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Fra vores side lover vi, at vi vil 
holde politikerne fast på deres 
løfter og fortsætte kampen 
for en værdig ældrepleje, der 
er kendetegnet ved nærvær, 
tryghed og medmenneskelighed.

F O R O R D
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Ældre Sagen rimer 
på virkelyst
Corona fyldte desværre stadig en del i 2021. Men heldigvis kom det ikke til at fylde det hele. I 
sensommeren kunne Ældre Sagens mange lokalafdelinger endelig åbne dørene og invitere til 
alskens aktiviteter. Samtidig kan vi glæde os over, at trods coronakrise bliver medlemmerne 
hos os – og vi har stadig vokseværk.   

Vi blev i 2021 mere end 916.000 medlemmer. Vi nåede 
ikke årets oprindelige ambition, men dette skal ses i 
lyset af, at Danmark var lukket ned. 

To år med corona har gjort, at det har været svært at re-
kruttere og fastholde frivillige, da vi ikke har kunnet afvikle 
aktiviteter på samme niveau som før corona. I begyndelsen 
af 2022, hvor samfundet og dermed også vores lokalafdelin-
ger atter en gang genåbner, oplever vi heldigvis, at flere fri-
villige er ved at finde vej til vores aktiviteter igen. Det lover 
godt – for der er brug for dem og deres virkelyst.

Ud af coronakrisen er vokset kreativitet og ny inspira-
tion i alle afkroge af Ældre Sagen. Det har bl.a. ført til, at 
vi har lanceret et webakademi med online-kurser for vores 
frivillige, ligesom vi har afholdt online-konferencer. Der-
udover har vi fokus på at forbedre og styrke vores digitale 
løsninger – samtidig med at vi fortsat har et fast blik på, at 
vi og resten af samfundet ikke må efterlade ikke-digitale på 
perronen med begrænsede muligheder. 

Coronakrisen har sat en tyk streg under behovet for at 
holde fanen højt for samfundets mest svækkede og udsatte. 
Når der er krise, rammer det disse mennesker hårdest. Vo-
res arbejde med ensomhed, demens, pårørende, sundhed, 
motion og værdig ældrepleje er vigtigt og værdifuldt. Og 
der er brug for det som aldrig før. Derfor er vi vedholdende 
i forhold til politikerne. 

Ældre Sagen har i flere år peget på ensomhed som et 
samfundsproblem og bl.a. været medstifter af Folkebevæ-
gelsen mod Ensomhed. Ensomheden er desværre kun ble-
vet forværret under corona. Vi glæder os over, at det i 2021 
lykkedes at overbevise politikerne om, at der skal være en 
national strategi og en konkret handlingsplan for at be-
kæmpe ensomhed i Danmark.

Værdig ældrepleje har altid været en vigtig dagsorden 
for os. Men på et bagtæppe af flere år med kommunale 
nedskæringer på området, historier om uværdige forhold 
for svækkede ældre og et kommunalvalg i november fyldte 
dagsordenen endnu mere i 2021.

Med kampagnen ”Værdig ældrepleje NU!” lagde vi mas-
sivt pres på politikerne for at sikre, at ældrepolitikken stod 
øverst på dagsordenen – både landspolitisk og lokalt i de 
enkelte kommuner. Ældre Sagens lokalafdelinger holdt lo-
kale ældrepolitiske topmøder, hvor de inviterede politikere 
til debat om ældreplejen. Samtidigt sørgede vi for at synlig-
gøre vores budskaber i pressen, på sociale medier og ved 
busstoppesteder i hele landet. 

”Med hånden på hjertet så har vi endnu ikke den ældre-
pleje i Danmark, som vores ældre har fortjent.” Sådan lød 
det fra statsminister Mette Frederiksen i nytårstalen 1. ja-
nuar 2022. Det er vi helt enige med hende i, og vi glæder os 
over, at regeringen dermed langt om længe satte et ambi-
tiøst mål med en genstart af ældreplejen. 

Det er i sandhed et spændende år, vi er gået ind i. Fra 
vores side lover vi, at vi vil holde politikerne fast på deres 
løfter og fortsætte kampen for en værdig ældrepleje, der er 
kendetegnet ved nærvær, tryghed og medmenneskelighed. 

Preben Staun
Landsformand

Bjarne Hastrup
Adm. direktør
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I begyndelsen af 2021 var vi ca. 5,8 mio. mennesker i Dan-
mark. Heraf var knapt 1,2 millioner fyldt 65 år, hvilket 
svarer til ca. 20 procent af befolkningen. Dette tal vil vok-

se til 1,6 mio. frem mod 2060 og udgøre ca. 25 procent af de 
6,4 mio. danskere, der forventes at være til den tid. 

Til gengæld betyder den fortsatte forhøjelse af folke-
pensionsalderen, at flere fortsætter på arbejdsmarkedet. 
Derfor bliver der ikke flere på folkepension. I dag har Dan-
mark lidt under 1,1 mio. folkepensionister. Om 40 år for-
ventes folkepensionsalderen at være 73 år, og antallet af 
folkepensionister omkring 1 mio.

Vi bliver flere ældre, og vi lever længere
Middellevetiden i Danmark er i løbet af det seneste årti vok-
set med to et halvt år for både kvinder og mænd, og tenden-
sen til at leve længere ser ud til at fortsætte. Middellevetiden 
for en 0-årig er i dag 80 og 84 år for hhv. mænd og kvinder. 
Frem til 2061 forventes den at vokse med fem-syv år. 

Mange ældre har det heldigvis godt. Lidt over 86 pro-
cent af danskerne på 65 år og derover klarer sig selv uden 
plejehjem og hjemmehjælp. Der er dog stadig omtrent 
40.000 på 65 år og derover, der bor på plejehjem, og godt 
128.000 over 65 år, der modtager hjemmehjælp. 

Andelen af folkepensionister falder
Folkepensionisternes andel af befolkningen har været sti-
gende frem til 2018, hvor 19 procent af befolkningen var 
folkepensionister. På dette tidspunkt var folkepensionsal-
deren 65 år. I 2019-2021 steg den, så fra 2022 til 2029 er 
pensionsalderen 67 år.

Folkepensionsalderen sættes fortsat op, så den i 2035 
er 69 år. Hvis pensionsalderen fortsætter med at stige som 
aftalt i Velfærdsaftalen, vil folkepensionisterne kun udgøre 
16 procent af befolkningen i 2060. Det er samme niveau 
som i 2009.

Ældrestyrken er på arbejdsmarkedet 
Flere danskere arbejder længere. Den gennemsnitlige til-
bagetrækningsalder er de seneste 10 år steget med ca. tre 

år fra godt 63 år til 66 år. Samtidig er antallet af mennesker 
over 65 år, der fortsat er aktive på arbejdsmarkedet, steget 
fra 95.000 i 2010 til 148.000 i 2020. Arbejdsstyrken vil stige 
i de kommende år, hvilket i høj grad skyldes, at der bliver 
flere beskæftigede på 65 år og derover. 

Vores velfærdsmodel er tilpasset,  
at vi lever længere  
Danmarks velfærdsmodel er gennem de sidste femten 
år blevet forberedt på flere ældre. For det første vil dan-
skerne som nævnt komme senere på folkepension. Den-
ne overordnede tendens ændres ikke af, at der fra 2022 er 
indført en mulighed for at gå på tidlig pension for dem, 
der har været flest år på arbejdsmarkedet. For det an-
det sparer danskerne i højere grad selv op til pensionen 
gennem især arbejdsmarkedspensioner. Det forbedrer de 
offentlige finanser, fordi de dermed skal have mindre i fol-
kepension mv. 

Alt dette bidrager til, at der på de offentlige finanser er 
råd til værdig behandling, omsorg, pleje og hjælp til dem, 
der har behov for det – også selv om der bliver flere over 65 
år. Til dette positive billede skal der dog føjes to forbehold. 
Det ene er, at større udgiftsbehov til eksempelvis pande-
mier og udbygning af forsvaret kan udfordre den finans-
politiske holdbarhed. Det andet, at der ser ud til at blive 
mangel på arbejdskraft, især inden for ældreplejen.

Mangel på arbejdskraft truer på 
pleje- og sundhedsområdet
Trods den stigende pensionsalder er der udsigt til mangel 
på arbejdskraft inden for især ældrepleje- og sundheds-
områderne, hvor behovene vokser i takt med, at vi bliver 
flere ældre. Allerede i dag mangler der arbejdskraft på æl-
dreområdet. Tal viser, at manglen på medarbejdere til SO-
SU-området hvert år vil stige med flere tusinder, hvis den 
nuværende udvikling fortsætter. Det truer muligheden for, 
at vi kan give en værdig behandling og pleje til svækkede 
ældre i fremtiden.

Ældrelandskabet 
i Danmark
Der kommer flere ældre. Mange har det godt og klarer sig uden hjælp. Men antallet 
af ældre, der brug for hjælp, vil uundgåeligt stige. Vi skal som samfund være klar til at 
sikre, at de, der har behov, får en værdig hjælp.

