en stor dag for den ældre  medicinske patient“.

Souschef  Jens Højgaard, Ældre Sagen, i Radioavisen den 22. december 2011. 
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6. Familie og bolig

Klarere regler for  besøgsrestriktioner
Det er dybt ulykkeligt for en plejehjemsbeboer, når en 
kommune forbyder eller begrænser familiens besøg. 
Det har vi ønsket at få sat en stopper for efter nogle ke-
delige sager i 2010. Derfor er vi meget tilfredse med, at 
Folketinget i 2011 fastsatte klarere retsregler i den so-
ciale servicelov. 

De nye regler fastslår beboerens selvbestemmelses-
ret i eget boligområde: Plejehjem kan kun udstede  be-
søgsrestriktioner, når det er strengt nødvendigt, og ef-
ter at andre initiativer har været brugt uden held. Det 
fi nder vi er en god lovgivningsmæssig løsning for at 
undgå tilspidsede situationer med ulykkelige beboere, 
der ikke kan få familiebesøg.

 Familieuniverset er i gang
I januar 2011 gik www. familieuniverset.dk i luften. Det 
er en  hjemmeside til pårørende, der ønsker at støtte 
forældre, bedsteforældre mv. Siden har i perioder været 
hæmmet af tekniske problemer som langsom hastig-
hed. De problemer er vi ved at løse.

Ved slutningen af 2011 havde knap 1.600 oprettet 
en profi l, og der var skabt knap 900 familierum (lukkede 
områder, hvor familien til en ældre kan koordinere afta-

ler, lægge billeder ind og meget andet). Brugerne har i 
årets løb fået to nye værktøjer: En adressebog og mulig-
hed for at gemme dokumenter. Vi udbygger løbende og 
bringer brevkassesvar fra vores rådgivere. 

 Bofællesskab – sådan gør du!
Vi har i 2011 udgivet en opdateret udgave af bogen „  Bo-
fællesskab – fra drøm til virkelighed“ med masser af viden 
og inspiration. Her er oplysninger om etablering af et  bo-
fællesskab, de forskellige slags boliger, regelsæt, vedtæg-
ter og fi nansiering. Bogen giver også råd om samarbejde 
og løsning af de uundgåelige små og store konfl ikter. 
 Jyllands-Posten kaldte bogen brugervenlig og mente, at 
den „vil helt klart sætte tanker i gang, hvis man ønsker 
en alternativ boform“. På vores  hjemmeside kan man i 
 Bofællesskabsbasen lede efter et  bofællesskab – alders-
blandede eller kun for ældre. Der er over 200 at vælge 
imellem. 

En hjælpende hånd 
Ældre Sagen i  Helsingør har et samarbejde med   Helsin-
gør Ungdomsskole, „Den hjælpende hånd“. Hvis man 
som pensionist ikke lige selv kender en handy-mand, 
kan elever fra skolen komme og hjælpe med fx at sætte 
en lampe eller postkasse op. 

I  Helsingør er der desuden en indkøbsordning, som 
90-årige Inga er rigtig glad for: „Er det ikke imponeren-
de, at hun kommer frivilligt her hen og hjælper mig og 
får ikke andet end en kop kaff e for det. Det er da stor-
sindet“ siger Inga om Rita fra Ældre Sagen, der hjælper 
hende med indkøb.

Også hos Ældre Sagen i  Nørre Alslev gives der en hjæl-
pende hånd.  Verner Jespersen: „Jeg kan slet ikke forestil-
le mig et liv uden at være frivillig. Det er meget givende 
at opleve de ældres glæde over at få hjælp til de små 
praktiske opgaver, som kan virke uoverkommelige, når 
man er alene og måske ikke er så fysisk stærk længere“. 

Pensionister må ikke have 
ven eller veninde 
Vores rådgivere modtager mange henvendelser fra æl-
dre, der uforskyldt mistænkes for socialt bedrageri. Det 
drejer sig om enlige pensionister, der får en ven eller ven-
inde, hvorefter kommunen „anklager“ dem for at dele 
husholdning og derfor fratager dem sociale ydelser. 

Vi har tidligere påtalt dette. Det ansvarlige ministe-
rium har siden udsendt en ny vejledning, der dog er så 
uklar, at den ikke løser problemet. Vi fortsætter derfor 

Vi arbejder for at:

▶  Både nye og eksisterende boliger skal fremtids-
sikres, så de egner sig til alle livets faser

▶  Der skal renoveres og nybygges plejeboliger, så 
plejeboliggarantien kan opfyldes

▶  Der er behov for langt fl ere demensegnede ple-
jeboliger

▶  Der skal i alle kommuner være gode og billige 
transportordninger for mennesker med nedsat 
mobilitet 

Spørgsmål i  Familieuniverset

„Min gamle far er 92 år og bor på plejehjem. Jeg 
selv bor 200 km derfra desværre, og jeg vil gerne 
vide, hvem der kan sørge for han får medicin fra 
apotek ved akut opstået behov?“
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arbejdet for at få klare og objektive regler for, hvordan 
kommunerne defi nerer „ enlig pensionist“. 

I klemme med ny  postlov
Nu er det slut med at få post til døren, med mindre man 
har helbredsproblemer. Men nogle svækkede borgere 
ryger i en slags bureaukratisk fælde. Fx når kommu-
nen kræver lægeattest for at visitere til „post til døren“, 
hvorefter lægen svarer, at dette ikke er en lægelig op-
gave. Eller kommunen underkender en lægeerklæring 
og mener, at borgeren alligevel er rask nok. Vi har der-
for opfordret trafi kministeren til at sikre dårligt gående 
borgere post til døren. 

Nem  postkasseløsning
Med den nye  postlov så vi i 2011 et behov for at hjælpe 
medlemmerne med en nem totalløsning. Vi formidlede 
derfor et  medlemstilbud, hvor man i en „pakke“ fi k både 
postkasse og montering – et tilbud der var ret populært. 

Du skal kunne komme rundt 
For at få et godt liv, deltage i samfundslivet og være 
i sociale relationer er det vigtigt, at man kan forblive 
mobil – at man kan komme ud af sit hjem og møde an-
dre. 

Vi afh older i samarbejde med  Dansk Kørerlærerunion 
bilistkurser for erfarne bilister, der ønsker at genopfriske 
teori og praksis.

Er man over 70 år, skal man forny sit kørekort med 
få års mellemrum, men lægerne opkræver vidt forskel-
lige beløb for dette. Vi har opfordret til, at der kommer 
et ensartet og lavt prisniveau. 

Den kollektive trafi k er vital for dem, som ikke har 
egen bil. Vi har derfor fokus på at udbrede  Flekstrafi k 
som et alternativt tilbud de tyndtbefolkede steder i lan-
det, hvor der ikke kører almindelige busser.

Endelig arbejder vi for at sikre tilgængelighed for alle i 
off entlige byrum. 

Gode mobilitetstilbud
Vi har en række  medlemstilbud til bilister: Forsikring, 
dæk, bilglas, vejsidehjælp – og derudover også på bilsyn. 
Dertil kommer aftaler med biludlejningsfi rmaer, til når 
man er på ferie. 

Ældre Sagen i  Nørre Alslev har indgået aftale med to 
unge iværksættere, der har åbnet cykelforretning lidt 
uden for byen: Et  medlemstilbud om, at forretningen 
henter og bringer cykler, der skal repareres. 

Vagtsomhed i  Esbjerg
Gruppen „ de vagtsomme gamle“ har eksisteret i  Esbjerg 
i syv år. Hver måned mødes deltagere fra Ældre Sagen, 
„Ældre hjælper ældre“, brugerrådene og Ældrerådet. Man 
har fokus på bl.a. transportproblemer i kommunen. 
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7. Arbejdsliv og økonomi

Pension og efterløn ændres 
Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen an-
noncerede nytårsdag 2011 et opgør med efterlønnen, 
og Folketinget vedtog siden en tilbagetrækningsreform: 
Aldersgrænserne for efterløn og folkepension hæves, 
den maksimale efterlønsperiode forkortes, og der sker 
skrappere modregning af pensionsopsparing i efterløn-
nen. 

Vi har i flere år efterlyst et rummeligt arbejdsmarked, 
hvor man tilbyder jobs og gode arbejdsforhold også til 
den erfarne arbejdskraft. Dette behov er ikke blevet min-
dre efter tilbagetrækningsreformen (se også side 35). Vi 
mener desuden, at der er behov for en udvidet seniorjob-
ordning og en fleksjobgaranti for at forebygge, at ældre 
langtidsledige og nedslidte skubbes helt ud af arbejds-
markedet, i takt med at tilbagetrækningsalderen skub-
bes op. 

Få mere ud af at arbejde  
ved siden af pension
Vi har mange gange peget på, at en pensionist får for lidt 
økonomisk gevinst ved at arbejde, fordi lønindtjening 
fører til kraftig modregning i folkepensionen. Dette har 
politikerne lyttet til: Regeringen har forhøjet folkepen-
sionisternes modregningsfradrag for arbejdsindkomst 
fra 30.000 kr. til 60.000 kr. med virkning fra 2014. Sam-
tidig er timekravet for optjening af opsat folkepension 
blevet sænket fra 1000 timer til 750 timer.

Uklarhed om efterløn
Vores undersøgelser viste i 2011 stor rådvildhed om reg-
lerne for at melde sig ud af efterlønsordningen. Vi har 
derfor efterlyst en personligt målrettet oplysningskam-
pagne. En sådan kommer i 2012. 

Afskaf aldersgrænser
Vi vil afskaffe aldersgrænser på arbejdsmarkedet, så 
flere får mulighed for at få et godt og langt arbejdsliv. 
Således har vi stævnet Beskæftigelsesministeriet for at 
få rettens ord for, at a-kassernes aldersgrænse på 65 år 
er ulovlig.

„Der er jo masser af mennesker, som 
gerne vil arbejde længere og ud-
skyde deres folkepension, og deres 
arbejdskraft bliver der mere og mere 
brug for. Men at forlange, at de skal 
arbejde helt uden sikkerhed for at 
kunne få understøttelse, hvis de bli-
ver fyret og skal søge nyt job, er for 
meget at forlange. Så gider seniorer-
ne da ikke at arbejde længere“.

Adm. direktør Bjarne Hastrup, Ældre Sagen,  
i Jyllands-Posten den 7. maj 2011.

Tilbage til arbejdsmarkedet
Per Detlefsen, 67 år, blev frivillig efter pensionering, 
men det var ikke nok: „Jeg begyndte at føle rastløshed 
og syntes, at dagligdagen manglede nogle faglige udfor-
dringer“. Det ønske blev opfyldt, da en lokal forsikrings-
forening hyrede ham til på deltid at sælge forsikringer. 

Bente Olsen kedede sig som folkepensionist. I dag er 
hun ansat i en virksomhed, der manglede en robust og 
erfaren medarbejder til at tage sig af utilfredse kunder. 
„Yngre medarbejderes blikke flakker, når de lægger øre 
til en ordentlig svada. Men Bente holder fast og får talt 
kunden til ro“, siger hendes chef. 

Bevar din livsenergi efter arbejdslivet
Ældre Sagen bidrager på mange arbejdspladser med 
kurser og foredrag om livet efter arbejdsmarkedet. På 

Vi arbejder for at:

▶  Arbejdsmarkedet skal være rummeligt og flek-
sibelt; personen er vigtigere end alderen.

▶  Modernisér regler for dagpenge, folkepension 
mv., så flere kan forblive længere på arbejds-
markedet. 

▶  Folkepensionen skal følge den almindelige ind-
komstudvikling i samfundet.

▶  Der er behov for et økonomisk løft til folkepen-
sionister uden ekstra indtægter.

▶  Indfør en opsparingsbaseret pension til grupper 
uden arbejdsmarkedspension, så alle sikres en 
supplerende pension ud over folkepensionen.

▶  Vi ønsker et effektivt, forbrugerorienteret of-
fentligt tilsyn med pensionsområdet.
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disse kurser formidler vores rådgivere deres viden om 
både jura og økonomi og det mere eksistentielle og psy-
kologiske: Hvordan bevarer man sin livsenergi, når man 
har lagt arbejdet bag sig? Det blev i 2011 til over 50 ar-
rangementer med i alt omkring 3.000 deltagere – det er 
mere end en fordobling sammenlignet med året før. Vi 
har bevidst udvidet vores kursusaktivitet, baseret på be-
hovet og de gode evalueringer deltagerne har givet os. 

