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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dig og dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Stor mediekampagne for telefonvenner 
  

Siden sidste kampagne i oktober har vi justeret, så der er fokus på at finde 

telefonværter, da det har vist sig at være lang sværere at finde dem end at finde 

telefonvenner, der ringer ud. 

 

Der er desuden fokus på at komme bredt ud både online på Facebook, men 

også i landsdækkende aviser og blade. Online fortsætter efter annoncering i 

aviser og blade. 

 
 
Se hele kampagnen på Frivilligportalen 

 

    

 

Årsmøder i Ældre Sagens lokalafdelinger 
  

Ældre Sagens landsbestyrelse besluttede 11.01.2021, at alle lokalafdelingers 

årsmøde i marts måned 2021 udsættes. 

 

Medlemmerne har fået besked om udsættelsen via et brev i bladpakken, som 

blev udsendt i begyndelsen af februar. 

 

Vi råder til, at I ser tiden an og venter med at beslutte datoen for afholdelse af 

årsmødet. Når myndighederne igen tillader store forsamlinger, kan 

planlægningen af de udsatte årsmøder begynde. 

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/markedsfoering/aktuel-kampagneinformation


Når I har fastsat en dato, så kontakt jeres foreningskonsulent for at drøfte 

rammerne og de praktiske forhold for årsmødet. 

 

Bemærk, at der er brug for 5 ugers varsel til sekretariatet om dato for årsmøde. 

Så kan vi nå at indkalde rettidigt med 3 ugers varsel og få udarbejdet den 

annonce, der skal indrykkes i lokalavisen. 

 

Læs mere på Frivilligportalen, hvor I også kan finde yderligere vejledning, 

dokumenter og protokoller til planlægning og afvikling af årsmødet.  

 
 
Gå til årsmøde-siden på Frivilligportalen 

 

    

 

Nummer til pressetelefonen skal ikke i avisen 
  

Nummeret til Ældre Sagens presseteam er i flere avisartikler og annoncer 

blevet vist sammen med en artikel eller annonce om, at vi skal hjælpe vores 

ældre med at bestille tid til at blive vaccineret. Det har betydet, at Ældre Sagens 

pressemedarbejdere er blevet kimet ned af medlemmer, der har ønsket hjælp 

til at få en tid til vaccination.  

 

Pressetelefonnummer er kun til pressen. 

Det var ikke meningen, at nummeret til Ældre Sagen Presse skulle i avisen. 

Henvisningen med nummeret til presseteamet var kun henvendt til 

pressen/journalister, som ønskede at få uddybende kommentarer fra Ældre 

Sagen. Det er en almindelig service til pressen at skrive telefonnummer på, 

hvor pressen kan få flere oplysninger. Men dette nummer skal ikke ud til 

læserne. 

 

Så derfor slet nummeret til presseteamet, hvis det står på jeres hjemmeside 

eller findes i jeres nyhedsbreve, og hvis I sender pressemeddelelsen eller 

forbereder en annonce om vaccination, så husk at fjerne nummeret til 

pressetelefonen.  

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Moeder/Lokalafdelingens-aarsmoede


 
 
Læs mere om coronavaccination på aeldresagen.dk 

 

    

 

Om ”hjælpende hænder” – når vi åbner igen 
  

Formålet med aktiviteten er at hjælpe ældre med mindre praktiske opgaver i 

hjemmet, og som ikke kræver professionel assistance. 

 

Det er vigtigt, at: 

• Der er udpeget en aktivitetsleder med ansvar for aktiviteten lokalt – også 

selvom der måske kun er ganske få frivillige ”hjælpende hænder” tilknyttet 

aktiviteten. 

• Kontakten til ”Den hjælpende hånd” foregår gennem aktivitetslederen, som 

har ansvar for at koordinere, hvilke frivillige, der sendes ud til hvilke frivillige 

opgaver. Aktivitetslederne har således kontakten til både brugere og de 

frivillige. 

• Aktivitetslederen sikrer, at frivillige i aktiviteten ikke påtager sig opgaver, der 

forudsætter fagkundskab. 

• Aktivitetslederen sikrer, at brugere gøres klart, at der ikke er tale om 

professionel hjælp, og at hjælpen sker på eget ansvar.  

 
 
Læs mere om rammerne for ”Hjælpende hænder” på Frivilligportalen 

 

    

 

Velkomstbrev til ny indenrigsminister 
  

Ældre Sagen har den 10. februar 2021 sendt velkomstbrev til ny 

indenrigsminister Kaare Dybvad Bek. 

 

I velkomstbrevet påpeger Ældre Sagen vigtigheden af, at den kommende 

velfærdslov bliver udformet på en måde, der kommer alle kommuner til gode. 

Der er behov for en ny konkret model for, hvordan kommunerne fremskriver 

deres ældrebudgetter, så man er sikker på, at de øremærkede midler dækker 

det fremtidige behov, der følger af at vi bliver flere og flere ældre i alle egne af 

https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/corona/faa-gode-raad/saadan-bliver-du-vaccineret-mod-COVID-19
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Social-indsats/Aktiviteter-s-i-s-den-s-sociale-s-indsats/Besoegsaktiviteter/Hjaelpende-haand


landet. 

 

Herudover berører brevet også det stigende behov for tidssvarende og 

aldringsvenlige boliger – både til seniorer og ældre – og afsluttes med en 

understregning af betydningen af det kommende kommunalvalg, hvor Ældre 

Sagens fokusområder bliver plejehjem, hjemmehjælp og sundhedsområdet.  