Æ L D R E  I  TA L



Foto: Jeppe Bjoern

20%
af Danmarks befolkning er 
fyldt 65 år.

Danskerne bliver længere 
på arbejdsmarkedet.

86%
Lidt over 86% af danskerne 
på 65 år og derover klarer 
sig selv.

40.000
Ca. 40.000 på 65 år og 
derover bor på plejehjem, 
og godt 128.000  danskere 
over 65 år modtager 
 hjemmehjælp.
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FAKTA 2021

215 
l o k a l 
afdelinger

Vi udviser medmenneskeligt nærvær over for den enkelte.
Vi har indsigt i form af stor viden, dokumentation og erfaring.
Vi omsætter vores viden til resultater med stor handlekraft.

Vi er Ældre Sagen. 
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Sådan arbejder 
Ældre Sagen



20.412
frivillige 

44.861
opkald til vores 
rådgivere 

916.331
medlemmer

VISION
Vi er en folkelig bevægelse, 
der med nærvær, indsigt og 
handlekraft arbejder for, at 

flest muligt kan leve et godt liv 
– hele livet. Vi vil hjælpe flere 

svage ældre mere. 

MISSION
Et godt liv – hele livet

9ÅRSRAPPORT 2021
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tilbudspartnere  
og rabat 2.800 

steder

Politisk 
indflydelse

Viden og  
rådgivning

Aktiviteter og 
kurser
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I en organisation som vores, der både tæller frivillige, medlemmer og medarbejdere, 
er det vigtigt, at vi har en fælles retning. Vores strategi er det kompas vi alle bruger, 
når vi udvikler og planlægger vores aktiviteter og fokusområder.

Vores strategi viser vej

STRATEGI

Strategiens fem indsatser
Strategien har fem indsatsområder. De bidrager alle til et 
overordnet mål om at sikre et godt liv hele livet. Inden for 
hvert indsatsområde udvikler vi ny viden og udarbejder 
konstruktive forslag til forbedringer af samfundet, nye 
medlemstilbud og frivilligindsatser landet over. Motoren i 
dette arbejde er vores professionelle sekretariat, vores vel-
drevne lokalafdelinger og ikke mindst vores mange med-
lemmer, der giver os en stor og kraftig stemme.

Fleksstrategi i 2022
Oprindeligt skulle vi have haft en ny strategi at styre ef-
ter pr. 1. januar 2022. Men pga. corona-pandemien har vi 
udskudt både strategi og strategiproces, så vi først i 2022 
udarbejder den kommende strategi for 2023-2027. Indtil 
den er på plads, opererer Ældre Sagen derfor efter en så-
kaldt fleksstrategi, hvor vi hurtigt kan omstille, udskyde 
eller omprioritere vores indsatser. Fleksstrategien bygger 
på de nuværende fem indsatsområder.

VISION: Vi er en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt og handlekraft 
arbejder for, at flest muligt kan leve et godt liv – hele livet. Vi vil hjælpe flere 
svage ældre mere.

MISSION: Et godt liv – hele livet

STÆRKT MASKINRUM

INDSATSOMRÅDER
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Vi vil sikre et godt arbejdsliv  
og en tryg økonomi
Alle bør have mulighed for et godt arbejdsliv, så længe de kan 
og vil. Vi arbejder for, at de, der på grund af nedslidning ikke 
kan arbejde længere, har mulighed for værdig tilbagetræk-
ning. Derudover vil vi forbedre folkepensionisternes økonomi.

Vi vil bidrage til et sundt og aktivt liv
Alle bør have mulighed for at opretholde et godt helbred og at 
kunne deltage aktivt i samfundet så længe i deres liv som mu-
ligt. Vi udbreder og styrker nye motionstilbud målrettet ældre, 
der ikke er vant til at dyrke motion og er mindre mobile.

Vi giver det videre
Unge og ældre generationer har masser at tilbyde hinanden. 
Ældre generationer er kulturelle ressourcer, og deres livser-
faring og historiske og kulturelle viden kan være guld værd 
for andre. Vi arbejder for at skabe flere generationsmøder og 
dialog mellem nutidens og fremtidens ældre.

Vi vil sikre stærk behandling,  
pleje og omsorg
Vi vil kæmpe for nytænkning af ældreplejen, så svækkede ældre 
får den hjælp, de har behov for. Vi vil sikre god behandling, pleje 
og omsorg på landets plejehjem. Sundheds- og plejevæsenet skal 
være præget af større sammenhæng og sundhedsfaglig kvalitet. 
Derudover vil vi gøre Danmark til demensvenligt samfund og 
forbedre forholdene for pårørende.

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

11ÅRSRAPPORT 2021
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 Ældre Sagens ældrelivsbarometer viser, hvordan ældres vilkår er.

Vi måler  
ældrelivets vilkår

ÆLDRELIV

IÆldre Sagen arbejder vi for, at livs-
vilkårene for ældre forbedres. For 
løbende at kunne følge op på effek-

ten af vores indsats har vi formuleret 
en række mål, der svarer til de fem 
indsatsområder i vores strategi. Den 
årlige målopfølgning kalder vi ”Ældre-
livsbarometer”. 

Vi tror på, at Ældre Sagens indsats 
gør en forskel. Men mange andre for-
hold i samfundet har også betydning 
for, hvordan ældres livsvilkår udvik-
ler sig. De seneste to år har corona 
vendt op og ned på vores liv og har 
derfor også haft betydning for flere af 
 måltallene.

Et godt liv – hele livet
Der er to overordnede målepunk-
ter for, hvorvidt Danmark er et godt 
samfund at blive ældre i. Det ene 
tager udgangspunkt i den generelle 
livstilfredshed, sådan som danskere 
over 50 år selv giver udtryk for den. 
Her ligger procenttallet på 87 hvil-
ket er på samme niveau som i 2019. I 
2020 var livstilfredsheden lidt lavere. 

Det andet mål er, i hvor høj grad 
befolkningen finder, at Danmark er 
et godt land at blive ældre i. Her er 
procenttallet 90 og i 2020 var det 92, 
hvilket er over niveauet for årene før 
coronakrisen. Dette kan skyldes, at 
vi under coronakrisen har oplevet 
et dansk sundhedsvæsen, der har 
 fungeret bedre end i andre lande.

Godt arbejdsliv og tryg økonomi 
Vi kan glæde os over, at ledigheden 
for 55-59-årige fortsat er lavere end 

på arbejdsmarkedet generelt. Ældre 
har altså ikke en højere ledighed end 
yngre, og coronakrisen ser ikke ud 
til at have rykket ved dette. Desvær-
re har denne aldersgruppe fortsat 
 sværere ved at finde job, hvis de først 
er blevet arbejdsløse. 

For pensionister, der ikke har ind-
komst ud over folkepensionen, er 
indkomsten sakket bagud i forhold til 
lønudviklingen på arbejdsmarkedet 
det seneste år. Med finanslovs aftalen 
for 2019 blev det ellers sikret, at folke-
pensionen reguleres med samme 
takt som lønningerne. Men da det 
sker med to års forsinkelse, har folke-
pensionen ikke helt kunnet følge med 
lønudviklingen i 2021. 

Sund og aktiv – hele livet
Det selvvurderede helbred blandt 
danskere over 50 år er desværre  faldet 
de seneste år. Under  nedlukningerne 
har mange været forhindrede i at 
opretholde deres vanlige fysiske 
 aktiviteter, og en del behandlinger og 
genoptræning er blevet udskudt. Det 
kan meget vel være en del af forkla-
ringen. Resultatet afspejler også, at 
der fortsat er brug for at have fokus 
på at sikre, at den stigende levealder 
i befolkningen bliver ledsaget af et 
godt helbred. 

Stærk pleje og omsorg 
Befolkningens vurdering af vær-
dighedsniveauet på plejehjem og 
i hjemmehjælpen er steget siden 
2019.  Det er noget overraskende, idet 
vi de senere år har været vidner til 

 sager om store omsorgssvigt, blandt 
 andet   gennem forfærdelige billeder 
fra skjulte optagelser fra plejehjem. 
En væsentlig årsag til stigningen i 
 vurderingen kan være, at der under 
coronakrisen har været stor opmærk-
somhed på at beskytte de svækkede 
ældre mod smitte, og at dette er 
 lykkedes langt bedre i Danmark end 
i flere andre lande.

Samme billede ses for befolkningens  
 vurdering af behandlingen af ældre 
på hospitalerne, der også er steget 
 markant siden 2019. Også her kan en 
del af forklaringen være coronakrisen, 
hvor vi har set et dansk sundheds-
væsen, der har fungeret bedre end i 
andre lande og har formået at sikre in-
tensiv pleje til alle de  coronapatienter, 
der har haft behov. 