 Ældrecheck
 Ældrechecken gavner den fj erdedel af folkepensioni-
sterne (ca. 250.000 ud af ca. 900.000), der har den sva-
geste økonomi (begrænset indkomst ved siden af  folke-
pensionen og lav likvid formue). Det var i sin tid vores 
ide at indføre dette supplement til de pensionister, der 
har den svageste økonomi. Der var ekstra brug for  æl-
drechecken i 2011, for de pensionister, der ikke har ind-
komst udover  folkepensionen, oplevede et fald på 1 pct. 
i realindkomsten. 

Vigtigt med  livslang pension
VK-regeringen indførte i 2010 et loft på 100.000 kr. 
over indbetalingen til  ratepension. Fra 2012 er loftet 
yderligere sænket til 50.000 kr. Heldigvis er der ikke 
indført noget loft for indbetaling til livsvarige pen-
sioner. Når levealderen stiger, mener vi, at det er 

vigtigt med en livsvarig pension til supplement af  fol-
kepensionen.

Vi mener desuden, at  ATP-bidraget for alle i den er-
hvervsaktive alder bør fi redobles. ATP giver – i modsæt-
ning til de øvrige  pensionsselskaber – stadig en garante-
ret pension, der endda er livsvarig. En „ATP-løsning“ har 
samtidig de laveste administrationsomkostninger og 
sikrer samme vilkår for alle. 

Mere tilsyn med  pensionsselskaberne 
Pensionsbranchen har udviklet en „ omkostningsbereg-
ner“, der gør det muligt at sammenligne de forskellige 
 pensionsselskaber: Man kan nu se, om ens  pensionssel-
skab er for dyrt. Hvis det er tilfældet, kan man dog sjældent 
gøre noget ved det. For de fl este pensioner er  arbejdsmar-
kedspensioner, hvor arbejdsgiveren – typisk som en del af 
en overenskomst – har valgt  pensionsselskabet. 

Vi fi nder, at  arbejdsmarkedspensionerne i øvrigt er 
en god løsning, og at beregneren øger gennemsigtighe-
den. Men når den enkelte kun sjældent kan forlade et 
dyrt  pensionsselskab, er der behov for et eff ektivt for-
brugerorienteret tilsyn, der kan sikre lave omkostninger. 
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8. Teknologi

Husk borgeren i teknologiske løsninger 
Når kommunerne indfører ny teknologi, ser de på, 
hvad der kan spares af tid, og hvordan personalet 
vurderer teknologien. Men de glemmer at tænke på 
borgerne. Det viste en kortlægning af brugererfarin-
ger med ny teknologi, som Teknologisk Institut ud-
førte for os i 2011. Den viste også en overraskende 
mangel på samlet overblik blandt ledende aktører på 
området. 

Vi er nu gået videre med at undersøge erfaringerne 
med en række udvalgte teknologier som robotstøvsu-
gere, telemedicin og online omsorg mv. At sætte fokus 
på borgernes erfaringer og behov vil gøre velfærdstek-
nologi mere brugervenlig. 

Vi gennemførte i 2011 en brugerundersøgelse af 
holdningen til at udskifte den praktiske hjemmehjælp 
med en robotstøvsuger. Fire ud af fem siger nej tak. For-
mentlig fordi velfærdsteknologien mange steder er led 
i en spareøvelse, hvor man ikke tænker på brugernes 
behov. 

Vi har også fokus på brugerne i et nyt udvalg, vores 
landsbestyrelse har nedsat i 2011. Vores Velfærdstek-
nologi-udvalg skal indsamle, dele og formidle viden om 
sundheds- og teknologiprojekter i kommunerne. 

„Vi har intet mod robotstøvsugere 
som et frivilligt tilbud. Hvis kom-
munerne selv kommer med en 
robotstøvsuger, er det helt fint. Men 
der er tale om skjult brugerbetaling, 
hvis udgiften havner hos borgerne“.

Chefkonsulent Olav Felbo, Ældre Sagen,  
til Ritzaus Bureau den 18. november 2011.

Velfærdsteknologi i Ballerup  
og på Midtfyn
Ældre Sagen i Ballerup inviterede byrådet til paneldis-
kussion om samarbejdet mellem frivillige og offentligt 
plejepersonale samt om medicinske patienters vilkår og 
ny velfærdsteknologi.

Ældre Sagen i Faaborg-Midtfyn deltager i en projekt-
gruppe, der tager stilling til og afprøver velfærdstekno-

logi. Eksempelvis „Aktiv seng“, der hjælper med at kom-
me ned i og op af sengen. Også i Billund ser Ældre Sagen 
på velfærdsteknologi – fx GPS og telemedicin.

Uden net intet håndværkerfradrag 
I juli 2011 blev der indført fradrag for udgifter til vedlige-
holdelse og service – det såkaldte „håndværkerfradrag“. 
Det blev fra starten lanceret som „obligatorisk digitalt“; 
både information og ansøgning foregik via SKAT’s hjem-
meside. Vi modtog flere henvendelser fra utilfredse 
medlemmer, der ikke er på nettet.

Vi mener, at myndighederne er forpligtede til fra star-
ten at have alternativer parat til de ikke-digitale borge-
re, når der indføres nye digitale løsninger. 

„Det offentlige har et meget 
stort ansvar for at gøre ældre 
borgere it-kyndige, da det er 
dem, der vil tvangsdigitalisere 
for at spare penge. Derfor må 
der gennemføres en omfattende 
undervisningsindsats. Når man 
laver en digitaliseringsstrategi,  
så er det ikke nok bare at sige, 
at målet er, at alle skal være 
digitaliseret i 2015“.

Adm. direktør Bjarne Hastrup, Ældre Sagen,  
i Berlingske den 21. oktober 2011

Vi arbejder for at:

▶  Ny teknologi i plejen skal have et menneske-
ligt ansigt – den må ikke erstatte menneskelig 
kontakt, og brugere og pårørende skal inddra-
ges.

▶  Digitale løsninger skal være smarte og lette at 
bruge. De skal være brugervenlige og tage ud-
gangspunkt i borgerens behov, ikke myndighe-
dernes.

▶  Myndighederne skal koordinere deres digitale 
løsninger og sikre, at borgeren ikke bliver ka-
stebold mellem forskellige servicecentre.

▶  Der skal findes gode alternative løsninger til 
dem, der ikke er digitale; ingen må blive hæg-
tet af vores demokratiske samfund.
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Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark vil fra 2013 overtage udbetalingen 
af bl.a. pension og boligstøtte – dette har hidtil været 
en kommunal opgave. Vi deltager i en følgegruppe om 
etableringen af Udbetaling Danmark. 

God netløsning
Vi har længe ønsket at finde en god løsning til dem, der 
gerne vil kunne komme let på nettet. Det er lykkedes 
at tilvejebringe et godt medlemstilbud med dukaPC – 
computeren som er enkel at betjene. Mange medlem-
mer har været forbi receptionen i Nørregade for at prøve 
den udstillede model. 

400.000 ældre ikke på nettet
Den del af den danske befolkning, der ikke er på nettet, 
må ikke blive hægtet af i den teknologiske udvikling. 
Derfor var vi i 2011 med til at finansiere Danmarks Sta-
tistiks undersøgelse af befolkningens brug af internet. 
Det har betydet dels, at vi har fået indflydelse på nogle 
af de stillede spørgsmål, dels at undersøgelsen blev ud-
videt til også at dække de 75-89-årige. 

Resultaterne er nu den væsentligste kilde til doku-
mentation af ældres it-anvendelse og viser bl.a., at mere 
end 400.000 borgere over 65 år aldrig har prøvet at an-
vende internet. 

I efteråret 2011 besluttede vi derfor at sætte yderli-
gere fokus på digitaliseringen. Dette mundede ud i kon-
ferencen „Danmark går online – er der plads til alle?“ den 
30. januar 2012. 

Lær at bruge NemID
Ældre Sagens Fyns-distrikt har afholdt seks informa-
tionsmøder om NemID, som man skal bruge som „ad-
gangskode“ på forskellige sider på internettet. „Når 
foredraget er slut, er deltagerne blevet stopfodret med 
oplysninger om internettets lyksaligheder og kan tage 
hjem og prøve det hele selv“, fortæller vores frivillige it-
koordinatorer Lone Ebbesen og Ole Møller. 

Også Per Stig Jensen hos Ældre Sagen i Frederikssund 
hjælper ældre med at bruge NemID: „Jeg pirrer deres nys-
gerrighed ved at vise de mange muligheder, der er med 
NemID“. Han henviser også til andre muligheder på net-
tet, hvis man er blevet alene: „Både kommunen og Ældre 
Sagen har hjemmesider, hvor man kan komme i kontakt 
med andre og dermed få nye venner eller en ny kæreste“. 

It-venteliste i Frederikshavn
„Jeg læste i avisen, at kommunen stoppede med at 
sende breve ud. Samtidig bortfaldt tilskud til undervis-
ning på VUC, så disse kurser bliver for dyre for mange. 
Så noget måtte vi jo gøre“, fortæller lokalformand Lena 
Sørensen fra Ældre Sagen i Frederikshavn. It-kurserne er 
blevet meget populære, og der er lange ventelister for 
at komme med. 

Facebook, fiskeopskrifter og den 
japanske forbindelse
„Jeg sidder sammen med en sød ung pige, som er ved 
at lære mig at bruge Facebook“. Sådan lød Jutta Øster-
gaards første Facebook-opdatering. De skete på Frivil-
lig Fredag i september, hvor Ældre Sagen på Østerbro 
i København sammen med elever fra en lokal ottende-
klasse fik flere ældre med på internettet.

Tove Nielsen fra Bagenkop er 74 år og ivrig bruger af 
nettet, efter hendes søn oplærte hende for fire år siden. 
„I dag har jeg været på jagt efter en god fiskeopkrift“, for-
talte hun til Ældre Sagen NYT i 2011. Hun læser også fle-
re aviser dagligt på nettet og e-mailer flittigt med børn 
og børnebørn. Med et brækket lårben er internettet en 
god måde at holde forbindelse til andre på. 

Tove Neergaard, 80 år, har lært it hos Ældre Sagen 
i Frederikssund. Hun kan nu både tale med og se sit 
barnebarn takket være pc, kamera og internet: „Det er 
dejligt, at jeg kan se ham, for han er ikke så tit hjemme. 
Han har boet i Tokyo i halvandet år og er blevet gift med 
en japaner, og det er spændende at følge med i deres 
liv.“

Fokus på offentlige hjemmesider
Vores frivillige har i samarbejde med biblioteker, banker 
og borgerservice skabt et øget fokus på brugen af of-
fentlige hjemmesider. Denne frivillige indsats går hånd 
i hånd med vores politiske indsats for, at mennesker, der 
ikke er digitale, får tilbudt en anden mulighed. Vi har i 
2011 tilbudt nye minikurser på it-området i samarbejde 
med bibliotekerne. 

Senior Surf-dag
Sammen med Digitaliseringsstyrelsen, bibliotekerne og 
Ældremobiliseringen har vi taget initiativ til Senior-Surf-
dag. Formålet er at få motiveret flere ældre til at gå på 
nettet. Det sker ved, at datastuer og undervisningsste-
der holder åbent hus. Mere erfarne brugere kan så invi-
tere venner og veninder med ned i datastuen for at vise, 
hvor meget man kan bruge nettet til.

Vores frivillige hjælper med it
Undervisning i it, og it-arrangementer i det hele taget, 
er et af de områder, der er vokset stærkt i Ældre Sagen. 
Fx har Ældre Sagen Silkeborg på fem år fordoblet antal-
let af deltagere i it-kurserne til knap 400 fordelt på over 
40 hold, med 30 undervisere tilknyttet. 

Ældre Sagens Senior PC support er på tolvte år en 
hotline. Her sidder 55 frivillige, fx Arne Wisth, der fortæl-
ler: „Når man ringer til PC support, har vi tid og tålmo-
dighed. Vi bruger ikke alle mulige smarte ord, og vi skyn-
der ikke på dem, der ringer. Vi bruger den tid, der skal til“.

I løbet af 2011 gav vores supportere ca. 3.200 tele-
foniske rådgivninger om it-problemer. Deres telefon  
70 10 10 06 er åben på alle hverdage kl. 10-15. 
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9. Medlemmer

62.000 nye medlemmer 
I 2011 steg  medlemstallet med ca. 26.000. Vi fi k ca. 
62.000 nye medlemmer – det er det højeste antal i over 
tyve år og næsten dobbelt så mange, som vi fi k i 2005. 
Samtidig mistede vi omkring 36.000 medlemmer, cirka 
halvdelen på grund af dødsfald. 