 
 
Læs velkomstbrevet til ministeren på aeldresagen.dk 

 

    

 

Høringssvar om tryghedsskabende velfærdsteknologi 
  

Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi tænkes udvidet fra fem til otte 

medlemmer. Ældre Sagen har i den anledning afgivet høringssvar. 

 

Ældre Sagen synes, at det overordnet er meget positivt, at der sker en udvidelse 

af Rådet, så der i højere grad kan sikres inddragelse af praksis-perspektiver i 

vurderingen af velfærdsteknologiske løsninger. 

 

Ældre Sagen undrer sig dog over, at Rådet ikke udvides yderligere ved at 

inddrage Ældre Sagen i Rådet med de perspektiver fra praksis, som vi som 

organisation kan byde ind med. 

Vi har tidligere givet klart udtryk for, at vi meget gerne vil være en del af dette 

centrale råd, hvor vi kan bidrage med relevant viden om brugernes oplevelser 

og behov på området.  

 
 
Læs høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Høringssvar - udbetaling af indefrosne feriemidler 
  

Regeringen foreslår, at de resterende indefrosne feriemidler kan udbetales i 

2021. Beløb, der allerede er udbetalt i 2020, fratrækkes det beløb, der er 

indberettet af arbejdsgiveren. Det forventes, at de resterende feriemidler vil 

kunne søges udbetalt i perioden fra ultimo marts til 31. maj 2021. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-kaare-dybvad-bek-100221
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-tryghedsskabende-velfaerdsteknologi-090221


 

Det er frivilligt, om man ønsker førtidig udbetaling. Hvis man ikke søger 

førtidig udbetaling, indestår beløbet i LD-fonde til pensionsalderen. 

 

Den førtidige udbetaling medfører ikke modregning i indkomstafhængige 

offentlige ydelser frem til udgangen af 2023. 

Udbetalte feriemidler holdes ikke automatisk ude af formueopgørelsen, men 

den enkelte skal selv gøre opmærksom på, hvor stort et beløb der skal 

fratrækkes den opgjorte formue. 

 

Ældre Sagen er bekymret for, at reglerne for, hvordan førtidigt udbetalte 

feriemidler skal holdes udenfor opgørelsen af formue, er for uklare.  

 
 
Læse hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Genåbningsplan for ældreområdet 
  

Ældre Sagen har 9. februar 2021 sendt brev til social- og ældreminister Astrid 

Krag om behovet for en genåbningsplan for ældreområdet. 

 

Ældre Sagen modtager dagligt adskillige henvendelser fra pårørende, som 

udtrykker stor frustration over, at besøgsrestriktionerne på plejehjem ikke 

lempes i takt med, at vaccinationerne skrider frem. For mange, både beboere 

og pårørende, har vaccinationens komme nemlig repræsenteret håb om igen at 

kunne være sammen med sine kære, mens tid stadig er. 

 

Ældre Sagens lokalafdelinger vil meget gerne igen slå dørene op for tusindvis af 

aktivitetstilbud, men også her ville det være værdifuldt med en genåbningsplan 

fra myndighederne, så forberedelserne og planlægningen kan gå i gang i god 

tid. Hvis vaccinationskalenderen holder, er alle borgere over 65 år 

færdigvaccineret i uge 19. 

 

Ældre Sagen opfordrer derfor kraftigt til, at der snarest kommer en vejledning 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-BM-feriemidler-090221


fra myndighederne, der beskriver, hvornår og under hvilke vilkår en genåbning 

kan ske.  

 
 
Læs brevet til Astrid Krag på aeldresagen.dk 

 

    

 

Ministerbrev om udfordringer for ikke-digitale 
  

Ældre Sagen har sammen med handicaporganisationen LEV sendt brev til 

social- og ældreminister Astrid Krag om de udfordringer, der følger med den 

tiltagende digitalisering af samfundet. 

 

Coronapandemien har accelereret digitaliseringen med hidtil uhørt fart. Det 

har desværre efterladt rigtig mange ældre i uvished og nogle tilfælde 

magtesløshed. Når bankerne lukker for betjente filialer, trafikselskaberne 

modsætter sig kontantbetalinger, og bestilling af tid til vaccine kræver NemID, 

så marginaliseres mange hundrede tusinde borgere, fordi de af den ene eller 

anden grund har valgt at forblive ikke-digitale. 

 

I brevet sættes fokus på disse problemstillinger og et ønske om sammen med 

relevante ministerier at sikre løsninger, der dels løser de akutte problemer på 

kort sigt, dels rækker længere ud i fremtiden.  

 
 
Læs brevet til Astrid Krag på aeldresagen.dk 

 

    

 

Seniorpræmie og kompensationsordning 
  

Ældre Sagen har den 9. februar 2021 sendt brev til beskæftigelsesminister 

Peter Hummelgaard og erhvervsminister Simon Kollerup vedr. timekravet for 

ret til seniorpræmie samt kompensation for selvstændige folkepensionister 

med a- og b-indkomst for freelancearbejde ifm. coronakrisen. 

 

Vi har to opfordringer: 

• Timekravet for ret til seniorpræmie nedjusteres igen 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-Astrid-Krag-genaabningsplan-090221
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-Astrid-Krag-ikke-digitale-090221


• Mulighed for kompensation for folkepensionister med A- og B-indkomst fra 

freelancearbejde 

 
 
Læs brevet til ministrene på aeldresagen.dk 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-seniorpraemie-loenkompensation-090221