Samvær og nærvær
Vi måler også befolkningens tilfreds-
hed med deres relationer til andre 
mennesker. Tilfredsheden er  generelt 
høj, men har været lidt lavere de 
 sidste par år, målt på en 1-10-skala. 
En mulig forklaring på dette resultat 
kan være den isolation, som mange 
har oplevet under corona. 

Vi giver det videre
Vi kan igen glæde os over, at befolk-
ningen er positive over for den ældre 
generations bidrag til samfundet: 
Næsten ni ud af ti danskere mener, 
at ældre generelt bidrager positivt til 
samfundet. 



Note: Størstedelen af informationerne i barometeret er fremkommet i en måling foretaget af Voxmeter, december 2021.  
 Se aeldresagen.dk/barometer for præcis og fuldstændig opremsning af målepunkter/spørgsmålsformulering.

Måltal for indkomstudvikling er baseret på egne beregninger med Finansministeriets Familietypemodel. Ændret udvikling i måltal 2020 
skyldes, at Finansministeriet har sænket skønnet for lønudviklingen i 2020.

Ældrelivsbarometer
2019 2020 Ambition 2021 Resultat 2021

Indsatsområde: Et godt liv – hele livet

Andel af 50+ med generel livstilfredshed  
på mindst 7 på 1-10 skala 88 % 85 % ≥ 90 % 87 %

Andel af 18+, der finder, at Danmark ”i meget 
høj grad”, ”i høj grad” eller ”i nogen grad” er et 
godt land at blive ældre i

88 % 92 % ≥ 90 % 90 %

Indsatsområde: Godt arbejdsliv og tryg økonomi

Mindre-bruttoledighed for 55-59-årige (3.kvt.) 
sammenlignet med alle aldre 0,7 %-point 0,8 %-point ≥ 0 %-point 0,6 %-point

Relativ merbeskæftigelsesgrad for 55-59-årige 
efter ledighedsforløb -3,7 %-point -4,1 %-point ≥ 0 %-point -3,5 %-point

Relativ indkomstudvikling for enlig folkepensionist 
med lav indkomst i forhold til LO-arbejder

-0,3 %-point 0,3 %-point ≥ 0 %-point -0,5 %-point

Relativ indkomstudvikling for folke pensionist-
par med lav indkomst

-0,3 %-point 0,2 %-point ≥ 0 %-point -0,6 %-point

Indsatsområde: Sund og aktivt liv

Andel af 50+, hvis helbred er ”fremragende”, 
”vældig godt” eller ”godt” 87 % 82 % ≥ 88 % 80 %

Indsatsområde: Stærk behandling, pleje og omsorg

Andel af 18+, der mener, at ældre i hjemme-
plejen og på plejehjem modtager pleje og 
omsorg, der ”i meget høj grad”, ”i høj grad” 
eller ”i nogen grad” er værdig 

53 % 60 % ≥ 70 % 61 %

Andel af 18+, der mener, at ældre på hospitaler 
modtager behandling, pleje og omsorg, der 
”i meget høj grad”, ”i høj grad” eller ”i nogen 
grad” er værdig

65 % 72 % ≥ 70 % 73 %

Indsatsområde: Samvær og nærvær

Andel af 50+ med tilfredshed med relationer til 
andre mennesker på mindst 7 på 1-10 skala 92 % 90 % ≥ 90 % 91 %

Indsatsområde: Vi giver det videre

Andel af 18+, der ”i meget høj grad”, ”i høj 
grad” eller ”i nogen grad” mener, at ældre 
generelt bidrager positivt til samfundet

86 % 89 % ≥ 90 % 89 %

13ÅRSRAPPORT 2021
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VORES FRIVILLIGE

Annette Persson vil ikke lade demenssygdom slå ellers passionerede  
golfspillere af banen. Derfor står hun nu i spidsen for et hold kun for dem.

En chance
mere på greenen

I b Mortensen misser mod solen, bukker let i knæene 
og sender så med et øvet slag bolden afsted i en per-
fekt formet bue hen over det bugtede landskab af tæt-

klippede, grønne plæner.
For halvandet år siden var det ellers meningen, at han 

skulle lægge golfspillet på hylden. En fremadskridende de-
menssygdom betød, at han ikke længere kunne orientere 
sig på golfanlægget. Derfor måtte den dengang 79-årige 
mand stoppe med den sport, han ellers havde dyrket med 
stor passion i næsten 30 år. 

Hvis det altså ikke lige havde været for Annette Persson. 
Hun er sekretær i Holbæk Golfklub og frivillig i Ældre 

Sagen, og hun fik en idé, da Ib mødte op for at aflevere sin 
nøgle og opsige sit mangeårige medlemskab.

”Jeg kunne simpelthen ikke bære det. At så golfglad og 
loyalt et medlem pludselig ikke længere skulle have sin 
gang i klubben. Det gjorde mig så berørt at se ham sige far-
vel til det hele, at jeg følte, jeg måtte gøre noget. Vi  måtte 
kunne skabe et tilbud, så Ib og andre i hans  situation 
 kunne fortsætte med den sport, der betyder så meget for 
dem,” siger hun.  

Nyder hvert minut
Og sådan et tilbud fik hun stablet på benene. I dag står den 
70-årige kvinde med det kortklippede pagehår og de leven-
de brune øjne i spidsen for et projekt, der hjælper golfspil-
lere med demens – eller andre, der har brug for lidt ekstra 
støtte og hjælp – til at blive på banen trods deres sygdom.

Og hun nyder hvert minut.
”Mit hjerte smelter, når jeg ser de her medlemmer lyse 

op i et smil, når de får grønt græs under fødderne og slår 
et godt slag. Det er så meningsfuldt at være med til at give 

dem mulighed for at holde fast i noget, der er vigtigt for 
dem, på et tidspunkt i deres liv, hvor så meget ellers  falder 
bort. Demens indebærer jo mange tab, så det at kunne 
hjælpe dem til at holde fast i golfspillet giver både dem og 
mig en kæmpe glæde.”

Holdet mødes hver fredag i klubbens café med ud-
sigt over golfbanen og Holbæk Fjord. Til en sludder, en 
kop  kaffe og et godt stykke kage. Denne fredag bliver der 
 serveret hjemmebagte medaljer. Med friskpisket fløde-
skum og et blåbær på toppen. Foruden Ib Mortensen er 
godt 10 golfspillere mødt op samt en god håndfuld af de 
i alt 10 frivillige, der har sluttet sig til Annette Perssons 
 projekt.

Et godt slag giver glæde 
Snakken går lystigt, før selskabet trækker udenfor på det 
grønne, kuperede anlæg.

De fleste af de golfspillere, der er mødt op denne fredag, 
nøjes med at putte nogle huller på den grønne plæne lige 
uden for restauranten. Men nogle hopper med i golfbiler-
ne og kører ud på anlægget for at slå nogle lange slag.

Ib er én af dem.
Der er meget, han ikke kan længere. Men han kan sta-

dig ramme en golfbold. Og når han rammer den helt rent, 
og den løfter sig i en lang, overlegen bue over det grønne 
landskab, breder der sig et umiskendeligt smil over hans 
ansigt.

Annette Persson smiler også. Stolt og en smule rørt.
”Jeg er faktisk gået ned i tid som sekretær i klubben. 

For at få mere tid og overskud til den opgave, jeg  virkelig 
brænder. For det er lige præcis det her, der for alvor 
 føles meningsfuldt.”



Tekst: Freja Bech-Jessen. Foto: MEW 15ÅRSRAPPORT 2021
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P O L I T I K

 Vi sætter politisk  

aftryk
Ældre Sagen er med der, hvor de politiske 
beslutninger træffes. Gennem alliancer, 
ekspertviden og ihærdig dialog, er vi med til at 
pege politikerne i den rigtige retning. 

Vi skaber resultater for alle ældre i Danmark. 
Alle skal kunne leve et godt liv - hele livet.  

Foto: Ulrik Jantzen

Se flere politiske resultater på  
aeldresagen.dk/resultater

Værdig ældrepleje NU
Værdig ældrepleje burde ikke være nødven-
digt at råbe op om. Men det er det. Derfor 
satte vi ekstra tryk på kampen for ”Værdig 
ældrepleje NU” op til kommunal- og 
 regionsrådsvalget 2021. 

Ældre Sagens lokalafdelinger lagde pres 
på politikerne op til valget for at sikre, at 
ældrepolitikken stod øverst på  dagsordenen. 
Det gjorde vi fx på en lang række lokale 
 ældrepolitiske topmøder, hvor lokalafdelinger 
inviterede politikere til debat om ældreplejen. 
Samtidigt gjorde vi vores budskaber synlige i 
pressen, på valgmøder, på sociale medier og 
ved busstoppesteder i hele landet. 

Hjemmehjælpsmodtagere 
får mere indflydelse på 
hjælpen 

Folketinget har i 2021 besluttet at  afsætte 
16,2 mio. kr. til forsøg med en ny måde 
at tildele hjemmehjælp til svækkede 
 borgere. Forsøgene skal tage afsæt i det, 
Ældre  Sagen kalder for selvvisitering. Det 
 ind ebærer, at man som svækket ældre får 
større indflydelse på hjælpen i dagligdagen.