Der er 10.000 årligt, der melder sig ind af sig selv. 
Derfor er en aktiv og målrettet  medlemshvervning nød-
vendig, hvis ikke vores medlemstal skal falde. Vi bruger 
fl ere  hvervekanaler: De to største er  member-get-mem-
ber og hvervning via  telefonsalg. Dernæst havde vi tre 
store  hvervekampagner i 2011, og senest har brugen af 
 online-hvervning via  Google søgemaskinen vist sig ef-
fektiv. Læs mere om etikken i vores hvervning side 36. 

I januar 2012 passerede vi 600.000 medlemmer, og 
ved redaktionens slutning ultimo februar havde vi ca. 
610.000 medlemmer. 

Alder, køn og tilslutning
Nye medlemmer er typisk yngre end de eksisterende. 
Blandt de nye er over halvdelen yngre end 65 år. Blandt 

de eksisterende er tre ud af fi re mellem 60 og 80 år. Lidt 
over halvdelen af vores medlemmer er kvinder. 

Sammenligner man med befolkningens størrelse, er 
hele 29 pct. af danskerne over 50 år medlem af Ældre Sa-
gen. Der er dog store aldersmæssige variationer i  med-
lemsandelen i 50+, fra knap 7 pct. blandt de 50-59-årige 
til halvdelen af alle 70-79-årige. 

Figuren viser, hvordan Ældre Sagens medlemmer fordeler sig på forskellige aldersgrupper.

Aldersfordeling for 
nye medlemmer i 2011

Aldersfordeling for 
eksisterende medlemmer 2011

≤49 år
3 % ≤49 år

1 %≥80 år
5 %

≥80 år
16 %

50-59 år
21 %

50-59 år
8 %

60-64 år
31 %

60-64 år
18 %

65-69 år
24 %

65-69 år
24 %

70-79 år
16 %

70-79 år
33 %

I foråret vandt vi  Den Danske Direct Marketing 
Pris 2011 i kategorien „Brevet“. Prisen blev givet 
for et personligt brev, underskrevet af adm. di-
rektør  Bjarne Hastrup, vi udsendte i vores  hverve-
kampagne i efteråret 2010. Dommerkomiteens 
begrundelse for at gøre Ældre Sagen til  guldvin-
der lød: „Det er helt „ back to basic“, et velskrevet 
brev med en underskrift … Kunst er det ikke, men 
det virker over for en målgruppe, der var unge i 
60’erne“. 
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Mindre end en tredjedel af væksten i det absolutte antal 
medlemmer skyldes demografien (at befolkningen over 
50 er voksende); resten afspejler, at vi år for år har for-
øget vores medlemsandel blandt 50+.

Medlemsdialog og -loyalitet
Vi har gennem de seneste år arbejdet bevidst på at kom-
me tættere på det enkelte medlem. I private virksom-
heder taler man om dialog- eller loyalitetsprogrammer 
samt om CRM (Customer Relations Management). Vi 
kalder vores dialogprogram MRM, idet det første M står 
for „member“ (medlem).

Med MRM forsøger vi at „skræddersy“, så vi tilpasser 
kommunikation til den enkeltes ønsker ift. medlems-
tilbud, fx hvis man er særligt interesseret i nyt om mo-
tionstilbud eller kultur. Vi håber også på at kunne øge 
medlemmernes grad af engagement, så de måske mel-
der sig som aktive frivillige.

Med udgangen af 2011 havde vi omkring 60.000 med-
lemmer i vores MRM-program. De modtager e-nyheds-

breve tilpasset deres profil. Vi modtager løbende feed-
back fra modtagerne, så vi kan forbedre denne service, 
som vi ønsker at udvide til at omfatte flere medlemmer. 

Vores medlemmer er tilfredse
Hvorfor melder man sig ind i Ældre Sagen? En medlems-
undersøgelse udført af Tranberg Marketing i 2011 gav 
svaret: Dels fordi man støtter den gode sag, og dels fordi 
man forventer selv at få udbytte af medlemskabet, nu 
eller i fremtiden. 

Hvor skal Ældre Sagen gøre en stærkere indsats? I det 
politiske arbejde over for Folketing og kommuner, sva-
rer medlemmerne.

Er Ældre Sagen værd at anbefale til andre? Ja, svarer 
86 pct. af de nuværende medlemmer. 
Når tilfredsheden er stor, er der så ikke noget, der kan 
forbedres? Jo: Ældre Sagen bør styrke og udbygge sin 
hjemmeside, kommunikere mere løbende med med-
lemmerne og satse på øget synlighed af bl.a. det store 
frivillige arbejde. 

Medlemsudviklingen  
(antal medlemmer i tusinder ved årets udgang)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

455 459 469 476
492

512
531

550
570

596
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10. Synlighed og image

Ny og mere brugervenlig  
hjemmeside i 2012
Vi har i 2011 brugt mange kræfter på at udvikle ny hjem-
meside, der åbnede 29. februar 2012. Vi har ønsket at 
gøre hjemmesiden endnu mere relevant, så den bliver 
den foretrukne hjemmeside blandt 50+, når eller før ens 
livssituation ændrer sig. Vores nye hjemmeside bliver 
struktureret efter emne, så man under hvert emne kan 
finde både vores politik på området, vores lokale aktivi-
teter, medlemstilbud, viden og værktøjer, mv. 
Se www.aeldresagen.dk. 

Populær rådgivning
Vores jurister og socialrådgivere hjalp i årets løb ca. 
22.000 mennesker med gode råd om økonomi, so-
ciallovgivning, arveregler, sundhed og meget andet. 
Men også i andre tal kan vi se, at rådgivningen er 
værdifuld:

▶  Den meget populære håndbog „Værd at vide“ blev 
solgt i over 11.000 eksemplarer i 2011

▶  To af de allermest besøgte områder på vores hjem-
meside er: „Rådgivning“ og „Værd at vide“, der tilsam-
men havde i størrelsesordenen 700.000 besøg i løbet 
af 2011

Læs mere om etikken i vores rådgivning side 36. 

„Jeg ved ikke, hvad vi skulle  
have gjort uden den rådgivning, 
vi fik i Ældre Sagen. Den var 
uvurderlig. Vi talte med den 
samme demenskonsulent begge 
gange, og det var guld værd … 
Vi blev hjulpet til afklaring af 
situationen og til at komme  
videre på en måde, så både  
min far og mor havde det  
godt. Vi opnåede at få fred  
med sygdommen“, 

fortæller Bjørn Rasmussen, hvis mor blev ramt af 
demens, i bogen „Fællesskab med plads til forskellighed“  
af Jette Friis O’Bróin, 2011.

Mød os på Facebook
I december 2011 gik vi på Facebook. I dette sociale me-
die vil vi kunne være i dialog på en ny måde. Vi kan efter-
lyse og modtage nye gode ideer, og vi kan dele relevant 
viden og høre holdninger hos både medlemmer og ikke-
medlemmer. Vi er begyndt stilfærdigt, vil eksperimen-
tere og lade os udfordre undervejs. 
Se www.facebook.com/aeldresagen. 

Nye PR-frivillige skal styrke synlighed
Mange af vores frivillige er ivrige efter at gøre Ældre Sa-
gens arbejde mere synligt, også i de lokale og regionale 
medier. Flere af vores formænd for koordinationsudvalg 
og lokalafdelinger har efterlyst værktøjer, ideer og råd-
givning til, hvordan de gør.

I efteråret etablerede vi derfor et netværk af lokale 
presseansvarlige, i daglig tale kaldet PR-frivillige. Vi sat-
ser på øget synlighed gennem:

▶  Tæt samarbejde mellem sekretariat og lokalafdelin-
ger

▶  Mere erfaringsudveksling, læring og inspiration mel-
lem lokalafdelinger

▶  Bedre koordinering og hurtig reaktion i pressesager

Der findes allerede gode eksempler. Thomas Thomsen 
mente, at Ældre Sagen i Hvidovre manglede lokal syn-
lighed. Derfor begyndte han at sende artikelbidrag om 
det lokale foreningsarbejde til lokalavisen – og opnåede 
omtale hele 60 gange på et år. „Politikerne kan læse om 
os hele tiden, og det åbner for dialog“, fortæller Thomas. 
Han er i dag lokalformand og har overdraget PR-arbej-
det til en pensioneret journalist. 

Vi deltog i valgkampen
Ældre Sagen er partipolitisk neutral – men vi vil meget 
gerne udfordre og inspirere de politiske partier. I forbin-
delse med Folketingsvalget i september 2011 skabte vi 
på hjemmesiden et særligt valgsite, hvor vi viste dels de 
enkelte partiers og dels vores egne holdninger på om-
råder som hjemmehjælp, arbejdsmarkedsforhold og 
digitalisering. Flere partier brugte vores mærkesager og 
synspunkter i deres valgoplæg. 

Vi gennemførte også en vælgerundersøgelse, der do-
kumenterede vælgernes ønsker. I alt medvirkede vi i valg-
kampens tre ugers forløb i knap 200 medieomtaler. Vores 
sekretariat producerede desuden en valgpakke, som vo-
res frivillige kunne bruge ved lokale valgarrangementer. 
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 Fremtidsstudiets resultater 
vækker genklang
Vi begyndte i 2011 at publicere resultaterne fra  Frem-
tidsstudiet 2010. Vi har her spurgt fi re aldersgrupper 
(50-54 år, 60-64 år, 70-74 år og 80-84 år) om identi-
tet, lykke, familieforhold, arbejdsliv, frivilligt arbejde 
og mange andre emner. Resultaterne gav genlyd i en 
lang række medier i 2011, lige fra  Kristeligt Dagblad til 
TV2 og fra  Politiken til  Lørdagsavisen Køge. Off entlig-
heden kan forvente at høre mere fra  Fremtidsstudiet 
i 2012. 

Nyttige elektroniske værktøjer 
På vores hjemmesides program „ Mit testamente“ kan 
man blive afk laret og velforberedt, før man går til en 
advokat for at få udarbejdet et testamente. Man kan 
også fi nde et program med  ægtepagter, så man bl.a. 
kan imødegå skævdeling af pensioner ved skilsmisse. 
Derudover er der elektroniske løsninger på pårørende-
fuldmagter. De kan sikre ens ægtefælle gode dispositi-
onsmuligheder, hvis man selv skulle rammes af fx de-
mens. 

I medierne 10 gange i døgnet året rundt 
Ansatte fra landssekretariatet og  frivillige i lokal-
bestyrelserne har i 2011 udtalt sig til pressen cirka 
3.500 gange i elektroniske medier eller artikler om 
samfundsemner som hjemmehjælp, sundhed eller 
pension – det svarer til i snit 10 omtaler i døgnet, 
hver dag året rundt. Tæller vi alle  medieomtaler med 
– også kalenderstof, navnestof og lokal omtale af 
arrangementer – var Ældre Sagen i medierne over 
15.000 gange. 

Tilfredse læsere 
 Bladpakken, der kommer seks gange om året, er for den 
enkelte en konkret og synlig manifestation af medlem-
skabet. Den består af:

▶  Magasinet  Ældre Sagen NU, som vi ved typisk læses 
først.

▶  Avisen  Ældre Sagen NYT, der er med til at sætte dags-
ordener i samfundsdebatten

▶  Arrangementskalenderen Ældre Sagen  DET SKER
▶  Tilbudsoversigten Ældre Sagen  TILBUD

En læserundersøgelse i 2011 viste, at medlemmerne er 
glade for  bladpakkens indhold:
 
▶  Over 80 pct. læser  bladpakken „hver gang“ eller „næ-

sten hver gang“.
▶  Over 40 pct. mener, at  bladpakken har meget stor el-

ler ret stor betydning for medlemskabet. 
▶  Over 70 pct. er enig eller helt enig i, at „bladene pas-

ser til min opfattelse af foreningen Ældre Sagen“.

Vi kan desuden konstatere, at  Ældre Sagen NU sammen 
med  idényt og  Samvirke er de tre mest læste magasiner 
i Danmark. 

Forbedret  image i 2011 
Det indgår i Ældre Sagens formål at opnå bred støtte i 
befolkningen. Vi har spurgt, om man enten nu eller må-
ske i fremtiden kan se sig selv som medlem af Ældre Sa-
gen. Mens det i 2010 var 62 pct., der svarede ja til det, er 
andelen steget til 67 pct. i 2011. 

 Nielsens imageanalyse viser, at 45 pct. af danskere 
i 2011 fandt Ældre Sagen troværdig, mod 40 pct. året 
før.  

