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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder med 

relation til dine frivilligroller. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

Ny kampagne inviterer ind i fællesskabet 
  

I efteråret 2021 sætter vi ekstra fokus på alt det, man kan være med til i Ældre 

Sagen, med kampagnen ’Kom og vær med’. Vi vil invitere ind i fællesskabet og 

fortælle omverdenen, at man kan opleve samvær i store og små fællesskaber i 

vores lokalafdelinger – både som frivillig og som deltager i aktiviteter og 

arrangementer. 

 

Kampagnen skydes i gang i uge 36-39, hvor vi kører en tv-kampagne og 

annoncering på de sociale medier. For at hjælpe med at skabe synlighed om 

alle de gode tilbud i lokalafdelingerne, er der lavet forskellige materialer fx 

annoncer med 50% annoncetilskud, der kan tages i brug. Materialerne kan 

bestilles på Frivilligportalen. 

Få en side om kampagnen på den lokale hjemmeside 

Vi har lavet en standardside om kampagnen klar, som I kan få lagt ind på jeres 

lokale hjemmeside. Det kan være en god idé, at folk kan se noget om 



kampagnen og det, I tilbyder lokalt, hvis de fx går ind på hjemmesiden, efter at 

have set kampagnen i tv.  

 
 
Læs mere og hent materialerne her 

 

    

 

Foreningskonsulent Iben Løvstad 
  

Kære alle, 

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Foreningskonsulent for 

distrikt 5 & 6, Iben Løvstad har valgt at fratræde sin stilling som 

foreningskonsulent. Iben har valgt at fratræde på grund af helbredsmæssige 

årsager. 

 

I perioden frem til ansættelse af foreningskonsulent til D5 og D6 vil:  

 

Foreningskonsulent Torben Færk foruden distrikt 1 & 2 også dække ind for 

distrikt 5. 

 

Foreningskonsulent Bente Petersen vil foruden distrikt 7 & 8 også dække ind 

for distrikt 6 

 

Distrikt 3 & 4 dækkes fortsat af foreningskonsulent Karen Skou 

Distrikt 9 & 10 dækkes fortsat af foreningskonsulent Lise Høst 

 

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte 

sekretariatet v/underdirektør Lars Linderholm eller v/souschef Jacob 

Bøgesvang. Telefon 33 96 86 86 

 

Med venlig hilsen 

Ældre Sagen 

Frivilligafdelingen 

v/underdirektør Lars Linderholm  
 

    

 

Lokale publikationer anbefalinger 
  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/aktuelle-kampagner/kom-og-vaer-med


Vi har normalt gode erfaringer i forbindelse med udgivelse af halvårlige eller 

helårlige programmer, men desværre  

har flere lokalafdelinger mindre gode oplevelser, når det gælder udgivelser af 

magasinlignende profilbrochure. 

Hermed landsbestyrelsens anbefalinger til håndtering af diverse lokale 

publikationer.  

 
 
Læs anbefalinger 

 

    

 

Kursusdag om demensindsatsen 
  

Der er ledige pladser på kurserne om demens og lokal indsats. Målgruppen er 

demensansvarlige samt aktivitetsledere i alle aktiviteter. 

Bestyrelsesmedlemmer er mere end velkomne, og det er en fordel at tilmelde 

flere fra samme lokalafdeling eller lokalafdelinger i samme kommune. 

På dagen er der fokus på rollen som DA og frivilligleder, og hvordan vi støtter 

andre frivillige, der møder mennesker med demens. Vi skal også tale 

rekruttering og selvfølgelig demenstyper, pårørendeproblematikker og 

værktøjer i indsatsen 

Vi tilbyder fire kurser rundt omkring i landet i efteråret.  

6/10 Odense  

14/10 Billund 

3/11 Struer 

10/11 Roskilde 

Se beskrivelsen og tilmeld dig på Frivilligportalen. Du finder linket herunder. 

For yderligere information kontakt en konsulent 

Jette Abildskov, ja@aeldresagen.dk eller 24434988  

 
 
Tilmeld dig kurset på Frivilligportalen 

 

    

 

Hvervebreve til 350.000 husstande i september 
  

Kampagnen løber fra 6. september og resten af måneden, og målet er 7.000 

nye medlemmer.  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/aktuelt/lokale-publikationer-landsbestyrelsens-anbefaling-20200626
mailto:ja@aeldresagen.dk
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/Demensansvarlige-og-aktivitetsledere


 
 
Læs hele præsentationen af kampagnen 

 

    

 

Pulje til sårbare ældre – mest stillede spørgsmål 
  

Der er mange informationer i forbindelse med puljen til sårbare ældre. 

Frivilligafdelingen har derfor lavet et dokument, som giver svar på de mest 

stillede spørgsmål, herunder kommunikation til målgruppen. Du finder link til 

på nedenstående side 

 

Hver lokalafdeling skal senest den 31. oktober 2021 give tilsagn om de ønsker 

at gøre brug af midlerne.  

 

Du kan læse mere om puljen på www.aeldresagen.dk/saarbar  

 
 
Dokumentet mest stillede spørgsmål ligger på denne side 

 

    

 

Bestil gratis annonce til rekruttering 
  

Hvis I som lokalafdeling har generationsmødeaktiviteter, fx skolevenner, 

læsetanter, børnehavevenner eller andet – og I her ovenpå corona mangler 

flere frivillige til aktiviteterne, så kan I bestille en annonce til lokalavisen. I skal 

blot levere indholdet, så sætter jeg annoncen op og gør den klar til tryk. Vi kan 

også tage en snak om, hvilke andre tiltag, der kan sættes i værk, da en annonce 

sjældent gør det alene. 

 

Har I endnu ingen generationsmødeaktiviteter er I også meget velkomne til at 

tage fat i mig til en snak om, hvordan vi kan starte aktiviteterne hos jer. 

 

Se eksempel på den flotte annonce i linket under ”rekrutteringsannonce”. 

 

Det vil være en god ide at supplere annoncen med en pressemeddelelse til 

lokalavisen om, at aktiviteterne starter igen. 

 

Venlig hilsen 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/markedsfoering/aktuel-kampagneinformation
http://www.aeldresagen.dk/saarbar
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/pr-og-formidling/22-millioner-til-saarbare-aeldre


 

Katrine Sølyst Heinild 

Konsulent - generationsmøder 

ksh@aeldresagen.dk 

51335647  

 
 
Alle formænd og aktivitetsledere for generationsmødeaktiviteter 

 

    

 

Ansøgninger til lokalforeningspuljen ISOBRO 
  

Så er der åbent for ansøgningsskema, hvor I kan søge lokalforeningspuljen om 

støtte til jeres lokale aktiviteter (Se i øvrigt nyhedsbrev fra august). 

 

På ISOBRO hjemmeside finder I også vejledning og retningslinjer for hvordan 

I søger og hvad der kan søges til. 

Spørgsmål vedrørende puljen rettes til email: pulje@isobro.dk eller direkte til:  

Anne Trost-Tryck, tlf. 31 20 95 68 

Poul Erik Petersen, tlf. 40 46 68 89  

 
 
Se ansøgningsskema 
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