En værdig sundhedsreform
I Ældre Sagen arbejder vi for, at ældre patienters 
behandling adresseres i regeringens nye sundhedsre-
form. Det skal sikre en tryg og værdig behandling med 
patientens ønsker og behov i centrum.

Derfor afholdt Ældre Sagen i maj 2021 online 
 konference om værdig behandling af ældre  patienter 
med flere sygdomme. Konferencen satte spot på, 
hvordan en sundhedsreform bedst omfatter ældre 
patienters ofte komplekse behov. Med på konferencen 
var bl.a. KL, Danske Regioner, sundhedsor dførere 
fra Folketinget og repræsentanter fra de faglige 
 organisationer. 

Danmark får en national 
ensomhedsstrategi
Et bredt flertal af Folketingets partier har  besluttet, 
at der skal udarbejdes forslag til en national 
ensomhedsstrategi i løbet af 2022. Strategien skal 
ledsages en handlingsplan for de følgende år. Dette 
har været en af Ældre Sagens mærkesager i flere 
år, og vores vedholdende indsats har båret frugt.

Sammen med Røde Kors og 89 andre 
 organisationer har vi skrevet inspirationsoplægget 
”Sammen mod ensomhed”, som er fremsendt til 
alle Folketingets medlemmer og personligt over-
rakt af Bjarne Hastrup til Social- og Ældreminister 
Astrid Krag.

Bedre organisering  
af hjemmeplejen
Der er i efteråret 2021 afsat 192 mio. kr. til, at kommu-
nerne kan afprøve en ny organisering af hjemmeple-
jen i mindre teams, så der kommer færre forskellige 
hjælpere i den enkeltes hjem. Ældre Sagen har i en 
årrække kæmpet for dette og har i 2021 sat fokus på 
temaet under overskriften ”Mit hjem er en banegård”.

Organisering af hjemmeplejen i mindre teams skal 
skabe kvalitet, tryghed og tillid gennem gensidigt 
kendskab mellem hjemmehjælpsmodtagerne og dem, 
som hjælper. 

Fokus på COVID-19-
vaccination
Mange ældre, og deres pårørende, oplevede store 
udfordringer med tidsbestilling og transport til 
vaccination mod COVID-19. 

Ældre Sagen forudså, at der ville opstå 
 problemer, og påpegede fra starten - og flere 
gange i forløbet - at svækkede og immobile ældre, 
hvoraf flere ikke er særlig digitale, havde behov 
for en  anden vaccinationsproces end resten af 
 befolkningen. Det endte med, at bookingsyste-
merne blev forbedret, der blev oprettet flere 
vaccinations steder og kommunerne begyndte at 
opspore og hjælpe de personer, der gerne ville 
vaccineres, men som havde udfordringer med 
tidsbestilling.

Forbud mod at screene job-
ansøgere på baggrund af alder
Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL aftalte 
i oktober 2021 at gøre det forbudt for arbejdsgivere 
at anmode jobansøgere om at oplyse deres alder 
og screene jobansøgere på baggrund af alder, 
 medmindre det har et sagligt formål. 

Det kan være sværere at få arbejde igen, hvis 
man bliver ledig som senior. Ældre Sagen har sam-
men med andre peget på behovet for et opgør med 
automatisk registrering af alder i rekrutteringssy-
stemer og screening af jobansøgere på baggrund 
af alder. Det er kommet med trepartsaftalen fra 
oktober 2021. 

Ældreplejen skal genstartes
2021 var et år med stort offentligt og politisk fokus på 
ældreplejen, der også blev kommunalvalgets største 
tema. Ældre Sagen har været med til at sætte udfor-
dringerne på dagsordenen. 

Problemerne kan ikke løses med snuptag og lappe-
løsninger. Det er hele måden, plejen styres på, der skal 
laves om. Derfor afholdt vi bl.a. endnu et Ældretopmøde 
sammen med KL, FOA og Social- og Ældreministeriet. 
Sammen har vi også skrevet et charter som grundlag 
for værdig ældrepleje. Men charteret kan ikke stå alene. 

Ældre Sagen ser statsministerens nytårstale som 
et løfte om at genstarte ældreplejen. Vi er af regerin-
gen inviteret til at bidrage til arbejdet frem mod den ny 
ældrelov, som statsministeren bebudede i nytårstalen. 
Vi går ind i arbejdet med det klare mål, at ældre med 
behov for hjælp fremover kan være trygge ved, at de 
får den rigtige hjælp, der tager udgangspunkt i den 
enkeltes behov, er fleksibel og præget af mere selvbe-
stemmelse. 

17ÅRSRAPPORT 2021
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Frivillige 
skaber  
livskvalitet og 
fællesskab

113
demensvenlige 

lokalafdelinger sikrer, at alle 
er en del af fællesskabet

815
vågere skaber 

tryghed i den 
sidste tid

2.829 
motionsfrivillige sørger 
for sved på panden hos 
stærke og svage ældre



Ældre Sagens frivillige er vores vigtigste ressource. 20.412 frivillige ildsjæle yder 
en kæmpe indsats med ét fælles mål: at flere kan have et godt liv – hele livet. Vores 
frivillige engagerer sig lokalt og tilbyder forskellige former for samvær, hjælp, kurser og 
aktiviteter. Og det er deres fortjeneste, at Ældre Sagen kan hjælpe i hele Danmark. De er 
hverdagens helte - og helt uundværlige. 

1.636 
it-frivillige tilbyder hjælp 
over telefonen, i it-cafeer og 
på kurser over hele landet

619 
skole- og børnehavevenner 
skaber møder og samvær på 
tværs af generationer

352 
frivillige er engagerede i lokalpolitik 
for at forbedre ældres forhold i deres 
kommuner

Vil du være frivillig? Scan koden,  
se mere på aeldresagen.dk/blivfrivillig  

eller ring til din lokalafdeling.

19ÅRSRAPPORT 2021
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Antallet af aktive frivillige i Æl-
dre Sagen er næsten fordoblet 
de sidste ti år fra ca. 11.000 til 

ca. 20.500 frivillige. Det svarer til knap 
2.500 årsværk.  

Coronakrisens andet år har dog 
betydet, at Ældre Sagen måtte sætte 
aktiviteterne på et lavere niveau end 
hidtil. Og med færre aktiviteter var 
der ikke grundlag for at rekruttere så 
mange frivillige. Flere frivillige er hel-
digvis ved at finde vej til vores aktivi-
teter igen, hvilket lover godt for 2022.

Andelen af vores egne medlemmer 
der også er frivillige hos os er ligeledes 
faldet en smule pga. corona, sådan at 
2,2 procent af vores  medlemmer i dag 

også er frivillige. Vi håber, at vi kan 
øge denne andel i 2022. 

Fremgang trods modgang
Mens Danmark i perioder var lukket 
ned, gennemførte vi ikke hverveakti-
viteter for at få flere medlemmer. Det 
afspejler sig naturligvis i tilgangen af 
nye medlemmer. Dette gjaldt især 
første halvår 2021.

I forhold til gentegningen nåede 
vi med 97 pct. ikke helt målet på 97,2 
pct i 2021, men den positive udvikling 
hen over året gør, at vi forventer en 
forbedring i 2022. 

Samlet set betød faldet i medlem-
stilgang og det lille fald i  gentegning, 

at vi sluttede året med 916.331 
medlemmer – og dermed en netto-
vækst i medlemstal på 5.751. 

Dette er en noget lavere netto-
vækst end vi har set i årene op til, 
at verden blev ramt af COVID-19, 
men vi glæder os over, at der trods 
alt er tale om en fremgang i en svær 
 periode. Det tegner godt for 2022, 
hvor målet er 936.000  medlemmer 
svarende til en nettovækst på ca. 
20.000.

38,5 pct. af alle danskere over 50 
år er medlem af Ældre Sagen. Ser vi 
på befolkningen på 65 og derover, 
er 60,5 pct. medlem. Det kalder  
vi ældrestyrke.

Efter to år med corona har vi fortsat fremgang i medlemstallet samt opbakning til vores 
politiske dagsordener. Det har dog været svært at rekruttere og fastholde frivillige, da vi 
ikke har kunnet afvikle aktiviteter på samme niveau, som vi kunne før corona. 

R E S S O U R C E R

Vi står på  
et solidt fundament



Målpunkt Hvorfor er dette vigtigt?
Ambition 
2020

Resultat 
2020

Ambition 
2021

Resultat 
2021

Ambition 
2022 (min.)