Vi kan glæde os over, at Ældre Sagen er en af blot to al-
mennyttige foreninger i Danmark, der i 2011 oplevede 
en statistisk signifi kant fremgang i vurdering i  Nielsens 
årlige imageundersøgelse. Denne øgede troværdighed 
spiller formentlig ind her.
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kendskab og vurdering 50+

kan du se dig selv 
som medlem af 
Ældre Sagen?

Alle 50+

kendskab og vurderingkendskab og vurderingkendskab og vurdering 50+50+50+

2010 2011

Gennemsnitlig kendskabsgrad 
(skala 1-5) 3,58 3,62

Gennemsnitlig vurdering 
(skala 1-5) 3,87 3,96

Ældre Sagens placering blandt 
knap 30 almennyttige foreninger 9 5

Kilde:  The Nielsen Company.

kan du se dig selv kan du se dig selv kan du se dig selv 
som medlem af som medlem af som medlem af 
Ældre Sagen?Ældre Sagen?Ældre Sagen?

AlleAlleAlle 50+50+50+

2010 2011 2010 2011

Ja 18 % 20 % 39 % 43 %

Måske i fremtiden 44 % 47 % 37 % 38 %

Aldrig 21 % 18 % 12 % 11 %

Ved ikke 17 % 15 % 12 % 8 %

Kilde: The Nielsen Company.
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11. Ansvar – i forhold til 
samfund og medlemmer

Samfundsansvar
De største danske virksomheder bliver i stigende grad 
afk rævet afrapportering om samfundsanvar ( CSR, Cor-
porate Social Responsibility). De skal vise, at de i deres 
jagt på økonomisk overskud ikke kun tænker på deres 
aktionærer på bekostning af resten af samfundet. Der-
for skal de dokumentere, at de i deres forretningsdrift 
også tænker på fx miljø og etik. 

Vi har i Ældre Sagen ikke til formål at tjene penge – 
vi er „ not-for-profi t“ og almennyttige. Det ligger derfor i 
vores natur at tænke ud over os selv og inddrage mange 
interessenter. I det følgende beskriver vi, hvordan vi på 
forskellige områder udviser ansvar set i forhold til sam-
fundet, medlemmerne og andre interessenter.

Indsats gavner også ikke-medlemmer
Mange af vores aktiviteter gavner ikke kun medlemmer, 
men også ikke-medlemmer: 

▶  Vores arbejde i forhold til Folketing og kommuner 
gavner ikke-medlemmer i lige så høj grad som med-
lemmer. 

▶  Vores  social-humanitære indsats er for alle, også 
ikke-medlemmer. 

▶  Den viden, vi stiller til rådighed via vores  hjemmesi-
de, er tilgængelig for alle, fordi vi ønsker, at fl est mu-
ligt får glæde af den.

▶  Vores telefoniske rådgivning er åben for alle.

Afb alancerede løsninger
Når vi peger på løsninger, søger vi at gøre dem rimelige 
og balancerede. De fl este af vores medlemmer har børn, 
børnebørn og måske oldebørn, hvis fremtidsmulig-
heder ligger dem på sinde: Danmark skal være et godt 
land at blive ældre i – også for vores børn og børnebørn. 

Vi bestræber os derfor alt i alt på at nuancere for-
slag, så de først og fremmest tilgodeser dem med 
størst behov. Vi søger at komme med konkrete og 
konstruktive løsningsforslag og ikke kun at kritisere. 
Vi ønsker at være i dialog og lytte for at fi nde bedre 
løsninger. 

 Medlemstilbud med ansvar 
Vi samarbejder med udvalgte partnere og leverandører i 
erhvervslivet. Derved får medlemmerne adgang til pro-

dukter, ydelser og oplevelser, der kan bidrage til et godt 
og langt liv. Disse tilbud skal helst være prismæssigt 
konkurrencedygtige, men vi lægger nok så meget vægt 
på, at de er enkle at bruge og forstå, er af forsvarlig kva-
litet og bakkes op af god service.

Af og til hører vi den kritik, at vores  medlemstilbud 
kun skulle være til de velhavende og privilegerede. Vores 
intention er imidlertid, at der skal være tilbud til alle. Vi 
tilstræber derfor bredde i tilbuddene, så alle kan være 
med uanset pengepung eller helbred. På  rejseområdet 
har vi fx både korte  kroophold og dyre  krydstogter. 

Vi har også den klare ambition, at vi med 600.000 
medlemmer i ryggen kan påvirke erhvervslivet til at 
tænke i de behov, der er i vores målgruppe. Et eksem-
pel: Vi lancerede gennem vores samarbejdspartner  Fa-
milietele den meget enkle  DORO mobil-telefon som 
 medlemstilbud. Indtil nu har omkring 30.000 med-
lemmer benyttet sig af dette tilbud. Dermed fi k  mobil-
branchen øjnene op for, at der var et behov for en enkel 
mobil med få, tydelige tasteknapper. Tilsvarende håber 

„Hvad mener 
Ældre Sagen i 
 efterløns debatten?“

Daværende statsminister  Lars Løkke Rasmussen 
bebudede i sin nytårstale 1. januar 2011 et op-
gør med efterlønnen. Her holdt vi fast i vores linje 
(se s. 44) – at være konstruktive. Vi valgte ikke 
side i debatten mellem blå og rød blok. Derimod 
pegede vi på, at mange gerne vil fortsætte med at 
arbejde og bidrage til samfundet – hvis arbejds-
pladserne efterspørger dem. 

Vores budskab i  efterlønsdebatten er derfor, 
at der skal skabes et  arbejdsmarked, hvor man 
anerkender, værdsætter, fastholder, udvikler og 
ansætter de mange, der gerne vil blive længe på 
 arbejdsmarkedet. At hæve aldersgrænserne – til 
67 år for  efterløn og 70 år for  folkepension i 2040 
– virker jo kun, hvis arbejdspladserne faktisk for 
alvor begynder at efterspørge medarbejdere over 
ikke bare 60, men også 65 år.
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vi, at www.seniorhørelse.dk kan påvirke en hel branche 
– de private høreklinikker – til at levere et højere servi-
ceniveau. 

Ansvarlig hvervning af nye medlemmer 
I vores hvervning af nye medlemmer lægger vi vægt på: 

▶  Hvervningen skal ske så omkostningseffektivt som 
muligt. Den løbende optimering af hvervekanaler 
har bidraget til, at vi i 2011 har kunnet nedbringe 
omkostningen pr. hvervet medlem, trods alminde-
lige prisstigninger

▶  Vi ønsker naturligvis ikke, at nogen skal få en dårlig 
oplevelse. Men med hverveaktiviteter, der „rammer“ 
over en halv million danskere, vil der være nogle, der 
føler sig unødigt forstyrret, eller at det ikke er relevant 
for dem. Også selv om vi forsøger at målrette hverve-
indsatsen. Ikke mindst når det gælder telefonsalg, er vi 
meget opmærksomme på at holde en god balance: vi 
vil gerne have medlemmer, men vil på den anden side 
heller ikke oversælge. Ud af ca. 50.000 årlige opkald er 
der ca. 50 klager fra personer, som ikke ønsker opkald, 
som fortryder indmeldelse eller føler sig „oversolgt“. 
Vi behandler hver eneste klage seriøst ved at evaluere 
kvalitet og service og følge op, hvor det er nødvendigt.

▶  Vi bruger ikke „facere“, der passer folk op på gader og 
stræder.

Vi noterer med tilfredshed, at kun 3 pct. af danskerne 
finder, at Ældre Sagen er for aggressiv mht. hvervning 
og indsamling – et tal, der er det halve af gennemsnittet 
for andre almennyttige foreninger iflg. Nielsens image-
undersøgelse. 

Etik i vores frivillige arbejde
Vi ønsker klare retningslinjer for ansvaret, når nogen ud-
fører frivilligt arbejde i vores regi og i Ældre Sagens navn 
– for alle parters skyld. Vore frivillige kan i Lokalbesty-
relseshåndbogen finde forholdsregler vedr. it, arrange-
ment af rejser, forsikringer mv. 

Det social-humanitære arbejde retter sig mod sårba-
re mennesker, hvilket kræver særlig påpasselighed. Der-
for skal vores social-humanitære frivillige underskrive 
en aftale, hvoraf det bl.a. fremgår, at man som social-
humanitær frivillig:

▶  Forholder sig neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs 
henseende

▶  Udfører sit arbejde ulønnet
▶  Har tavshedspligt og ikke må videregive personlige 

oplysninger uden samtykke
▶  Ikke modtager penge, arv eller gaver fra brugeren
▶  Ikke håndterer brugerens penge og medicin
▶  Ikke påtager sig professionelle pleje- eller trænings-

opgaver

▶  Ikke har nøgle til brugerens bolig
▶  Ikke påtager sig andres lønnede arbejde
▶  Modtager Ældre Sagens Id-kort med billedlegitima-

tion
▶  Er omfattet af Ældre Sagens forsikring for frivillige
▶  Altid er ledet af frivillige

Etik i vores rådgivning
Vores rådgivere lægger stor vægt på deres faglige kvali-
tet og på Rådgivningens troværdighed. De arbejder ud 
fra følgende principper:

▶  Vi vil tage udgangspunkt i det menneskes situation, 
som ringer ind – give plads og lytte, være støttende 
og imødekommende.

▶  Vi vil yde helhedsorienteret rådgivning og være gode 
til at høre, om der er aspekter i problemstillingen, 
som spørgeren ikke selv er opmærksom på.

▶  Vi vil ikke vælge side, når problemstillingen vedrører 
konflikter i en familie.

▶  Vi tager afstand fra forsøg på at omgå loven, herun-
der socialt bedrageri.

▶  Vi er kritiske over for firmaer, der har opført sig kriti-
sabelt over for spørgeren, uanset om de har et sam-
arbejde med Ældre Sagen eller ej.

▶  Vi vil sætte det enkelte menneskes værdighed højere 
end mediernes interesse i at „få en case“.

▶  Vi vil sikre løbende faglig udvikling i Rådgivningen 
samt have høj grad af videndeling.

▶  Vi vil indbyrdes løbende diskutere og evaluere etik-
ken i vores rådgivning.

Vi forvalter vores ressourcer ansvarligt 
Vi arbejder vedvarende på at udvise ansvar ved at an-
vende foreningens ressourcer, så vi opnår de bedst mu-
lige resultater. Derfor har vi igennem flere år styrket le-
delsen af sekretariatet gennem: 

▶  Udarbejdelse af årsplaner for sekretariatets afdelin-
ger med klare mål for de enkelte områder og afstem-
ning på tværs af afdelinger mht. leverancer og res-
sourcetræk

▶  Målstyring og projektstyring med succeskriterier og 
kvartalsvis opfølgning på resultater

▶  Årlig strategisk afrapportering over for omverdenen
▶  Budgetopfølgning fra dag til dag
▶  Fokus på god personaleledelse
▶  Bedre it-styring og fokus på datasikkerhed

Ældre Sagen har opbygget et forvaltningssystem, der 
bygger på vedtagne etiske retningslinjer, en forsigtig 
budgettering baseret på en gennemarbejdet strategi 
samt en tæt budgetopfølgning. Herigennem sikres, at 
vi i den daglige drift har fokus på at udnytte vores res-
sourcer på en sådan måde, at vi lever op til forvaltnings-
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revisionens krav om at være sparsommelig, produktiv 
og eff ektiv, som foreningen er pålagt i forbindelse med 
modtagelse af off entlige midler. 

 Etiske retningslinjer vedrørende økonomi
 Landsbestyrelsen har vedtaget en række „ Etiske ret-
ningslinjer vedrørende økonomiske dispositioner i Ældre 
Sagen“. Det væsentligste indhold i disse retningslinjer er: 

▶  Vi udleverer Årsrapporten (inkl. årsregnskabet med 
noter) til alle, der ønsker det.

▶  Vores uafh ængige revisor fører stikprøvevis kontrol 
med, at disse retningslinjer overholdes.

▶  Vi er bevidste om, at det fra medlemmernes og giver-
nes side forventes, at vi ikke unødvendigt bruger mid-
ler på lokaler, administration, repræsentation mv.

▶  Midlerne kan ikke anvendes til formål, der på nogen 
måde tilgodeser direktionens, landsbestyrelsens, fri-
villiges eller medarbejderes personlige økonomiske 
interesser.

