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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder med 

relation til dine frivilligroller. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

22 mio. til oplevelser til sårbare ældre 
  

Corona har betydet afsavn og ensomhed for mange. Ikke mindst har mange 

sårbare ældre måttet undvære kontakt og oplevelser sammen med andre. 

 

Et flertal i Folketinget har fordelt midler, afsat på finansloven, til sårbare 

ældre. Ældre Sagen modtager 22 millioner kroner. Over de kommende 

måneder, og frem til 30. juni 2022 skal midlerne sikre, at sårbare ældre, som 

har været særligt isoleret under nedlukningen af Danmark, endelig kan komme 

ud og få muligheden for gode fællesoplevelser. Puljen skal samtidig være med 

til at støtte op om virksomheder, som arbejder inden for oplevelsesindustrien i 

Danmark, eksempelvis forlystelsesparker, museer, teatre, restauranter m.m. 

 

Sekretariatet har netop modtaget bevillingsbrevet fra Socialstyrelsen og sendt 

en redegørelse for anvendelse og fordeling af midlerne. Så snart rammerne er 

godkendt af Socialstyrelsen, melder vi mere ud. 
 

    

 



Web-kursus: Det gode onlinemøde 
  

Webkurset ”Det gode onlinemøde” er til dig, der er frivilligleder - og alle som 

afholder, eller påtænker at afholde virtuelle møder. Vi mødes online, så du skal 

have en computer med kamera, mikrofon og internet for at deltage. 

 

På kurset får du praktiske færdigheder i at lede og facilitere onlinemøder. Du 

vil får indsigt i og forståelse for, hvilke elementer, der skal være til stede for at 

opbygge kontakt, tillid og relationer virtuelt, og sikre et højt niveau af 

engagement og involvering. 

 

Datoer og tidspunkt: Vi udbyder 2 kurser henholdsvis 1. og 16. september fra 

kl. 9.00-12.00  

 

Vi glæder os til at se dig  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Instruktørkursus i indemotion 
  

Der er stadig ledige pladser på instruktørkurset den 7. -9. og 28. – 30. 

september i Odense 

 

Kurset henvender sig til nye motionsfrivillige, der skal i gang med at undervise 

i motion – med kun lidt eller ingen erfaring på motionsområdet. Der vil være 

øvelser til både friske og rørige og mindre mobile ældre. 

 

På kurser kommer vi omkring: 

Teori om aldring og træning af kondition, muskelstyrke, bevægelighed, 

smidighed, balance mv.  

Øvelser, der træner kondition, muskelstyrke, bevægelighed, smidighed, 

balance mv.  

Opvarmning – i teori og praksis.  

Inspiration til træning med bolde og elastikker.  

Inspiration til valg af musik samt viden om, hvordan musik kan motivere.  

Planlægning af time og sæson. 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/Det-gode-onlinemoede


 

Du har modtaget denne nyhedsmail, fordi du er aktivitetsleder, så du må meget 

gerne formidle budskabet videre til nye frivillige.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig 

 

    

 

HUSK TILMELDING - MitID Kick Off den 12. august 
  

Den 12. august holder vi Kick-Off online med sidste nyt om MitID – for it-

aktivitetsledere (eller deres suppleanter). 

 

Mødet der strækker sig fra 9.00-12.00. 

 

Indhold: 

Velkomst 

Seneste nyt 

Pause 

Spørgsmål 

 

NB! Der er kun plads til ÉN forbindelse per lokalafdeling – tilmeld jer i god tid 

og sid evt. sammen, hvis I vil være flere per lokalafdeling. 

P.S. Mødet kan grundet den seneste melding om udskydelse af 

lanceringsdatoen blive udskudt, men tilmeld jer – vi forventer at kunne afholde 

det inden de lokale arrangementer løber af stablen. 

 

[Sendt til alle formænd] 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 

[Sendt til alle it-distriktskoordinatorer]  

 
 
Tilmelding nødvendig her! 

 

    

 
 
 

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/instruktoer-i-indemotion
https://www.tilmeld.dk/mitid-webinar-itkoordinatorer12-8-21


Påmindelse: MitID-lancering er udskudt! 
  

Vær opmærksom på at der i uge 26 blev udsendt et Nyhedsbrev med 

orientering om, at opstarten på MitID er udskudt fra 16. august 2021 til 

forventet oktober 2021. 

 

Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde udskydelsen d. 2. juli 2021. 

 

Udskydelsen kan desværre have betydning for nogle af de planlagte, lokale 

MitID-aktiviteter. Vi opfordrer derfor til, at I drøfter intent i lokalafdelingen, 

hvordan I håndterer informationen til medlemmer gennem det lokale 

nyhedsbrev, hjemmesiden og eventuelle annoncer i lokalmedier.  

 

Digitaliseringsstyrelsen har lovet materialer medio august til it-frivillige i form 

af en tilrettet guide i PowerPoint og Film.  

 

Så snart sekretariatet får en konkret MitID-opstartsdato, melder vi det 

selvfølgelig ud til jer. 

 

Fra sekretariatets side er vi kede af udskydelsen, og hvad dette måtte indebære 

af udfordringer for alle. 

 

[Sendt til alle formænd] 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 

[Sendt til alle it-distriktskoordinatorer] 

[PR-frivillige]  

 
 
Se pressemeddelelsen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside! 

 

    

 

 

  

 

 

  

 
 

 
 

    

 
 

https://digst.dk/