Frivillige 

Antal  
registrerede 
frivillige

Flere frivillige betyder  
flere aktiviteter og hjælp  
til flere

22.000 21.000 22.000 20.412 21.500

Frivillige ift. 
medlemmer

Vi ønsker at udvikle antallet 
at frivillige i takt med  
medlemsudviklingen

2,42 % 2,28 % 2,37 % 2,23 % 2,30 %

Medlemmer

Antal  
medlemmer  
ultimo året

Flere medlemmer er tegn 
på interesse, opbakning og 
tilfredshed. Giver os sam-
tidig midler til at finansiere 
arbejdet samt adgang til 
ny viden

910.000 910.580 930.000 916.331 936.000

Medlemsandel  
i befolkningen på  
50 år og derover

Viser, hvor stor 
gennemslags kraft Ældre 
Sagen har i forhold til sin  
primære målgruppe

38,7 % 38,8 % 39,1 % 38,5 % 39,1 %

Medlems andel  
i befolkningen  
50-64 år

Viser, i hvor høj grad  
Ældre Sagen kan tiltrække  
yngre del af målgruppe

15,7 % 16,1 % 15,7 % 15,8 % 16,0 %

Gentegnings- 
procent ved halv-
årlig kontingent-
opkrævning

Tegn på loyalitet  
og tilfredshed hos  
vores medlemmer

97,2 % 97,6 % 97,2 % 97,0 % 97,2 %

Antal nye  
medlemmer 
(bruttotilgang)

Viser evne til  
at tiltrække nye  
medlemmer

65.000 72.091 65.000 63.251 65.000

Ressourcebarometer
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Mød vores  
landsbestyrelse

B E S T Y R E L S E N

Der er ni medlemmer i Ældre Sagens landsbestyrelse.  
De er valgt for tre år ad gangen, og der er valg ved det 
ordinære delegeretmøde hvert år i november. 

Birger Rasmussen, Nexø
Næstformand. Aktiv på havet 
i 30 år som fiskeskipper. Har 
deltaget i det lokale bestyrelses-
arbejde i Ældre Sagen siden 2007 
samt bestyrelsesarbejde i flere 
foreninger.

  bir852@aeldresagen-post.dk

Bodil Wöhnert, Esbjerg
Uddannet bibliotekar. Har arbejdet 
med informationsformidling, tek-
nologi og organisationsændringer 
og fungeret som udviklingskonsu-
lent. Har deltaget i tværsektorielle 
samarbejder og været aktiv i in-
ternationalt organisationsarbejde. 
Aktiv i Ældre Sagen siden 2015. 

 bow743@aeldresagen-post.dk

Hans Christian Rask,  
Vordingborg
Har deltaget i det lokale bestyrel-
sesarbejde i Ældre Sagen siden 
2011. Uddannet ungdomslærer. 
Har arbejdet som direktør og 
instruktør.

 har489@aeldresagen-post.dk

Foto: Jeppe Bjørn / Artvaerk

Kai Nørrung, Allerød
Uddannet HD i organisation og 
arbejdssociologi med speciale 
i politologi. Har arbejdet som 
direktør i erhvervsorganisationer. 
Har deltaget i det lokale besty-
relsesarbejde i Ældre Sagen 
siden 2005. 

 kan448@aeldresagen-post.dk
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Dorete Olsen, Store Heddinge 
Har været frivillig og deltaget i 
bestyrelsesarbejde i flere for-
eninger bl.a. som lokal formand 
i Ældre Sagen og næstformand 
i Ældreråd. Aktiv i Ældre Sagen 
siden 2011. Har arbejdet som 
juridisk assistent på større 
 advokatkontorer.  

 doo559@aeldresagen-post.dk

Jørn Husted Madsen, Nakskov
Har arbejdet som kommunal-
direktør i sammenlagt 20 år. 
Aktiv i Ældre Sagen siden 2017. 

 jom261@aeldresagen-post.dk

John Kirstein, Sindal
Uddannet lærer og har haft 
bestyrelsesarbejde i flere 
 foreninger. Har deltaget i det  
lokale bestyrelsesarbejde i 
Ældre Sagen siden 2014.

 jos367@aeldresagen-post.dk

Preben Staun, Herning
Landsformand. Har gennem flere år deltaget i det lokale besty  r-
elsesarbejde. Medlem af landsbestyrelsen siden 2015. Uddannet 
lærer, tidligere kommunaldirektør og har haft frivilligt arbejde  in-
den for idrætten og bestyrelsesposter i Danmarks Idrætsforbund.

 ps.lb@aeldresagen.dk

Finn Lindekilde, Kerteminde
Arbejdet med udvikling og oprettelse 
af nye aktiviteter inden for såvel det 
socialhumanitære og kreative. Aktiv 
i Ældre Sagen siden 2014. 

 fil474@aeldresagen-post.dk
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Ældre Sagen skal ikke skabe overskud. Indtægterne skal 
skabe størst mulig værdi i forhold til vores medlemmers 
ønsker og behov samt vores overordnede formål: at bidra-
ge til et samfund, hvor flest muligt kan leve et godt liv hele 
livet.

Som almennyttig non-profit-organisation er vi meget 
bevidste om at forvalte indtægterne på en ansvarlig og 
forsvarlig måde. På de næste sider kan du dykke ned i 
regnskabet for 2021. 

REGNSK AB

Her får du de vigtigste tal i Ældre Sagens årsregnskab.

God økonomi sikrer, 
at vi kan hjælpe flere

Hovedtal (mio. kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 Ændring

Samlede indtægter 217,1 217,2 228,8 248,1 266 7,2 %

Lokale og regionale udgifter 64,6 66,2 69,1 66,7 78,3 17,4 %

Landsrelaterede udgifter 64,3 66,2 70 68,9 74,8 8,6 %

Medlemsrelaterede udgifter 63,3 65 66,7 68,4 68,5 0,1 %

Udgifter i alt 192,2 197,4 205,8 204 221,6 8,6 %

Hensættelser til konkrete projekter 20,6 14,3 15,3 30,4 33,4 9,9 %

Årets resultat 1,6 2,4 3,6 10,4 7,4 -28,8 %

Aktiver 288,8 294,7 314,4 355,7 385,2 8,3 %

Egenkapital i alt 78,3 78,7 79 79,1 82,5 4,3 %

Antal ansatte i sekretariatet 129 135 138 142 149 4,9 %

Medlemsantal ved årets udgang 814.854 846.600 889.846 910.580 916.331 0,6 %



Udgifternes 
fordeling 2021

Vores udgifter er fordelt på tre næsten 
lige store områder: lokale aktiviteter, 
landsdækkende aktiviteter ( fx med-
lemsrådgivning og ældrepolitiske ind-
satser) og service til vores medlem-
mer ( fx produktion af Ældre Sagens 
blade).

Sådan fordeler vores udgifter sig:

Udgifter

I 2021 blev Ældre Sagens indtægter på 
266.026 mio. kroner. Medlemmerne er 
kernen i vores økonomi. 92 procent af 
indtægterne kommer fra medlem-
merne som kontingent, bidrag fra lot-
teri og arv. 

I 2021 steg antallet af medlemmer 
til 916.331 medlemmer. Det betyder, 
at vores indtægter fra kontingenter 
steg med 4 procent til 215.787 mio. 
kroner.

Sådan fordeler vores indtægter sig:

Indtægter

Bidrag og tilskud mv. 5%

Lokalt relaterede 
udgifter i alt 35%

Øvrige indtægter 3%

Landsrelaterede 
udgifter i alt 34%

Lotterier 6%

Medlemsrelaterede 
udgifter i alt 31%

Arv 4%

Medlemskontingent og -gaver 82%

Fordeling af 
 indtægter 2021
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      Beløb i 1.000 kr.

Note Regnskab Regnskab

2021 2020

Medlemskontingent og -gaver 1 217.735 209.155

Lotterier 2 15.433 13.678

Arv 9.356 3.172

Bidrag og tilskud mv. 3 14.392 14.334

Øvrige indtægter 9.110 7.810

Indtægter i alt 266.026 248.149

Lokalt 4 25.568 17.160

Frivilligafd. 5 52.723 49.523

Lokalt relaterede udgifter i alt 78.291 66.683

Kommunikation 6 30.765 28.543

Rådgivning 7 18.051 16.861

Samfundsanalyse 8 25.948 23.538

Landsrelaterede udgifter i alt 74.764 68.942

Udgifter vedr. Ældre Sagens aktivitetsområder i alt 153.055 135.625

Brutto resultat 112.971 112.524

Medlemsadministration og medlemspleje 9 10.022 9.918

Medlemskaber og Marked 10 37.578 36.489

Medlemsblad 11 20.911 21.996

Medlemsrelaterede udgifter i alt 68.511 68.403

Resultat før finansielle poster og projekthensættelser 44.460 44.121

Finansielle poster netto 12 -1.636 -3.217

Resultat før hensættelser 42.824 40.904

Hensat arv til lokale formål 4 2.000 160

Resultat før projekthensættelser 40.824 40.744

Hensættelser til konkrete projekter 15 33.407 30.392

Projekthensættelser i alt 33.407 30.392

Årets resultat 7.417 10.352

Årets resultat disponeres således:

Overført til lokale reserver 4 4.014 10.299

Overført til egenkapitalen 17 3.403 53

I alt 7.417 10.352

R E S U LTAT O P G Ø R E L S E



      Beløb i 1.000 kr.