▶  I lokalbestyrelser må samme person ikke have hverv 
som både formand og kasserer – og heller ikke ægte-
fæller/samlevende må dele disse to poster.

▶   Frivillige, herunder  landsbestyrelsen, modtager in-
gen form for økonomisk kompensation for deres  fri-
villige arbejde.

▶  Rejser skal foregå så økonomisk som muligt.
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Hovedtal i mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011

12. Vores økonomi 

Landsforeningens økonomi i 2011
Det er medlemmerne, der er kernen i vores økonomi. 
På vores indtægtsside udgør medlemskontingenter tre 
fj erdedele af indtægterne.

I fl ere år har satsen for medlemskab være 230 kr. om 
året for en enkeltperson. Med de seneste års økonomi-
ske krise har vi fundet det rigtigst ikke at forøge  kontin-
gentsatserne. Når vores omkostninger samtidig stiger 
på grund af almindelig infl ation, har det været ekstra 

vigtigt at forøge antallet af medlemmer for at fi nansiere 
vores arbejde og undgå økonomisk underskud. Trods 
de dårlige økonomiske vilkår i samfundet lykkedes det 
i 2011 at hverve mange nye medlemmer, ligesom vi op-
nåede en fl ot gentegning. 

Vi bruger midlerne på tre områder, der er omtrent lige 
store: 

▶  Vores lokale aktiviteter, dvs. frivilliges  social-huma-
nitære indsats, uddannelse af og støtte til  frivillige 
mv. 

▶  Landsdækkende aktiviteter, herunder rådgivning om 
juridiske og sociale spørgsmål, udarbejdelse af ana-
lyser om hjemmehjælp og  arbejdsmarked mv., dialog 
med Folketinget, pressearbejde mv.

▶  Servicering og hvervning mv. af medlemmer, herunder 
produktion og forsendelse af  bladpakken 

2009 2010 2011

Økonomi  Årsberetning 2011

Spil i en god sags tjeneste

Vi har fi re gange årligt et  medlemslotteri, der sen-
des ud til ca. 130.000 medlemskaber. Formålet er 
at fi nansiere vores  social-humanitære arbejde og 
samtidig give medlemmerne mulighed for at spille 
i en god sags tjeneste. Vi opnåede her et overskud 
på 6½ mio. kr. i 2011. 

Landsforeningens indtægter, 
fordeling 2011

Øvrige indtægter 2 %

Bidrag og 
tilskud mv. 11 %

Arv 6 %

Lotterier 4 %

Medlems-
kontingenter 
og -gaver 77 %

5 års oversigt

Hovedtal i mio. kr.Hovedtal i mio. kr.Hovedtal i mio. kr. 200720072007 2008200820082008 200920092009 201020102010 201120112011

Samlede indtægter 128,2 135,2 145,1 151,6 154,3

Der er anvendt på:

Lokalt og regionalt relaterede udgifter 33,4 38,8 39,0 41,1 44,4

Landsrelaterede udgifter 43,4 46,8 44,9 44,2 47,7

Medlemsrelaterede udgifter i alt 39,7 44,7 46,6 46,8 47,9

Udgifter i alt 116,5 130,3 130,5 132,1 140,0

Øvrige poster 5,5 0,5 9,4 14,8 10,8

Årets resultat 6,2 4,4 5,2 4,7 3,5

Aktiver 136,0 139,9 153,8 162,9 165,5

Egenkapital i alt 37,9 40,9 41,6 43,8 43,5

Antal ansatte i sekretariatet 96 97 96 100 105

Antal ansatte i fl ex/skånejob mv. lokalt 3 3 3 3 4

Medlemstal ved årets udgang 512.200 531.000 550.000 570.000 596.000
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Lokalafdelingernes økonomi 2007 – 2011

i 1000 kr. 2007 2008 2009 2010 2011
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Samlet blev det faktiske overskud 13 mio. kr. Årsagen 
til dette overskud var især ekstraordinære indtægter i 
2011, herunder arv. Det er indtægter, som vi ikke kan 
fremskrive og bruge til vedvarende udvidelser. 

Vi ønsker ikke at ophobe midler ud over den nødven-
dige egenkapital. Midlerne skal derimod virke for sagens 
formål. Derfor har vi besluttet at hensætte midler til kon-
krete og 2012-specifi kke aktiviteter, således at resultatet 
i 2011 efter hensættelser blev et overskud på 3½ mio. kr. 

Tak for arv og andre donationer
Vi er både taknemmelige og stolte over at have modta-
get 8½ mio. kr. i arv i 2011. Arven kommer fra mennesker, 
der ønsker at støtte vores  social-humanitære arbejde, 
eller som har haft positive oplevelser i  lokalafdelingerne. 
Disse ekstraordinære midler giver os mulighed for i 2012 
at styrke fornyelse af it, der kan understøtte vores  frivil-
lige arbejde, herunder den  social-humanitære indsats. 

En privat arv på 356.000 kr. til det  social-humanitære 
arbejde i  Fredensborg gjorde det muligt at investere i  pa-
rallelcykler, så  frivillige kan få fx plejehjemsbeboere, som 
ellers ikke ville komme af sted, ud at cykle i den friske luft. 

 Mads Clausens Fond donerede i anledning af sin 50 
års dag en kvart million kroner til Ældre Sagen i  Nordals. 
Dermed blev der råd til 14 nye elektriske kørestole, som 
blev foræret til to plejecentre. Denne udvidelse glæder 

også Ældre Sagens  frivillige  kørestolsskubbere: „Vi har 
faktisk  frivillige, der står på venteliste for at være med“, 
fortæller  Bent Kirkmand fra lokalbestyrelsen. 

Lokalafdelinger omsætter 52 millioner 
I vores  lokalafdelinger landet over er der tilsammen en 
bruttoomsætning på 52 mio. kr. Det svarer til, at den 
gennemsnitlige  lokalafdeling i Ældre Sagen har en år-

Lokalafdelingernes indtægter, 
fordeling 2011

Øvrige 
tilskud ÆS 1 %

Kontingent m.v. 
 Nørregade 23 %

Lokale
tilskud 3 %

Rente indtægter 0 %

Off entlige 
tilskud 15 %

Diverse 
indtægter 7 %

Arrangements-
indtægter 50 %

Lokalafdelingernes økonomi 2007 – 2011Lokalafdelingernes økonomi 2007 – 2011Lokalafdelingernes økonomi 2007 – 2011

i 1000 kr.i 1000 kr.i 1000 kr. 200720072007 200820082008 200920092009 201020102010 201120112011

Indtægter

Arrangementsindtægter 32.673 32.491 32.546 35.284 34.447

Off entlige tilskud 8.207 8.210 9.402 9.959 10.157

Diverse indtægter 3.599 4.433 4.472 5.137 4.857

Lokale tilskud og bidrag fra erhvervs
livet

1.963 1.901 2.520 1.990 2.315

Renteindtægter 371 545 292 160 173

Indtægter ekskl. udbetalinger fra landsfor-
eningen

46.813 47.580 49.232 52.530 51.949

Udbetalinger fra landsforeningen

Andel af kontingentindtægt 12.614 13.822 14.381 15.044 15.473

Øvrige tilskud fra sekretariatet 96 240 312 966

Udbetalt fra landsforeningen i alt 12.710 13.822 14.621 15.356 16.439

Indtægter i alt 59.523 61.402 63.853 67.886 68.388

Udgifter

Arrangementsudgifter 37.791 38.935 40.154 43.511 42.834

Transport, husleje, honorarer m.v. 19.037 21.259 22.456 22.901 24.734

Udgifter lokalt i alt 56.828 60.194 62.610 66.412 67.568

Heraf dækket af arvemidler 118 145 390 117 286

Udgifter i alt 56.710 60.049 62.220 66.295 67.282

Årets resultat lokalt 2.813 1.353 1.633 1.591 1.106
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lig omsætning på cirka en kvart million kroner. Heraf 
er cirka en fj erdedel lokalafdelingens andel af landsfor-
eningens medlemskontingenter. Dette beløb beregnes 
hovedsagelig ud fra, hvor mange medlemmer man har 
i  lokalafdelingen. 

Halvdelen af de lokale indtægter stammer fra med-
lemmers betaling for forskellige arrangementer (kurser, 
undervisning, foredrag, mv.), hvor deltagerbetaling skal 
dække omkostningerne i forbindelse med aktiviteten. 

Cirka en sjettedel af de lokale indtægter er off entlige 
tilskud, som  lokalafdelingen modtager som støtte til 
sit  social-humanitære arbejde ( besøgsvenner, på pleje-
hjem mv.) samt anerkendelse af den forebyggende ind-
sats, der ligger i  medlemsarrangementerne. 
Man kan måske undre sig over, at  lokalafdelingernes 
omsætning er faldet i 2011. Det skyldes, at praksis ved-
rørende rejser af fl ere dages varighed blev ændret i løbet 
af året: Fremover betaler medlemmer for rejsen direkte 
til rejsearrangøren, hvorfor betalingen ikke registreres 
som omsætning i  lokalafdelingen. 

Skabelse af lokale indtægter 
til at udvide arbejdet 
„Vi er utrolig glade for pengene, som går til arbejdet i vo-
res  besøgstjeneste“. Sådan lød takken fra lokalformand 
 Kaj Bertelsen, da Ældre Sagen i Fjerritslev modtog 5.000 
kr. fra  Nordea. 

Mange steder tager vores  frivillige lokale initiativer 
til at skaff e midler, der kan bruges til at fi nansiere fx en 
øget  social-humanitær indsats. 

Ældre Sagen i  Egedal har indgået en aftale med kom-
munen om at uddele kommunens  pensionistblad sam-

tidig med lokalafdelingens eget blad fra Ældre Sagen. 
Denne distributionsindsats giver et kærkomment til-
skud til det lokale arbejde, som også kommunen værd-
sætter. 

I Ældre Sagen i  Vordingborg siger man, at „sparet 
er tjent“. Her har man droppet at købe rengøring af 
Ældre Sagens lokale hus. I stedet er svinger nogle  fri-
villige gulvskrubben for at holde huset pænt. De spa-
rede penge kan i stedet bruges på de aktiviteter, hvor 
der ikke er  brugerbetaling. Samtidig lægger man vægt 
på, at medlemmerne lægger en  brugerbetaling, når de 
benytter afdelingens aktiviteter. „Den største indtægt 
er den, vi selv genererer“, fortæller lokalformand  Hans 
Christian Rask, der sætter pris på, at en sund økonomi 
sikrer, at man kan samle lokalafdelingens aktiviteter i 
ét hus. 

Ældre Sagen i  Sundby har indgået i et samarbejde 
med et lægefi rma, der giver infl uenza-vaccinationer for-
skellige steder på  Amager. Vores  frivillige giver en hjæl-
pende hånd og får et fast beløb pr. vaccination, hvilket 
kan bidrage til at styrke det  frivillige arbejde. 

Mange steder økonomiserer man også ved at lade 
 frivillige „brevduer“ runddele det lokale medlemsblad til 
medlemmerne, så man sparer portoudgiften. Hos Æl-
dre Sagen i  Tønder-Højer har man oveni dette indgået 
en aftale med trykkeriet om, at de administrerer afta-
lerne med de fi rmaer, der annoncerer i det lokale med-
lemsblad; derved undgår  lokalafdelingen administrativt 
arbejde. 

Vi sætter i 2012 yderligere fokus gennem frivilligkur-
serne „Tips og tricks til fl ere indtægter i  lokalafdelingen“.
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13. Ældre Sagen i 25 år 

Rødder i EGV
I 1910 rystes pastor Herman Koch over nød og fattig-
dom blandt gamle i  København. Han stifter  Ensomme 
Gamles Værn (EGV), der i de følgende årtier står for so-
cial-humanitært arbejde, drift af plejehjem, mv. 

I oktober 1986 stiftede EGV-Fonden en ny medlems-
forening: Ældre Sagen. Denne medlemsforening gør det 
til en folkesag at sikre bedre vilkår for ældre. Alle over 18 
år kan melde sig ind – noget epokegørende nyt blandt 
 ældreorganisationer.

Ældre Sagen udsender januar 1987 et blad til samt-
lige husstande – og modtager  Guinness Rekord Diplom 
efter at have hvervet knap 100.000 nytegnede medlem-
mer på ét år.

Den 14. oktober 2011 var det nøjagtig 25 år siden, 
EGV-Fonden stiftede Ældre Sagen. 

