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Velkommen til denne uges nyhedsbrev og information og nyheder tilpasset 

dig og dine frivilligroller. 

 

I skyggen af corona-pandemien introducerer vi i denne uge Webakademiet - 

en stribe online kurser, som vi håber vil inspirere og dygtiggøre frivillige i 

alle faggrupper. 

Da vi gerne vil introducere Webakademiet til alle frivillige, bliver der sendt 

et nyhedsbrev til hver faggruppe, hvor de relevante kurser bliver 

præsenteret.  
 

    

 

Hjemmehjælp i en coronatid 
  

Kommunerne kan stadig udøve ”coronabegrænsninger” på den hjælp, som den 

enkelte ældre er visiteret til, som i foråret. 

 

Reglerne om at fravige tidligere bevillinger af hjemmehjælp i forbindelse med 

corona-pandemien findes i ”Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på 

sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af 

Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”. 

 

Kommunen kan kun midlertidigt fravige en tidligere afgørelse om bevilling af 

fx rengøring.  

Hver sag skal vurderes individuelt, og en række betingelser skal være opfyldt 

for at kommunen kan fravige bevillinger. 

Kommunen har ikke pligt til at yde hjælp til erstatning for ikke leverede 

hjemmehjælpsydelser efter disse regler.  

 

Hvis I hører om eller oplever ældre, som får beskåret hjælpen med henvisning 

til corona-situationen i kommunen, så vil vi gerne høre fra jer. 



 

Skriv til Rikke Sølvsten Sørensen på rss@aeldresagen.dk eller Tina Hosbond 

på th@aeldresagen.dk  

 
 
Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk 

 

    

 

Danmark Spiser Sammen rykkes til uge 23 
  

På grund af corona-pandemien er det svært at afholde fælles 

spisearrangementer i øjeblikket. Derfor har Ældre Sagen i samarbejde med 

Folkebevægelsen mod Ensomhed besluttet at rykke Danmark Spiser Sammen 

fra uge 17 til uge 23 (7. juni – 13. juni). 

 

Her vil flere efter planen være vaccineret, og vejret vil forhåbentlig gøre det 

muligt at afholde nogle arrangementer udendørs. Vi følger naturligvis corona-

situationen nøje og henviser til enhver tid til myndighedernes anbefalinger for 

størrelsen på forsamlinger og arrangementer.  

 

Der kan søges om et tilskud på op til 10.000 kr. til afholdelse af et 

spisearrangement i forbindelse med Danmark Spiser Sammen. 

 

Har du spørgsmål kan du kontakte social-humanitær konsulent Lars Berg 

Schovsbo på lbs@aeldresagen.dk eller tlf. 23 47 79 95.  

 
 
Læs mere og søg støtte til arrangementer i uge 23 

 

    

 

Nye offentlige digitale løsninger i 2021 
  

2021 byder på flere digitale ændringer fra det offentlige, det kan de fleste ældre 

forvente at blive berørt af. Ældre Sagens it-frivillige vil derfor blive tilbudt 

kurser til i videst muligt omfang at hjælpe lokalt. 

 

Nye digitale løsninger: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2171
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Soegepuljer-og-stoette/Soegepulje-til-lokalafdelingerne/Soegepulje-til-lokalafdelinger-DSS


• Fra for lidt siden kunne man få sit kørekort over på sin smartphone.  

• Køb på nettet vil fra januar 2021 kræve andre løsninger til betaling end 

NemID-nøglekortet. (Se tidligere nyhedsbrev). 

• Fra sommeren 2021 og året ud skiftes NemID ud med MitID (og nøglekortet 

udgår). 

• Efter sommer får vi alle en ny Digital Postkasse, som erstatter den gamle. 

 

Venlig hilsen IT-Teamet i Frivilligafdelingen, Judith og Jesper 

 

[Sendt til alle it-aktivitetesledere]  

 
 
Læs mere om de nye digitale løsninger på aeldresagen.dk 

 

    

 

Bliv klædt på lokalt til nye digitale løsninger 
  

Vær opmærksom på kurset ”MitID og næste generation digital post” i 

kursuskataloget, som kommer i næste uge. Tilmeld jer og få en værktøjskasse, 

som it-frivillige kan anvende i mødet med ældre, der har behov for hjælp til at 

komme på MitID og næste generation digital post eller blot har spørgsmål. 

 

Indhold 

Information og gennemgang af de to nye digitale løsninger: 

• Hvordan kommer MitID og næste generation digital post til at se ud og 

fungere i praksis? 

• Hvordan anvendes kodeviser til MitID og apps til begge løsninger? 

• Hvilke hjælpescenarier kan vi forestille os i it-caféen? 

• Hvad er vigtigt at have fokus på, som ældre skal have viden om? 

• Hvordan kan et kursus eller en temadag udformes og tilrettelægges? 