Note Regnskab Regnskab

2021 2020

Aktiver

Ejendommen Snorresgade 14 254.701 239.230

Driftsmidler 0 0

Anlægsaktiver i alt 254.701 239.230

Salgsartikler 287 345

Tilgodehavender 3.796 17.463

Periodeafgrænsningsposter 3.755 2.455

Diverse lokale aktiver 1.613 1.497

Likvider 53.598 33.190

Likvide beholdninger og obligationer lokalt 16 67.453 61.565

Omsætningsaktiver i alt 130.502 116.515

Aktiver i alt 385.203 355.745

Passiver

Egenkapital 82.474 79.071

Egenkapital i alt 17 82.474 79.071

Lokale reserver 57.424 53.410

Arv lokale formål 6.132 4.155

Reserver lokalt 4 63.556 57.565

Hensættelser konkrete projekter 15 57.102 43.578

Lån ejendommen 18 117.126 120.487

Langfristet gæld 117.126 120.487

Kortfristet del af lån i ejendommen 3.407 3.395

Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.043 9.784

Periodeafgrænsningsposter 31.741 13.891

Diverse lokale passiver 5.510 5.497

Anden gæld 10.244 22.477

Kortfristet gæld i alt 64.945 55.044

Passiver i alt 385.203 355.745

Samlede lønudgifter 13

Eventualforpligtelser mv. 19

B A L A N C E
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      Beløb i 1.000 kr.

Regnskab Regnskab

2021 2020

Årets resultat 7.417 10.352

Afskrivninger 5.069 3.556

Forskydning i hensættelser 13.524 19.531

Forskydning i hensættelser til lokale formål mv. 1.976 -193

Forskydning i tilgodehavender/depositum 12.251 -15.671

Forskydning i leverandørgæld mv. 9.891 15.667

Forskydning salgsartikler 58 -345

Driftens likviditetsvirkning 50.186 32.897

Ombygning -18.674 -10.284

Køb af driftsmidler -1.867 -679

Investeringer -20.541 -10.963

Lån i ejendommen -3.349 -1.183

Anden gæld 0 -2.797

Likviditet fra finansiering -3.349 -3.980

Årets nettolikviditetsforskydning 26.296 17.954

Likvide midler 1. januar 94.755 76.801

Likvide midler 31. december 121.051 94.755

der fordeler sig således:

Likvider 53.598 33.190

Likvide beholdninger og obligationer lokalt 67.453 61.565

121.051 94.755

PENGESTRØMSANALYSE



      Beløb i 1.000 kr.

Regnskab Regnskab

2021 2020

Note 1. Medlemskontingent og gaver

Medlemskontingent 215.787 207.378

Medlemsgaver 1.948 1.777

Medlemskontingent og gaver i alt 217.735 209.155

Medlemmer ultimo året 916.331 910.580

Note 2. Lotterier

Indtægter 24.865 23.591

Udgifter inkl. gevinster 9.432 9.913

Lotterier i alt 15.433 13.678

Note 3. Bidrag og tilskud mv.

Udlodningsmidler 14.392 14.334

Bidrag og tilskud mv. i alt 14.392 14.334

Fra udlodningsmidler til landsdækkende ældreorganisationer har Ældre Sagen i 2021 modtaget 14.392 t.kr. 
Midlerne er øremærket 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 områder udgør netto 96.722 t.kr.      

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

N O T E R
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      Beløb i 1.000 kr.

Regnskab Regnskab

2021 2020

Note 4. Lokalt

Indtægter

Arrangementsindtægter 20.961 16.982

Offentlige tilskud 22.106 16.545

Diverse indtægter 894 1.583

Lokale tilskud og bidrag fra erhvervslivet 1.411 1.509

Renteindtægter 1 3

Indtægter ekskl. udbetalinger fra Landsforeningen 45.373 36.622

Udbetaling fra Landsforeningen

Andel af kontingentindtægt 22.447 22.164

Øvrige tilskud fra Landsforeningen 7.135 5.295

Udbetalt fra Landsforeningen i alt 29.582 27.459

Indtægter lokalt i alt 74.955 64.081

Udgifter

Arrangementsudgifter 40.758 23.970

Transport, husleje, honorarer mv. 30.207 30.165

Udgifter lokalt i alt 70.965 54.135

Heraf dækket arvemidler 24 353

Udgifter i alt 70.941 53.782

Årsresultat lokalt 4.014 10.299

Indgår i resultatopgørelsen på følgende måde:

Udbetalt fra Landsforeningen 29.582 27.459

Årsresultat lokalt 4.014 10.299

Lokalt i alt 25.568 17.160

På grund af COVID-19 har lokalafdelingerne i en stor del af året været forhindret i afholdelse af planlagte 
socialhumanitære- og andre aktiviteter, hvilket er baggrunden for årets resultat.

Lokalafdelingerne er således finansielt godt rustet til at genoptage aktiviteterne, så snart der er mulighed 
herfor, således at overskuddene lokalt hurtigst muligt aktiveres til glæde for medlemmerne og i overens-
stemmelse med vedtægten og strategien.

N O T E R



Beløb i 1.000 kr.

Lokale  
reserver

Arv lokale 
formål

Reserver  
i alt

Reserver lokalt

Saldo pr. 1. januar 53.410 4.156 57.566

Hensatte arvemidler 0 2.000 2.000

Anvendte arvemidler 0 -24 -24

Årets resultat lokalt 4.014 0 4.014

I alt til fremtidig disponering lokalt 57.424 6.132 63.556

Arvemidler til lokale formål er midler, der i henhold til testamenter o. lign. skal anvendes lokalt.

Antallet af lokalbestyrelser/distrikter er 215/10

N O T E R

      Beløb i 1.000 kr.

Regnskab Regnskab

2021 2020

Note 5. Frivilligafd.

Indtægter

Distributionstilskud 377 308

Projekttilskud 10.140 4.423

Projekttilskud partnere 1.746 1.585

Indtægter i alt 12.263 6.316

Udgifter

Lønninger mv. 29.238 27.618

Kursusaktiviteter, DET SKER mv. 34.201 27.137

Afskrivninger 1.547 1.084

Udgifter i alt 64.986 55.839

Frivillige i alt 52.723 49.523
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N O T E R
      Beløb i 1.000 kr.

Regnskab Regnskab

2021 2020

Note 6. Kommunikation

Udgifter

Lønninger mv. 15.082 14.619

Hjemmeside, presse mv. 14.877 13.346

Afskrivninger 806 578

Udgifter i alt 30.765 28.543

Kommunikation i alt 30.765 28.543

Note 7. Rådgivning

Indtægter

Rådgivning og støtte 880 663

Indtægter i alt 880 663

Udgifter

Lønninger mv. 12.843 11.871

Værd at Vide og andre projekter 5.404 5.184

Afskrivninger 684 469

Udgifter i alt 18.931 17.524

Rådgivning i alt 18.051 16.861

Note 8. Samfundsanalyse

Indtægter

Forpligtende partnerskaber for bedre ældrepleje 981 12

Indtægter i alt 981 12

Udgifter

Lønninger mv. 18.211 16.415

Øvrige udgifter 7.748 6.486

Afskrivninger 970 649

Udgifter i alt 26.929 23.550

Samfundsanalyse i alt 25.948 23.538



      Beløb i 1.000 kr.

Regnskab Regnskab

2021 2020

Note 9. Medlemsadministration og medlemspleje

Udgifter

Lønninger mv. 6.775 6.781

Øvrige udgifter 2.886 2.869

Afskrivninger 361 268

Udgifter i alt 10.022 9.918

Medlemsadministration og medlemspleje i alt 10.022 9.918

Note 10. Medlemsskaber og Marked

Indtægter

Annonceindtægter 9.846 8.875

Indtægter i alt 9.846 8.875

Udgifter

Lønninger mv. 10.557 10.436

Hvervning, medlemstilbud, PBS gebyr mv. 36.305 34.516

Afskrivninger 562 412

Udgifter i alt 47.424 45.364

Medlemsskaber og Marked i alt 37.578 36.489

Note 11. Medlemsblad

Indtægter

Annonceindtægter 13.056 11.853

Distributionstilskud 750 750

Indtægter i alt 13.806 12.603

Udgifter

Lønninger mv. 2.388 2.397

Trykning mv. 14.548 14.555

Porto 17.651 17.551

Afskrivninger 130 96

Udgifter i alt 34.717 34.599

Medlemsblad i alt 20.911 21.996

Medlemsbladet udkommer 6 gange om året. Opgjort på basis af medlemstallet ultimo året udgjorde omkost-
ningen til udgivelse pr. blad pr. medlem 3,82 kr. Forrige regnskabsår var det tilsvarende tal 4,02 kr. Faldet  
kan primært henføres til stigning i annonceindtægter.