 Flashmob
Den 12. oktober 2011 skete der noget uventet på  Køben-
havns Hovedbanegård: En fl ok modne danskere gav sig til 
at danse. Det var over 100 motionister fra Køge. Videoen 
af det er siden blevet set over 14.000 gange på nettet, li-
gesom der har været indslag om det på fl ere tv-stationer. 
Du kan se fl ashmobben her: www.aeldresagen.dk/fl ash

Lokale fejringer
 Jubilæet blev fejret over hele landet. Flere  lokalafdelin-
ger holdt åbent hus. Her kunne man komme og høre 
om og prøve forskellige aktiviteter – fx hos Ældre Sagen 
i  Haderslev Kommune, der holdt stort åbent hus i  Ha-
derslev Idrætscenter; det skete i samarbejde med kom-
munen. 

Andre afdelinger tog ud på lokale plejehjem og mar-
kerede  jubilæet til glæde for beboerne. Et par eksempler: 

▶  Ældre Sagen i  Silkeborg fi k 170 gæster til eftermid-
dagsfest. Der var taler, kaff e og horn samt lagkage. 
På tolv stande fortalte  frivillige om deres indsats. Spe-
cielt tiltrak it-standen sig megen opmærksomhed. 

▶  I  Aalborg blev der arrangeret en  promenadekoncert 
med   Aalborg Symfoniorkester og  Frans Mortensen 
som dirigent og konferencier. 850 deltog i arrange-
mentet, der var gratis for deltagerne, da  koordinati-
onsudvalget havde skaff et sponsormidler.

▶  Ældre Sagen i  Fjends Karup besøgte fem plejehjem, 
medbringende jubilæumslagkage. Det gjorde stor 
lykke også blandt de  demente beboere, hvor øjnene 
lyste op, og hvor der blevet gået godt til lagkagen. 

Vi kigger i krystalkuglen
I de 25 år, Ældre Sagen har eksisteret, har vores samfund 
ændret sig meget. Hvad vil der mon ske i løbet af de næ-
ste 25 år? Dette spurgte vi om på en  konference i  Folke-
teatret, der næsten er nabo til Ældre Sagens hus i  Nør-
regade i  København. Der var oplæg og debat om „Den 
danske velfærdsmodel 1986-2011-2036“, „Teknologien 
og dens betydning for vores hverdag“ samt „Udnyt din 
hjernekraft i fremtiden“.  

 Jubilæumsbog til alle  frivillige
Vi udgav i oktober jubilæumsbogen: „Fællesskab – med 
plads til forskellighed“ af  Jette Friis O’Bróin. Illustre-
ret med  Les Kaners fotos lægger bogen vægt på vores 
12.000 frivilliges mangeartede indsats til gavn for med-
lemmer såvel som ikke-medlemmer. Alle registrerede 
 frivillige og alle medarbejdere fi k bogen som gave i an-
ledning af  jubilæet. 

I bogen har mange kommenteret Ældre Sagen i an-
ledning af  jubilæet. I denne årsrapport citerer vi nogle af 
disse kommentarer. 

„Det vigtigste, Ældre Sagen har op-
nået, er at skabe en organisatorisk 
ramme, hvor ældre kan danne sig et 
netværk, fordi de ofte mister mange 
venner og bekendte med alderen. 
Derfor har vi for mange været en 
kolossal hjælp til at genskabe net-
værk og aktiviteter for ældre og 
deres familier“.

Adm. direktør  Bjarne Hastrup, Ældre Sagen, 
i  Kristeligt Dagblad den 18. oktober 2011. 
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14. Fremtiden

Vi har siden midten af 2010 arbejdet med at lægge en 
strategi for perioden 2012-2016. Landsbestyrelsen be-
sluttede, at det skulle foregå ud fra fire grundlæggende 
principper: 

▶  Involvering og dialog – inddragelse af viden og ideer fra 
både frivillige og medarbejdere. Det er sket på strate-
giseminarer og møder rundt i landet.

▶  Demokrati – med vor forenings repræsentative demo-
krati kan en ny strategi kun blive til noget, hvis der er 
flertal for den i vores delegeretforsamling. 

▶  Professionalisme – processen skulle være godt plan-
lagt, vi ønskede at være selvkritiske og samtidig ind-
tænke de næste års udfordringer, nye ønsker og be-
hov. 

▶  Dokumentation – inddragelse af resultater fra med-
lemsanalyser, Fremtidsstudiet, frivilligundersøgelse, 
formandsundersøgelse, mv.

Efter knap halvandet års strategiarbejde vedtog vores 
delegerede i november 2011 følgende vision for, hvor-
dan Ældre Sagen skal være og opfattes i 2016: 

Ældre Sagen – Støtter og Styrker
▶  Vi er den foretrukne organisation
▶  Vi involverer frivillige og medlemmer
▶  Sammen skaber vi mere velfærd og livskvalitet i den 

erfarne del af livet

For at nå vores vision for 2016 skal vi forandre og udvikle 
vores forening de næste fem år. Det har vi formuleret i 
fire overordnede strategiske hensigter: 

1.  Vi vil øge synligheden af vores holdninger, aktiviteter 
og resultater

Der har i strategiarbejdet været et udbredt ønske om 
mere og bedre synlighed, både internt og eksternt. Det 
skal ske både gennem traditionel medieomtale og på 
andre og nye måder. 

2.  Vi vil bidrage konstruktivt i et samfund i politisk og 
teknologisk forandring

I disse år er Danmark i forandring: Kommunernes 
trængte økonomi vil lægge pres på sundhed, pleje og 
forebyggelse. Vi frivilligforeninger vil blive forsøgt pres-

set til at løse flere velfærdsopgaver. En ny tilbagetræk-
ningsreform vil udskyde pensionering for mange. Og 
endelig sker der store teknologiske forandringer. Vi øn-
sker i alle disse sammenhænge at være en både kritisk 
og konstruktiv medspiller, der bidrager med løsninger 
og ikke blot påpeger problemer. 

3.  Vi vil sprede de gode eksempler og ideer og udvikle 
vores lokale indsats, herunder vores social-humani-
tære arbejde

Vi vil sprede initiativer, der findes i enkelte lokalområ-
der, til andre lokalområder. Det gælder også ideer på 
det social-humanitære område. Mange frivillige og 
medarbejdere har undervejs i processen understreget, 
at det er en kerneopgave fortsat at arbejde for de sva-
geste. 

4.  Vi vil sætte den nye generations kompetencer i spil 
ved at organisere på nye måder

Det meste af vores frivillige arbejde er organiseret via 
lokalområderne. Vi vil bruge flere af ressourcerne hos 
vores medlemmer ved at tilbyde andre måder at arbejde 
frivilligt på. 

Hvad vil vi nå i 2012?
Som følge af den Strategi 2012-2016, som vores delege-
rede vedtog i november 2011, vil året 2012 blive præget 
af følgende aktiviteter: 

▶  Aktiviteter, der bidrager til at sikre fremtidens vel-
færd – pleje, omsorg mv.

 -  Udvikle modeller for „Fremtidens hjemmehjælp“, 
med vægt på forebyggelse

 -  Sikre, at velfærdsteknologi indføres på brugernes 
vilkår

 -  Fortsat fokus på genoptræning i kommunerne
 -  Identificere „Fastholdelsespolitikkens top ti“ – 

virkningsfulde tips til arbejdspladserne
 -  Sætte lup på, hvordan tilbagetrækningsreformer-

ne påvirker arbejdsmarkedet for 50+ 
 -  Påvirke udmøntning af national handlingsplan for 

medicinske patienter
 -  Styrke pensionsopsparernes rettigheder og oplyse 

om samspilsproblemer mellem løn, efterløn, pen-
sion mv.
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▶  Aktiviteter, der påvirker samfundets  digitalisering

 -  Nye  frivillige it-aktiviteter og – kurser
 -  Digitaliserings-pakke-tilbud til medlemmerne
 -  Beskytte  retssikkerhed og sikre værdige alternati-

ver for de borgere, der ikke kan/vil gå på nettet 
 -  Indsats if.  Udbetaling Danmark. 

▶  Aktiviteter, der styrker og udvikler vores  frivillige ar-
bejde og forøger antallet af  frivillige

 -  Øget vidensdeling blandt lokalområder gennem 
 rejsehold og  elektronisk idebank (på ny  frivillig-
portal); yderligere fokus på kurser for  frivillige; for-
mulering af „kerneaktiviteter“, som det tilstræbes 
at have i alle lokalområder

 -  følge op på  Teknologisk Instituts anbefalinger 
til yderligere at forbedre samarbejdet (efter  for-
mandsundersøgelse 2011)

 -  Udvikle nye, supplerende former for frivillig orga-
nisering 

 -  Flere tilbud om it-undervisning mv. 
 -  Udvikling af ny Frivilligportal og nye lokale  hjem-

mesider.

▶  Aktiviteter, der fornyer Ældre Sagen og forøger vores 
synlighed

 -  Lancering af  ny  hjemmeside
 -  Forøge brugen af videoklip
 -  Større synlighed med  Aktiv Sund-aktiviteter, her-

under  motion i naturen
 -  Styrkelse af  Familieuniverset for pårørende
 -  Skabelse af  Mødestedet, hvor ældre generationer 

kan møde hinanden på nettet
 -  Styrket samarbejde med højskoler, hvor man kan 

fordybe og dygtiggøre sig
 -  Nyhedsbreve til  frivillige og til medlemmer om Æl-

dre Sagens arbejde 
 -  Styrkelse af vores lokale  PR- frivillige
 -  Udvidet samarbejde med arbejdspladser om deres 

medarbejderes forberedelse til tiden efter  arbejds-
markedet.

Vores kvantitative ambitioner fremgår i det  strategiske 
barometer side 3. 
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato afl agt årsrapporten for 2011 for Ældre Sagen.

Årsrapporten afl ægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset foreningens forhold. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og 
passiver, fi nansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for 
2011.

Vi anser endvidere årsberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for foreningens aktiviteter, mål og resul-
tater herunder af de retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af foreningen.

Årsregnskabet godkendes.

 København, den 27. marts 2012

Direktion:

 Bjarne Hastrup
adm. direktør

Landsbestyrelse:

Per Thestrup
landsformand

Helge Jensen

Ebbe Johansen

Jytte Funch

Johannes Hvidegaard

Søren Rand
næstformand

Bent Johansen

Bent Guul

Lillian Andersen

Bent GuulEbbe Johansen

Bent Johansen

Johannes Hvidegaard

Jytte Funch

Landsbestyrelse:

Per Thestrup
landsformand

Søren Rand
landsformand

Helge Jensen

landsformand

Bjarne Hastrup
adm. direktør
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Den uafhængige revisors 
erklæringer

Til delegeretforsamlingen i Ældre Sagen

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Ældre Sagen for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2011, der omfatter 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pen-
gestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven 
tilpasset foreningens forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæs-
sig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige 
skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositio-
ner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstem-
melse med „Bekendtgørelse om regnskab og revision 
mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-
ministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og 
væddemål“.

Revisors ansvar 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregn-
skabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisio-
nen i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-
givning, god offentlig revisionsskik, jf. „Bekendtgørelse 
om regnskab og revision mv. af regnskaberne for mod-
tagere af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov 
om visse spil, lotterier og væddemål“. Dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlægger og udfører revi-
sionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-
skabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlin-
ger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 

i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhæn-
ger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver 
et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke at udtrykke en konklusion om ef-
fektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regn-
skabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 
den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om 
der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med „Bekendtgø-
relse om regnskab og revision mv. af regnskaberne for 
modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer efter 
lov om visse spil, lotterier og væddemål“.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisen-
de billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af for-
eningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven tilpasset foreningens forhold. 
Det er ligeledes vor opfattelse, at der er etableret for-
retningsgange og interne kontroller, der understøtter, 
at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er 
i overensstemmelse med „Bekendtgørelse om regnskab 
og revision mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud 
fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lot-
terier og væddemål“.
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Erik Stener Jørgensen
statsautoriseret revisor

Mikkel Sthyr
statsautoriseret revisor

Andre erklæringer i henhold til anden 
lovgivning og øvrig regulering

Erklæring om ikke-fi nansielle oplysninger 
i årsrapporten

Efter aftale med ledelsen har vi i tilslutning til revisionen 
af Ældre Sagens årsrapport 2011 specifi kt gennemgået 
de ikke- fi nansielle resultater, der indgår i det  strategiske 
barometer anført på side 3.

Ledelsen har ansvaret for disse oplysninger. Vort an-
svar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en kon-
klusion om oplysningerne.

