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Der er så meget stof i denne uge - til så mange forskellige grupper af 

frivillige - at teknikken ikke kan følge med. 

Her følger information og nyheder med særlig interesse for social-

humanitære frivillige. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Webinarer om demens på webakademiet 
  

Demenskonsulenterne i Frivilligafdelingen har udviklet en række webinarer 

med temaer om demens. De vil blive lanceret på Ældre Sagens webakademi i 

løbet af den kommende tid. 

 

Temaerne er valgt på baggrund af ønsker, der er fremkommet på 

netværksmøder med demensansvarlige. Temaerne ligger indenfor viden om 

demens, pårørendes udfordringer, jura, træning og bevægelse, 

kommunikation, aktiviteter samt hvordan man kan udfylde sin rolle som 

demensansvarlig. 

 

Fra i denne uge er det muligt at tilmelde sig følgende webinarer: 

• ”Demens og pårørende”  

• ”Demens, jura og støttemuligheder – rådgivning til pårørende”  

 

Der er fortsat ledige pladser på webinaret ”Demens og motion”. 

 

Du finder beskrivelser af kurser og tilmelding via linket. 

 

For mere information kontakt Lotte Kofoed Hansen, lkh@aeldresagen.dk 

 
 
Gå til Ældre Sagens webakademi 

 

    

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Webakademi


 

Lancering af nyt nationalt demenssymbol 
  

Ældre Sagen er inviteret med, når det nye symbol lanceres. Flere steder bruger 

man lanceringen til at skabe fokus på demens lokalt.  

 

Materialerne fra FFDD, Folkebevægelsen for demensvenligt Danmark, sendes 

til alle demensansvarlige. Ønsker man ikke materialet, kan man sende en mail 

til demenskonsulenten. 

 

• I uge 16 udsendes digitalt materiale, som består af logo, billeder og poster.  

• I uge 17 modtager man selve æsken med det nye kit, som kan bruges til 

fremvisning, samt foldere til uddeling. 

• I uge 19 lanceres symbolet igennem aktiviteter over hele landet  

 

Frivilligafdelingen har allerede modtaget information fra flere 

demensansvarlige om initiativer i uge 19, og vi opfordrer alle til at sende en 

mail med en kort beskrivelse af hvad, der kommer til at ske i forbindelse med 

lanceringen – både i uge 19 og ugerne efter. 

 

Hvis man ønsker at fremme en eksisterende aktivitet eller starte en ny; fx en 

gå-gruppe eller et mødested, kan man søge SH-puljen 
 

    

 

1 års fødselsdag til Ældretelefonen 
  

24. marts 2020 gik Ældretelefonen i luften. Det var præcis 12 dage efter 

statsministeren lukkede Danmark ned. Den opstod nærmest over natten, som 

et tilbud til alle dem, der kunne have glæde af kontakt og samvær over 

telefonen. 

 

Tilbuddet var fra første dag en stor succes, og telefonerne kimede med 

mennesker, der gerne vil have en opringning og jer, der ville være telefonven. 

Vi har oplevet en helt unik medmenneskelig og hjælpsomhed, som står som et 

af pandemiens store lyspunkter. 

Igennem året har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra ældre, der havde 



glæde af en telefonven. 

 

Det har været en vild, udfordrende og spændende rejse, som vi har været på 

sammen. Og det er en helt ubeskrivelig følelse at se tilbage på et år, hvor en ny 

virus ændrede vores liv totalt fra det ene øjeblik til andet. 

 

Viljen til at hjælpe er stor, og Ældre Sagen har været hurtig til at skabe en 

løsning, der kommer de ældre til gavn. Stort tillykke med et årsdagen alle 

sammen, og tusind tak for indsatsen!  

 
 
Læs hele nyheden på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Aktuelt/Aeldretelefonen-et-aars-dag