N O T E R

33ÅRSRAPPORT 2021



34

N O T E R
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab Regnskab

2021 2020

Note 12. Finansielle poster

Finansielle indtægter 2 2

Finansielle udgifter -1.638 -3.219

Finansielle poster netto i alt -1.636 -3.217

Note 13. Samlede lønudgifter

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

Lønninger inkl. pensionsbidrag 93.536 88.545

Sociale bidrag 748 707

Lønudgifter i alt 94.284 89.252

Antal

2021 2020

Medarbejderstaben fordeler sig således:

Fastansatte 121 121

Projektansatte/vikarer 12 6

Timelønnede 7 7

Elever, praktikanter, studenter 9 8

Ansatte i sekretariatet 149 142

Flexjob & skånejob mv. lokalt 1 2

Antal medarbejdere i alt 150 144

Antal medarbejdere er beregnet som årsværk. Stigningen i medarbejdertallet inkluderer barselsvikarer.



N O T E R

Beløb i 1.000 kr.

Hensat i alt

Note 15. Hensættelser til konkrete projekter

Saldo pr. 1. januar 43.578

Anvendte hensættelser -19.883

Hensættelser tilbageført -839

Hensat i året 34.246

Saldo pr. 31. december 57.102

Årets hensættelser er Fællesskaber for mænd 2.840 t.kr., Office 365 i LA 1.696 t.kr., Ældretelefonen  
1.542 t.kr., Digitalisering 6.171 t.kr., New Deal - hjælp forbi 1.800 t.kr., Seniorer på arbejdsmarkedet  
1.360 t.kr., Folketingsvalg 2023 1.500 t.kr., Pårørende 1.081 t.kr., Fremtidsstudiet 1.046 t.kr., Kortlægning og 
måling af ÆS klima 260 t.kr., Flytning/ombygning 2022 1.000 t.kr., Forbedringer i plejesektoren 1.500 t.kr., 
Forbedret ældrepleje – ny ældrelov. 1.500 t.kr.,Vores brand og visionen bag 700 t.kr., Coronaudfordringer 
1.000 t.kr., Strategiudrulring 600 t.kr., Office 365 licenser 650 t.kr., Eksekvering af kommende strategi 23-24 
8.000 t.kr., tilbageførte hensættelser 839 t.kr. 

Anvendte hensættelser for året der er på mindst 500 t.kr. pr. aktivitet kan relateres til  Kennedy sammen-
hængende sundhedsvæsen 937 t.kr., Efter coronaen genåbning 1.500 t.kr., Strategiproces 738 t.kr., Frem-
tidsstudiet 2.142 t.kr., Pleje og omsorg 2.606 t.kr., Diskrimination af seniorer 1.174 t.kr., Formandsunder-
søgelse 513 t.kr., Kortlægning af IT arkitektur 1.375 t.kr., New Deal - hjælp forbi 3.183 t.kr., Campus ny 
indgang 879 t.kr., Indretning af Campus 1.000 t.kr. Dertil kommer hensættelser på mindre end 500 t.kr. pr. 
aktivitet for i alt  t.kr. 3.836.

Beløb i 1.000 kr.

Ejendom Driftsmidler

Note 14. Ejendommen og driftsmidler

Anskaffelsespris pr. 1. januar 247.141 18.859

Årets tilgang 18.674 1.867

Årets afgang til kostpris 0 0

Anskaffelsespris pr. 31. december 265.815 20.726

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 7.912 18.859

Årets af- og nedskrivninger 3.202 1.867

Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver 0 0

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 11.114 20.726

Bogført værdi pr. 31. december 254.701 0
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N O T E R
      Beløb i 1.000 kr.

Regnskab Regnskab

2021 2020

Note 16. Likvide beholdninger og obligationer lokalt

Arv, reserveret til lokale formål:

Obligationer 31 41

Likvide beholdninger 6.101 4.114

Arv, reserveret til lokale formål i alt 6.132 4.155

Likvide beholdninger lokalt 61.321 57.410

Likvide beholdninger og obligationer lokalt i alt 67.453 61.565

Note 17. Egenkapital

Egenkapital pr. 1. januar 79.071 79.018

Resultatdisponering 3.403 53

Egenkapital pr. 31. december 82.474 79.071

Note 18. Lån ejendommen

Ejendommen er finansieret med 3 realkreditlån. 63.580 t.kr.  
30 årigt, afdragsfrit indtil 31. marts 2030. 11.978 t.kr. 30 årigt, 
afdragsfrit indtil 31. oktober 2029 og 51.655 t.kr. afdrages indtil 
udløb 2034.

Note 19. Eventualforpligtelser mv.

Til sikkerhed for mellemværender er afgivet ejerpant 
til bankforbindelsen på 25 mio.kr.

Leasingforpligtelser, kontorinventar 2.210

Lokalt er der indgået lejemål med opsigelsesperioder på 0 til 5 år.

Garanti depositum lokalafdeling Frederiksberg 221

Note 20. Indsamlingsregnskab

Indtægter 3.169 2.383

Udgifter 199 180

Indsamlingsregnskab i alt 2.970 2.203



Årsregnskabet 
Regnskabet for Ældre Sagen er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven (klasse A) tilpasset foreningens 
forhold og efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Medlemsindtægter og indtægter i lokalafdelinger medta-
ges i regnskabet ved indbetaling, da opkrævningsperioden 
for medlemskontingentet følger kalenderåret. Indbetalin-
ger modtaget sidst på året, som vedrører det følgende år, 
medtages under periodeafgrænsningsposter. 

Tilskud til konkrete projekter indtægtsføres i takt med 
projektets gennemførelse. Bidrag mv. indtægtsføres på 
indbetalingstidspunktet.

Arv og gaver indtægtsføres ved indbetaling til Ældre 
 Sagen. Arvet løsøre indtægtsføres med den af skifteretten 
opgivne værdi. Arv øremærket til lokale formål hensættes 
under reserver i lokalbestyrelserne.

Salgsindtægter indtægtsføres ved fakturering. Omkostnin-
ger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, 
administration, lokaler, lønomkostninger til personale mv.

Fællesomkostninger er fordelt baseret på lønsum til med-
arbejdere i de enkelte funktioner.

Afskrivninger: 
■  Ejendommen afskrives med 1 procent om året, efter at 

der er reguleret for grundens værdi og selve ejendom-
mens scrapværdi. Tekniske installationer og andre ejen-
domsbestanddele (vinduer, elevatorer, tagdækker mv.) 
afskrives lineært over de forventede brugstider, der er 
anslået til henholdsvis 10, 33 og 50 år. Afskrivning påbe-
gyndes ved ibrugtagning.

■  Driftsmidler: Som hovedregel afskrives driftsmidler 
fuldt ud i regnskabsåret. Hvis ikke, afskrives driftsmid-
ler lineært over 4 år. Større it-anskaffelser afskrives med 
45 procent i anskaffelsesåret, og resten afskrives lineært 
over 3 år. Biler afskrives over 5 år.

Finansielle poster:  
Renter af bankindestående og obligationer periodiseres 
til regnskabsåret, mens båndlagte midler relateret til de 
enkelte lokalbestyrelser indtægtsføres efter forfaldsprin-
cippet. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab  på 
obligationer føres i resultatopgørelsen.

Balance
Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen fra-
trukket akkumulerede afskrivninger.

Obligationer optages til den laveste værdi af den børsno-
terede kurs på balancedagen eller kurs pari – dog optages 
udtrukne obligationer til kurs pari.

Tilgodehavender måles til amortiserset kostpris, der sæd-
vanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-
skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver om-
fatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår, og måles til kostpris.

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

Lån:  
Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, ind-
regnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efter-
følgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, 
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle 
værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteom-
kostning over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der 
for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån 
svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som 
lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestids-
punktet reguleret med en over afdragstiden foretaget af-
skrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Anvendt regnskabs-  
og rapporteringspraksis
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Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, 
der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Periodeaf-
grænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter 
modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regn-
skabsår og måles til kostpris.

Pengestrømsanalyse
Pengestrømsanalysen præsenteres efter den indirekte 
metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investe-
ringer og finansiering samt foreningens likvider ved årets 
begyndelse og afslutning.

Pengestrømme vedrørende driften opgøres som driftsre-
sultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring 
i driftskapital.

Pengestrømme vedrørende investeringer omfatter beta-
linger i forbindelse med anlægsaktiverne.

Pengestrømme vedrørende finansieringen omfatter opta-
gelse af lån, afdrag på rentebærende gæld mv. 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer 
i lokalbestyrelser med fradrag af kortfristet bankgæld.



Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret  
1. januar-31. december 2021 for Ældre Sagen. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse A tilpasset forenin-
gens forhold. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 
således at årsrapporten giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. decem-
ber 2021 samt af foreningens aktiviteter og pengestrømme 
for 2021. 

Vi er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret 
og erklærer ved vores underskrift, at indsamlingerne er 
foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlings-
loven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørel-
sens § 9, stk. 1, nr. 4.

