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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dig og dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Retningslinjer for aktiviteter i Ældre Sagen 
  

Regeringen lempede 24. februar 2021 de hidtil gældende restriktioner. 

 

Den væsentligste lempelse, med betydning for aktiviteter i Ældre Sagen, er et 

løft i forsamlingsforbuddet til 25 personer for udendørsaktiviteter.  

 

Ældre Sagen tillader nu også, at vågetjeneste starter vågning på plejecentre, da 

vaccineringen mod COVID19 af både beboere og personale på landets 

plejecentre, har gjort denne delvise genåbning mulig. Tilsvarede er også besøg i 

henhold til Besøgstjenesten tilladt.  

 

Det gælder fortsat, at der ikke må afholdes lokale indendørs aktiviteter selv om 

deltagerantallet er færre end 5 personer (på Bornholm 10 personer). 

 

De gældende restriktioner gælder fra 1. marts 2021 til og med 5 april 2021.  

 

Opdateret vejledning findes på Frivilligportalen  

 
 
Retningslinjer for aktiviteter i Ældre Sagen 

 

    

 

Det er igen muligt at våge på plejecentre 
  

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/coronavirus/Vejledninger/Gaeldende-retningslinjer-fra-myndighederne


Vågetjenesten genåbner delvist, og det er igen muligt at våge på landets 

plejecentre. Det skyldes vaccinationen af beboere og personale mod COVID19.  

 

Det er op til den enkelte vågetjeneste i samarbejde med lokalafdelingens 

bestyrelse at beslutte, om I ønsker at tage ud eller ej til vågning på plejecentre. 

Ligesom det er op til den enkelte våger, om han/hun ønsker at våge. Det er 

vigtigt, at alle føler sig trygge ved at være en del af vågetjenesten.  

 

I forbindelse med den delvise genåbning har vi opdateret ”Vejledningen for 

vågning på plejecentre”. Vi håber, at vejledningen kan være til inspiration og 

kan bidrage til at skabe tryghed for alle i forbindelse med deres virke som 

frivillige vågere. 

 

Hvis I har spørgsmål til den delvise genåbning af vågetjenesten, er I 

velkommen til at kontakte konsulent for vågetjenesten Camilla Stubbe 

Teglbjærg, e-mail: cst@aeldresagen.dk eller tlf. 29114295. 

 

Læs den opdaterede vejledning for vågetjenesten på Frivilligportalen 
 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/coronavirus/Vejledninger/Vejledning-for-vaagning-paa-plejecentre