Det udførte arbejde
Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med den 
internationale standard om andre erklæringsopgaver 
med sikkerhed end revision eller review af historiske fi -
nansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk re-
visorlovgivning. Standarden kræver, at vi tilrettelægger 
og udfører vor arbejde med henblik på at opnå høj grad 
af sikkerhed for, at de ikke- fi nansielle resultater, der ind-
går i det  strategiske barometer ikke indeholder væsent-

lig fejlinformation og er i overensstemmelse med den på 
side 51 beskrevne rapporteringspraksis. 

Vort arbejde har omfattet en vurdering af den an-
vendte rapporteringspraksis, en analyse af sammen-
hængene til foreningens reviderede årregnskab for 
2011 og stikprøvevis sammenholdelse til underliggende 
dokumentation.

Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et 
tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at de ikke- fi nansielle resultater, der 
indgår i det  strategiske barometer er udarbejdet i over-
ensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst 
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnska-
bet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplys-
ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet.

Hellerup, den 27. marts 2012
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Anvendt regnskabs-  
og rapporteringspraksis

Årsregnskabet 

Regnskabet for Ældre Sagen er aflagt i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven tilpasset foreningens forhold 
og efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelse
Medlemsindtægter og indtægter lokalt medtages i 
regnskabet ved indbetaling, da opkrævningsperioden 
for medlemskontingentet følger kalenderåret. Indbe-
talinger modtaget sidst på året, som vedrører det føl-
gende år, medtages under periodeafgrænsningsposter. 

Tilskud til konkrete projekter indtægtsføres i takt med 
projektets gennemførelse. Bidrag mv. indtægtsføres 
ved indbetaling af gaver.

Arv og gaver indtægtsføres ved indbetaling til Ældre Sa-
gen. Arvet løsøre indtægtsføres med den af skifteretten 
opgivne værdi. Arv øremærket til lokale formål hensæt-
tes under reserver i lokalbestyrelserne.

Salgsindtægter indtægtsføres ved fakturering. 

Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, 
salg, reklame, administration, lokaler, lønomkostninger 
til personale mv. 

Fællesomkostninger er fordelt baseret på lønsum til 
medarbejdere i de enkelte funktioner. 

Afskrivninger
▶  Ejendommen afskrives med 1 pct. om året, efter at 

der er reguleret for grundens værdi og selve ejendom-
mens scrapværdi. Tekniske installationer afskrives li-
neært over 10 år.

▶  Driftsmidler afskrives lineært over 4 år. Større it-an-
skaffelser afskrives med 45 pct. i anskaffelsesåret, og 
resten afskrives lineært over 3 år. Biler afskrives over 
5 år. I det omfang, det i øvrigt findes hensigtsmæs-
sigt, afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Finansielle poster: Renter af bankindestående og obli-
gationer periodiseres til regnskabsåret, mens båndlagte 
midler relateret til de enkelte lokalbestyrelser indtægts-

føres efter forfaldsprincippet. Realiserede og urealise-
rede kursgevinster og –tab på obligationer føres i resul-
tatopgørelsen.

Balance
Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen 
fratrukket akkumulerede afskrivninger. 

Obligationer optages til den laveste værdi af den børs-
noterede kurs på balancedagen eller kurs pari – dog op-
tages udtrukne obligationer til kurs pari. 

Tilgodehavender måles til amortiserset kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-
gende regnskabsår, og måles til kostpris. 

Hensættelser: Til aktiviteter, der er besluttet igangsat, 
hensættes de forventede omkostninger. 

Finansielle forpligtelser omfatter gæld til leverandører 
mv., opgjort til amortiseret kostpris, der sædvanligvis 
svarer til nominel værdi. 

Anden gæld: Rente-swap indgået til fastlåsning af 
fremtidige rentebetalinger indregnes til dagsværdi i ba-
lancen i posten anden gæld. Værdiregulering indregnes 
på egenkapitalen indtil de sikrede rentebetalinger rea-
liseres. På dette tidspunkt indregnes værdiændringer 
sammen med de sikrede renter.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forplig-
telser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 
efterfølgende regnskabsår og måles til kostpris. 

Pengestrømsanalyse 
Pengestrømsanalysen præsenteres efter den indirekte 
metode og viser pengestrømme vedrørende drift, inve-
steringer og finansiering samt foreningens likvider ved 
årets begyndelse og afslutning. 
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Pengestrømme vedrørende driften opgøres som 
driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, 
ændring i driftskapital. 

Pengestrømme vedrørende investeringer omfatter 
betalinger i forbindelse med anlægsaktiverne. 

Pengestrømme vedrørende finansieringen omfatter 
optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld mv. 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipa-
pirer i lokalbestyrelser med fradrag af kortfristet bank-
gæld. 

Ikke-finansielle oplysninger
Dette afsnit beskriver rapporteringspraksis for de ikke-
finansielle oplysninger, som er medtaget i det strategiske 
barometer, som indgår i ledelsens beretning i kapitel 1. 
Indholdet i det strategiske barometer er bestemt af Æl-
dre Sagens ledelse ud fra en vurdering af, hvilke konkrete 
målepunkter som er velegnede til at sige noget om orga-
nisationens evne til at opfylde sit formål. Ældre Sagen er 
lydhør over for medlemmer såvel som andre interessen-
ter og har løbende strukturerede og uformelle processer i 
gang, som sikrer, at organisationen fokuserer på det, der 
opfylder formålet og er væsentligt for medlemmerne. 

Data i strategisk barometer indgår i den løbende strate-
giske opfølgning, som ledelsen foretager regelmæssigt, 
og fremkommer således: 

Antal registrerede frivillige: Flertallet af frivillige er 
selv medlem af Ældre Sagen. For sådanne frivillige, der 
indrapporteres fra lokalbestyrelserne, gælder, at de 
bliver registreret i vores medlemskartotek som ydende 
en frivillig indsats. Der sker løbende en opdatering af, 
hvilke medlemmer som også er frivillige. Frivillige, der 
ikke er medlemmer, registreres særskilt, men i øvrigt på 
samme måde.

Antal rådgivninger: Rådgivningen varetages fra sekre-
tariatet. Antallet af rådgivninger opgøres på basis af en 
løbende registrering foretaget af medarbejderne i råd-
givningen. 

Medieomtaler: Optælling af medieomtaler sker ved, at 
Infomedia dagligt foretager skanninger af stort set alle 
danske medier og herefter foretager en udvælgelse med 
fokus på, at Ældre Sagen omtales i forbindelse med em-
ner som sundheds-, pensions- og arbejdsmarkedspoli-
tik. På basis af dette sker der månedligt i Ældre Sagens 
Kommunikationsafdeling en gennemgang af Infome-
dias database med henblik på yderligere at sikre, at om-
taler, der ikke lever op til dette, frasorteres. 

Antal unikke brugere samt antal besøgende på hjem-
mesiden: Opgøres ud fra sædvanlige metoder, idet der 
tages udgangspunkt i en månedsvis statistik. 

Imagerang blandt almennyttige foreninger, i 50+ be-
folkning: Kilde er Nielsens årlige imageundersøgelse 
blandt almennyttige foreninger i Danmark. 

Antal medlemmer: Opgøres ud fra medlemskartotek 
over betalende aktive medlemmer. 

Gentegningsprocent: Opgøres som den andel af med-
lemskaberne, der efter at have modtaget kontingent-
opkrævning, og inden for ½ år, har betalt kontingentet 
og dermed bekræftet medlemskabet. Det angivne tal er 
gennemsnittet af gentegningsprocenten ved de to halv-
årlige opkrævninger. 

Medlemsandel i befolkningen 50-64 år samt i 50+: 
Opgøres ved at sammenholde det estimerede antal 
medlemmer i aldersgruppen med den samlede danske 
befolkning i samme aldersgruppe, ifølge Danmarks Sta-
tistiks seneste befolkningsprognose, idet der tages ud-
gangspunkt i alderen ved årsskiftet. Antal medlemmer 
i aldersgruppen estimeres som det antal medlemmer, 
hvis alder er kendt til at være i dette interval, tillagt en 
forholdsmæssig del af de medlemmer, hvis fødselsår er 
ukendt. 

Antal læsere af magasinet Ældre Sagen NU: Opgø-
res af den uafhængige organisation Indeks Danmarks 
læser undersøgelser efter sædvanlige principper for læ-
serundersøgelser. Tallet er et simpelt gennemsnit af læ-
sertallet for to halvår .

Frivilligtilfredshed: Gennemsnitlig tilfredshed på en 1-5 
skala, fundet i Frivillig-undersøgelse foretaget blandt 
knap 1.200 frivillige i Ældre Sagen af Nielsen i oktober 
2010.

Medarbejdertilfredshed: Opgøres ud fra en årlig med-
arbejderundersøgelse, der foretages i regi af Danmarks 
Bedste Arbejdspladser® (Great Place to Work Danmark). 
Den samlede medarbejdertilfredshed fremkommer her 
som et simpelt gennemsnit af den gennemsnitlige med-
arbejders „alt i alt“-vurdering af dels egen afdeling og 
dels hele organisationen, på en 1-5 skala. 
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Resultatopgørelse
Beløb i 1.000 kr.

Note Regnskab 2011 Regnskab 2010

Medlemskontingent og gaver 1 118.368 114.240

Lotterier 2 6.576 8.070

Arv 8.486 2.884

Bidrag og tilskud mv. 3 17.138 16.149

Øvrige indtægter 3.745 10.219

Indtægter i alt 154.313 151.562

Lokalt 4 14.367 13.453

Frivillige 5 30.062 27.719

Lokalt relaterede udgifter i alt 44.429 41.172

Kommunikation 6 15.986 14.634

Rådgivning 7 14.062 13.386

Samfundsanalyse 8 17.669 16.233

Landsrelaterede udgifter i alt 47.717 44.253

Udgifter vedr. Ældre Sagens aktivitetsområder i alt 92.146 85.425

Brutto resultat 62.167 66.137

Medlemsadministration og medlemspleje 9 8.806 7.900

Medlemskaber og Marked 10 25.876 25.081

Medlemsblad 11 13.199 13.816

Medlemsrelaterede udgifter i alt 47.881 46.797

Resultat før finansielle poster og projekthensættelser 14.286 19.340

Finansielle poster, netto 12 -1.177 -1.010

Resultat før hensættelser 13.109 18.330

Hensat arv til lokale formål 4 178 175

Resultat før projekthensættelser 12.931 18.155

Hensat til konkrete projekter 15 9.385 13.440

Projekthensættelser i alt 9.385 13.440

Årets resultat 3.546 4.715

Årets resultat disponeres således:

Overført til reserver i lokalbestyrelser 4 1.106 1.591

Overført til egenkapitalen 17 2.440 3.124

I alt 3.546 4.715
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Balance
Beløb i 1.000 kr.

Note Regnskab 2011 Regnskab 2010

AkTIVeR

Ejendommen Nørregade 49 14 75.118 77.071

Driftsmidler 14 0 0

Obligationer 30.448 30.215

Depositum 48 48

Anlægsaktiver i alt 105.614 107.334

Salgsartikler 106 1

Tilgodehavender 6.522 9.543

Periodeafgrænsningsposter 1.886 1.738

Diverse lokale aktiver 1.789 1.558

Likvider 19.685 13.375

Likvide beholdninger og obligationer lokalt 16 29.943 29.328

Omsætningsaktiver i alt 59.931 55.543

Aktiver i alt 165.545 162.877

PASSIVeR

egenkapital 17 43.506 43.808

Lokale reserver 24.482 23.376

Arv lokale formål 3.945 4.080

Reserver lokalt 4 28.427 27.456

Hensættelser til konkrete projekter 15 14.378 18.573

Lån ejendommen 18 43.066 43.066

Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.621 6.149

Periodeafgrænsningsposter 6.147 5.603

Diverse lokale passiver 3.305 3.430

Anden gæld 19.095 14.792

kortfristet gæld i alt 36.168 29.974

Passiver i alt 165.545 162.877

eventualforpligtigelser mv. 19

Samlede lønudgifter 13
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Pengestrøms analyse
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Årets resultat 3.546 4.715

Afskrivninger 3.991 2.427

Forskydning i hensættelser -4.195 9.141

Forskydning i hensættelser til lokale formål mv. -135 58

Forskydning i tilgodehavender 2.642 -6.054

Forskydning i leverandørgæld mv. 3.452 -4.822

Forskydning i salgsartikler -105 149

Driftens likviditetsvirkning 9.196 5.614

Køb af driftsmidler -2.038 -474

Investeringer -2.038 -474

Salg/køb af obligationer -233 -14.133

Likviditet fra finansiering -233 -14.133

Årets nettolikviditetsforskydning 6.925 -8.993

Likvide midler pr. 1. januar 42.703 51.696

Likvide midler pr. 31. december 49.628 42.703

der fordeler sig således:

Likvider 19.685 13.375

Likvide beholdninger og obligationer lokalt 29.943 29.328

49.628 42.703
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Noter
Note 1. Medlemskontingent og gaver

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Medlemskontingent 117.288 113.163

Medlemsgaver 1.080 1.077

Medlemskontingent og gaver i alt 118.368 114.240

Medlemmer ultimo året 596.000 570.000

Medlemskontingentet er uændret i forhold til året før. Stigningen i medlemskontingenter skyldes alene det stigende 
medlemstal.