Vi anser endvidere årsrapporten for at indeholde en ret-
visende redegørelse for foreningens aktiviteter, mål og re-
sultater, herunder af de retningslinjer og procedurer, der 
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af foreningen.

Ledelsespåtegning

Årsrapporten godkendes

København, den 23. marts 2022

Landsbestyrelse:

Bodil Wöhnert Finn LindekildeDorete Olsen

Hans Christian Rask Kai NørrungJohn Kirstein

Jørn Husted MadsenBirger RasmussenPreben Staun

Direktion:

Bjarne Hastrup,  
Adm. direktør
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Til repræsentantskabets medlemmer i Ældre Sagen

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Ældre Sagen for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2021, der omfatter resultatop-
gørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
A tilpasset foreningens særlige forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens ak-
tiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A tilpasset foreningens særlige for-
hold.

Grundlag for konklusion   
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revisi-
on. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med In-
ternational Ethics Standards Board for Accountants’ inter-
nationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA 
Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Dan-
mark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overens-stemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for klasse A tilpasset forenin-
gens særlige forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at ud-
arbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for 
at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften; at op-
lyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er rele-
vant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften el-
ler ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi-
sionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er 
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-
formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og 
kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regn-skabsbrugerne træffer 
på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig 
revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-
fessionel skepsis under revisionen. Herudover: 

■  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinforma-
tion forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udela-
delser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

■  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der 
er passende efter omstændighederne, men ikke for at kun-
ne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens 
interne kontrol. 

■  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er an-
vendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæs-
sige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har ud-
arbejdet, er rimelige. 

■  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisi-
onsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begiven-
heder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om for-
eningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 
at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i års-
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-
kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning



for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder el-
ler forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere 
kan fortsætte driften. 

■  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende trans-
aktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 
et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det plan-
lagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identi-
ficerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelses-
beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 
sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse over-
veje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller 
på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetnin-
gen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-
skabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at le-
delsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet 
og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig 
regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet 
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, 
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet 
af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at 
etablere systemer og processer, der understøtter sparsom-
melighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med 
standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de ud-
valgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfat-
tet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter 
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvalt-
ningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-
støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregn-
skabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der 
er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rap-
portere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere 
i den forbindelse.

København, den 23. marts 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Mikkel Sthyr
statsaut. revisor

mne26693

Margrethe B. Bergkvist
statsaut. revisor

mne34312
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VORES FRIVILLIGE

Det giver gensidig glæde hos frivillige og beboerne på det lokale plejehjem, 
når Vagn Hansen og hans trofaste hold arrangerer kørestolsture i Billund. 
Skubbeturene, som de kaldes, giver deltagerne frisk luft, en snak og en 
oplevelse af byens udvikling fra egen stol.

hjulene i gang
Vagns team holder 



Tekst: Kasper Malling Beck. Foto: Sarah Christine Nørgaard / BYRD

Klokken er 10.28, og Billund Plejecenters  automatiske 
skydedøre glider til side med en diskret summen. 
To kvinder forlader bygningen og stiller sig under 

halvtaget lige udenfor. Venter på noget. Den ene sidder i 
en kørestol, og den anden har hænderne trygt placeret på 
stolens håndtag. Scenen gentager sig, og i løbet af et par 
minutter befolkes fliserne under halvtaget af i alt syv af 
plejecentrets beboere – i hver sin kørestol og hver med sin 
“skubber”, som det hedder, med sikre hænder på styret. En 
enkelt går dog selv, med en hjælper under armen. Lavmælt 
småsnak breder sig. Her bliver hilst og grinet, og en flad 
kørestol får pumpet dækket. 

I én af kørestolene sidder en herre i sort træningstrøje 
og korte bukser. Det er Kurt Jensen. Manden, der styrer 
Kurts kørestol, hedder Christian Therkildsen, og nu lægger 
han sin hånd på Kurts skulder.

“Goddav, skal vi køre en lille tur?” spørger han. 
Svaret er ikke let at høre, men meningen er der ingen 

tvivl om. Det er mandag, mandag er skubbedag på  Billund 
Plejecenter, og Kurt er klar til afgang og turen rundt  
i  Billund.

Fylder også et tomrum hos ham selv
Sådan er det foregået i ti år, og i de seneste fire har Vagn 
Hansen været Ældre Sagens frivillige koordinator på ture-
ne. Han slår fast, at han ikke på egen hånd kan tage æren 
for noget som helst i den forbindelse. Det er en holdind-
sats. Ikke desto mindre er det Vagn, der hver mandag klok-
ken 07.00 ringer til plejecentret og fortæller, hvor mange 
skubbere, der er til rådighed på dagens tur. Det er Vagn, 
der planlægger ruten og Vagn, der kører ekstra ture, når 
behovet er til stede. I øvrigt var det også Vagn, der på veg-
ne af holdet tog imod kampagnechecken på 10.000 kr., 
som GF Forsikring overrakte gruppen med overskriften 
“Tak for jeres overskud.”

“Når du bliver ældre, er du mere afhængig af andre 
mennesker. Vi fylder et tomrum ud hos nogle, men vi fyl-
der også et tomrum, der er opstået hos os selv. Min kone 
og jeg arbejder ikke, og er flyttet fra vores hus,” fortæller 
Vagn Hansen.

Han er selv er blevet 77 år og pensioneret efter et langt 
arbejdsliv hos LEGO. Vagns Hustru, Mie, er i øvrigt også 
med i dag, og er fast deltager på holdet af skubbere.

Gensidig glæde
Denne milde efterårsdag danner Vagn fortrop i kørestols-
feltet, der i overraskende højt tempo har bevæget sig i 
østlig retning ad Billunds skulptursti. Billund Bæk risler 
idyllisk langs ruten, og sammen med dækkenes knasen 
mod grusstien akkompagnerer den de stille samtaler, der 
føres mellem skubberne og plejehjemsbeboerne. Emner-
ne kredser om Billunds historie og udvikling: Om den 

 internationale skole, der får elever fra hele verden. Om 
LEGOs nye  imponerende hovedkvarter og om byggeriet 
af en legeplads, hvor “voksne skal lege med deres søde 
 oldebørn”. 

Undervejs på ruten står én oplevelse mere og mere 
klar: Selvom nogle af turens deltagere er mere mobile 
end  andre, og selv om nogle har betydeligt bedre styr på 
 detaljer som fødselsår og geografisk placering end andre, 
så er turen en gensidig fornøjelse for dem, der skubber og 
dem der bliver skubbet.

Turene får tiden til at gå
Palle Nissen på 70 år er en af dem, der skubber, og han 
sætter ord på glæden:

“Jeg glæder mig til at komme herned hver mandag, for 
jeg får feedback ved at se, hvor glade de bliver af at komme 
ud. Man får den glæde tilbage, som man giver. Desuden 
lærer man de andre skubbere at kende, og jeg elsker at 
lære nye mennesker at kende”.

Klokken er 11.27, og fliserne under plejecentrets halv-
tag bliver fyldt op igen. Dagens skubbetur er slut. Også for 
Kurt, der har nydt dagens tur i kørestolen. Han har ikke 
noget erklæret favoritsted på ruten, men han holder af at 
følge årstidernes skiften, og han synes, at køreturene er en 
dejlig måde at få tiden til at gå på.
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Vidste du, at…
Ældre Sagen har 916.331 medlemmer. 

Pr. 31. december 2021 var 125 medlemmer 25 år og derunder. 
Der var 576 medlemmer på 100 år eller derover.

Gennemsnitsalderen  
på et medlem er  

72,3 år

Med et oplag på

663.000 
er Ældre Sagens 

medlemsblad Danmarks 
største postomdelte 

medlemsblad.

mennesker er frivillige 
i Ældre Sagens  

215 lokalafdelinger

20.412

Mere end  

500.000  
bruger vores hjemme-
side hver måned. 

De søger især information om  
folke     pension, tilbud og rabatter, førtids-
pension, ældrecheck og efterløn. På 
hjemmesiden findes også artikler om fx 
patientrettig heder, plejehjem, pårørende 
og Ældre Sagens politiske arbejde.  

358.000 
har hentet appen Ældre 
Sagen Tilbud, som  
giver nem adgang  
til medlemstilbud  
og rabatter.

med spørgsmål om alt fra arveret, 
gæld over demens til hjemmepleje, 
pension og meget andet. 
 
Tlf. 70 89 00 81

Ældre Sagens rådgivning modtog knap 

45.000  
opkald i 2021

125.000
mennesker følger  

Ældre Sagen  
på Facebook.

aeldresagen.dk

Tlf. 33 96 86 86 · www.aeldresagen.dk

18.000 
mennesker følger  
Ældre Sagen på 

Instagram.

Ældre Sagen er bl.a. med
i Folkebevægelsen mod
Ensomhed, Folkebevægelsen
for et Demensvenligt
Danmark, Demensalliancen
og Alliancen Stop
Medicinspild.