 

Form 

Med oplæg og gennemgang af konkrete løsninger vil vi sikre en høj grad af ny 

viden samt materialer om de konkrete løsninger. 

 

Hvor og hvornår 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hverdagsliv/digital-kontakt-til-det-offentlige/gode-raad/det-nye-mitid


Der er i maj 20 halvdagskurser fordelt rundt i hele landet.  

 

[Sendt til alle it-kontaktpersoner]  
 

    

 

Danmark går sammen 
  

Gåture er sunde for krop og sind, og særligt med tidens corona-restriktioner er 

det godt at komme ud at gå en tur hver dag. Især fordi vi ikke kan deltage i 

vores almindelige motionsaktiviteter. 

 

Derfor bakker Ældre Sagen og en række andre organisationer op om DR’s 

landsdækkende kampagne ”Danmark går sammen”. Her inviteres alle danskere 

med ud at gå – sammen og hver for sig. Alle kan være med og dele gå-

oplevelser med hinanden. 

På www.danmarkgaarsammen.dk kan du finde sjove og anderledes ideer til din 

gåtur under fanen ”inspiration” samt en oversigt over gå-ruter i hele landet. Du 

kan udfordre familie eller venner via ”tæl skridt” indtil 21. februar, hvor også 

DR’s Aftenshow værter deltager. 

Vi håber, du som aktivitetsleder vil dele kampagnen med de andre 

motionsfrivillige og dine lokale motionister.  

 

Har du spørgsmål til motionsområdet, så er du velkommen til at kontakte 

Karin Schultz, kas@aeldresagen.dk, tlf. 33 96 86 46 

Tina Jensen, tj@aeldresagen.dk, tlf. 33 96 88 17 

 
 
Læs mere om kampagnen på danmarkgaarsammen.dk 

 

    

 

Det Gode Årsmøde – før, under og efter 
  

På trods af, at årsmøderne 2021 netop er blevet udsat, så udbyder vi fra 

foreningskonsulent-teamet dette kursus i webakademiet. 

 

Kurset er målrettet bestyrelsesmedlemmer i Ældre Sagens lokalafdelinger, som 

http://www.danmarkgaarsammen.dk/


står med ansvaret for afholdelse af årsmødet, herunder formænd og 

næstformænd. 

 

Det er formålet med kurset om det gode årsmøde, at årsmøderne i Ældre 

Sagens lokalafdelinger afvikles i henhold til vedtægterne og som årets 

demokratiske højdepunkt, og at I, der arrangerer årsmøder er velforberedte 

ved afholdelsen af årsmøderne. 

 

Vi forventer, at I som kursusister efter kurset har viden om årsmødet som 

arrangement, som demokratisk aktivitet i en medlemsstyret organisation og 

viden i forhold til beretning og valghandling.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Web-kursus for aktivitetsledere i besøgstjenesten 
  

Webkurset ”Styrk din besøgstjeneste” er til dig, der er aktivitetsleder i 

besøgstjenesten, og som ikke har lyst eller mulighed for at møde op til et fysisk 

kursus. Vi mødes online, så du skal have en computer med kamera, mikrofon 

og internet for at deltage.  

 

På kurset bliver du introduceret for viden og anbefalinger til, hvordan du som 

leder kan virke for en større og stærkere besøgstjeneste. Du vil blive klar over 

egne styrker, muligheder og udfordringer gennem erfaringsudveksling og 

dialog med andre frivillige aktivitetsledere i besøgstjenesten. 

 

Formålet med kurset er at inspirere med nye værktøjer og nye vinkler på de 

mange forskelligartede opgaver, der knytter sig til at være aktivitetsleder i 

besøgstjenesten. Bemærk, at kurset er en forkortet udgave af ”Styrk din 

besøgstjeneste”-kurset i kursuskataloget. 

 

Dato og tidspunkt for webkurset: 25. marts 2021 kl. 9.30-12.30. 

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/det-gode-aarsmoede


Der er stadig ledige pladser på de fysiske kurser 4. maj i Randers og 6. maj i 

Haderslev. 

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Aflyste arrangementer med kommunal støtte 
  

I forbindelse med gennemgang af regnskaberne for 2020 har vi konstateret, at 

del lokalafdelinger ikke har kunnet afholde de aktiviteter, som de har fået 

offentlige tilskud til i 2020 pga. COVID-19. 

 

Nogle lokalafdelinger har haft kontakt med kommunerne og fået accept til at 

kunne afholde aktiviteterne i 2021, i stedet for at skulle returnere pengene. 

 

Opfordringen er hermed givet videre om at gå i dialog med kommunerne, hvis 

man er ramt af aflyste aktiviteter, hvortil man har tilsagn om støtte i 2020.  
 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/Styrk-din-besoegstjeneste-online-kursus