Note 2. Lotterier
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Indtægter 14.723 16.021

Lønninger mv. 9

Udgifter inkl. gevinster 8.138 7.951

Lotterier i alt 6.576 8.070

Note 3. Bidrag og tilskud mv.
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Bidrag fra samarbejdspartnere mv. 3.948 4.049

Tips/lotto puljemidler 13.190 12.100

Bidrag og tilskud mv. i alt 17.138 16.149

Satspuljemidler og projekttilskud er medtaget under de enkelte funktioner, der har afholdt udgifterne til projekterne.

Fra Tips og lottopuljen til landsdækkende formål har Ældre Sagen i 2011 modtaget 13.190 t.kr. Midlerne er øremær-
ket til at „varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for ældre“. Ældre Sagen har forbrugt midlerne til delvis 
dækning af vore aktiviteter indenfor Frivillige, Samfundsanalyse samt Rådgivning. De samlede udgifter på de 3 områ-
der udgør netto 61.793 t.kr.
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Noter fortsat

Note 4. Lokalt
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Indtægter

Arrangementsindtægter 34.447 35.284

Offentlige tilskud 10.157 9.959

Diverse indtægter 4.857 5.137

Lokale tilskud og bidrag fra erhvervslivet 2.315 1.990

Renteindtægter 173 160

Indtægter ekskl. udbetalinger fra Landsforeningen 51.949 52.530

Udbetaling fra Landsforeningen

Andel af kontingentindtægt 15.473 15.044

Øvrige tilskud fra sekretariatet 966 312

Udbetalt fra Landsforeningen i alt 16.439 15.356

Indtægter lokalt i alt 68.388 67.886

Udgifter

Arrangementsudgifter 42.834 43.511

Transport, husleje, honorarer mv. 24.734 22.901

Udgifter lokalt i alt 67.568 66.412

Heraf dækket af hensættelser og arvemidler 286 117

Udgifter i alt 67.282 66.295

Årsresultat lokalt 1.106 1.591

Indgår i resultatopgørelsen på følgende måde:

Udbetalt fra Landsforeningen 15.473 15.044

Årsresultat lokalt 1.106 1.591

Lokalt i alt 14.367 13.453

Indgår i resultatopgørelsen som andel af kontingentindtægt udbetalt fra Landsforeningen 15.473 t.kr. fratrukket  års-
resultat lokalt 1.106 t.kr.      

Beløb i 1.000 kr.

Reserver lokalt Lokale reserver Arv lokale formål Reserver i alt

Saldo pr. 1. januar 23.376 4.080 27.456

Justering primo egenkapital 0

Hensatte arvemidler 0 151 151

Anvendte arvemidler 0 -286 -286

Resultat lokalt 1.106 0 1.106

I alt til fremtidig disponering lokalt 24.482 3.945 28.427

Arvemidler til lokale formål er midler, der i henhold til testamenter o.l. skal anvendes lokalt.
Antallet af lokalbestyrelser/distrikter er 217/10.
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Noter fortsat

Note 5. Frivillige
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Projekttilskud 1.085 674

Distributionstilskud 3.639 3.392

Projekttilskud partnere 150 0

Udgifter

Lønninger mv. 16.233 14.451

Kursusaktiviteter, DET SKER mv. 17.693 16.551

Afskrivninger 1.010 783

Udgifter i alt 34.936 31.785

Frivillige  i alt 30.062 27.719

Note 6. kommunikation
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Projekttilskud 135 0

Udgifter

Lønninger mv. 8.917 7.937

Hjemmeside, presse mv. 6.604 6.264

Afskrivninger 600 433

Udgifter i alt 16.121 14.634

kommunikation i alt 15.986 14.634

Note 7. Rådgivning
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Udgifter

Lønninger mv. 8.999 8.596

Værd at Vide og andre projekter 4.458 4.321

Afskrivninger 605 469

Udgifter i alt 14.062 13.386

Rådgivning i alt 14.062 13.386
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Note 8. Samfundsanalyse
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Projekttilskud 0 3.743

Udgifter

Lønninger mv. 11.294 10.643

Øvrige udgifter 5.616 8.752

Afskrivninger 759 581

Udgifter i alt 17.669 19.976

Samfundsanalyse i alt 17.669 16.233

Note 9. Medlemsadministration og medlemspleje
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Udgifter

Lønninger mv. 5.588 5.034

Øvrige udgifter 2.842 2.591

Afskrivninger 376 275

Udgifter i alt 8.806 7.900

Medlemsadministration og medlemspleje i alt 8.806 7.900

Note 10. Medlemsskaber og Marked
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Annonceindtægter 5.633 5.102

Udgifter

Lønninger mv. 7.062 6.740

Hvervning, medlemstilbud, PBS gebyr mv. 23.972 23.075

Afskrivninger 475 368

Udgifter i alt 31.509 30.183

Medlemsskaber og Marked i alt 25.876 25.081
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Note 11. Medlemsblad
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Annonceindtægter 11.310 10.971

Distributionstilskud 4.741 4.401

Udgifter

Lønninger mv. 2.469 2.509

Trykning 12.504 13.576

Porto 14.111 12.966

Afskrivninger 166 137

Udgifter i alt 29.250 29.188

Medlemsblad i alt 13.199 13.816

ÆS NU og Nyt udkommer 6 gange om året, i alt 12 blade. Opgjort på basis af medlemstallet ultimo året udgjorde  
omkostningen til udgivelse pr. blad pr. medlem 1,85 kr. Det tilsvarende tal for 2010 var 2,02 kr.

Note 12. Finansielle poster, netto
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Finansielle indtægter 1.182 963

Finansielle udgifter 2.371 2.405

Kursregulering obligationer 12 432

Finansielle poster, netto i alt -1.177 -1.010

 
Note 13. Samlede lønudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Lønudgifter er i regnskabet fordelt på de enkelte aktiviteter og specificeres på følgende måde: Regnskab 2011 Regnskab 2010

Lønninger inkl. pensionsbidrag 59.052 54.669

Sociale bidrag 600 553

Samlede lønudgifter i alt 59.652 55.222

Medarbejderstaben fordeler sig således: Antal Antal

Fastansatte 98 92

Projektansatte 1 1

Timelønnede/vikarer 6 7

Ansatte i sekretariatet 105 100

Flexjob/skånejob mv. lokalt 4 3

I alt 109 103

Antal medarbejdere er beregnet som årsværk, da flere af medarbejderne ikke betaler ATP. Stigningen i medarbejder-
tallet inkluderer barselsvikarer.
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Note 14. ejendommens værdi og driftsmidler
Beløb i 1.000 kr.

ejendom Ombygning ejendom i alt Driftsmidler

Anskaffelsespris pr. 1. januar 71.442 12.388 83.830 5.085

Årets tilgang 0 0 0 2.038

Årets afgang til kostpris 0 0 0 503

Anskaffelsespris pr. 31. december 71.442 12.388 83.830 6.620

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 4.281 2.478 6.759 5.085

Årets af- og nedskrivninger 714 1.239 1.953 2.038

Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 0 503

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 4.995 3.717 8.712 6.620

Bogført værdi pr. 31. december 66.447 8.671 75.118 0

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 63.000

Heraf grundværdi 13.520

Note 15. Hensættelser til konkrete projekter
Beløb i 1.000 kr.

Lokalt Diverse projekter Hensat i alt 

Saldo pr. 1. januar 392 18.181 18.573

Anvendte hensættelser -8 -13.572 -13.580

Årets hensættelser tilbageført 0 -695 -695

Hensat i året 0 10.080 10.080

Saldo pr. 31. december 384 13.994 14.378

Årets hensættelser kan relateres til teknologi og udvikling 676 t.kr., hjemmehjælpsindsats 1.163 t.kr., lokal udvikling 
og indsats for IT og presse 5.650 t.kr., relancering hjemmeside 1.535 t.kr, pensions og arbejdsmarked 660 t.kr., renove-
ring gård Nørregade 396 t.kr.

Anvendte hensættelser for året kan relateres til teknologi og udvikling 5.902 t.kr., lokal udvikling og indsats 2.125 t.kr., 
jubilæum 2.908 t.kr., ejendommen Nørregade 1.750 t.kr. og viden og værktøjer 1.590 t.kr.
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Note 16. Likvide beholdninger og obligationer lokalt
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Arv, reserveret til lokale formål

Obligationer 2.142 2.543

Likvide beholdninger 1.803 1.537

Arv, reserveret til lokale formål i alt 3.945 4.080

Likvide beholdninger og obligationer lokalt 25.998 25.248

Likvide beholdninger og obligationer lokalt i alt 29.943 29.328

Note 17. egenkapital
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

egenkapital pr. 1. januar 43.808 41.546

Rente-swap, negativ markedsværdi -2.742 -862

Resultatdisponering 2.440 3.124

egenkapital pr. 31. december 43.506 43.808

Note 18. Lån ejendommen

Ejendommen er finansieret med 33.066 t.kr. realkreditlån afdragsfrit indtil 31. december 2013. Ejendommen er stil-
let som sikkerhed for lånet. Der er indgået rente-swap aftale, således at renten er fastlåst indtil 31. december 2018. 
Markeds værdien på den indgåede rente-swap aftale er -6.484 t. kr. og er indregnet under anden gæld i balancen med 
modpost på egenkapitalen.

Der er endvidere optaget et stående banklån med restløbetid på 5 år på 10.000 t.kr. til fast rente med sikkerhed i  
obligationer og likvider til reinvestering.

Note 19. eventualforpligtelser mv.
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2011 Regnskab 2010

Leasingforpligtelser, kontorinventar 6.051 6.422

Lokalt er der herudover indgået lejemål med opsigelsesperioder på 0 til 5 år.
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Ældre Sagen er en forening:

Foreningen er 
organiseret i 217 lokale 

afdelinger, ledet af frivillige 
lokalbestyrelser

Vores frivillige 
udveksler erfaring og 
ideer i 10 geografi ske 

distrikter 

I de 58 kommuner, 
hvor der er to eller fl ere 

lokal afdelinger, danner de 
sammen et Koordinationsudvalg, 

der er fælles talerør over for 
kommunen Delegeretforsamlingen, 

der består af landsbestyrelsen 
samt lokalbestyrelsernes formænd, 
er øverste besluttende myndighed. 
Den vedtager foreningens strategi 

og budget samt vælger 
landsbestyrelsen

Lands bestyrelsen 
ansætter direktionen, som 
forestår den daglige drift af 

sekretariatet
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Støtter & Styrker

Et godt og langt liv

Ældre Sagen 
▶  er en almennyttig forening, der arbejder for et 

samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv
▶  er partipolitisk, religiøst og etnisk neutral 
▶  har 596.000 medlemmer – idet 29 pct. af alle 

danskere på 50 år og derover er medlem
▶  har 12.000 frivillige over hele landet 
▶  har sekretariat i København med 105 medarbejdere
▶  er fi nansieret hovedsagelig af medlems-

kontingenter.

I 2011 har vi: 

▶  ydet en social-humanitær indsats over for 
35.-40.000 mennesker

▶  rådgivet 22.000 mennesker – det hidtil højeste 
antal 

▶  arrangeret 60.000 lokale medlemsaktiviteter 
til glæde for ca. 180.000 mennesker

▶  sat det frivillige arbejde på den politiske 
dagsorden

▶  i Ældrekommissionen bidraget med forslag 
til et bedre liv på plejehjem

▶  bidraget til en national handlingsplan for 
medicinske patienter

▶  reageret over for kommuner, der laver ulovlige 
nedskæringer i hjemmehjælpen

▶  dokumenteret, at mange gerne vil blive længere 
på arbejdsmarkedet – hvis de opfordres

▶  været med til at dokumentere, at 400.000 
danskere over 65 år ikke er på nettet.




