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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder med 

relation til dine frivilligroller. 

Vi har så meget stof i denne uge, at nyhedsbrevet kommer i to dele - her er 

første del. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

Årsrapport for 2020 er offentliggjort 
  

I årsrapporten kan du læse udvalgte politiske resultater, status på strategien og 

udviklingen i antallet af frivillige og medlemmer i Ældre Sagen. Og du kan 

selvfølgelig fordybe dig i årsregnskabet.  

 

2020 var præget af nedlukning og strenge restriktioner i forhold til de 

aktiviteter, som var planlagt og budgetteret, så vi afsluttede året med et uventet 

stort overskud. 

 

Pengene skal naturligvis bruges til det formål, Ældre Sagen har i sin vedtægt, 

og derfor er de ubrugte midler fra 2020 øremærket til at finansiere 

formålsbestemte aktiviteter i 2021 og de følgende år. Det er fx projekter, der 

kan understøtte og udvikle vores frivillige indsats og vores politiske arbejde for 

værdig ældrepleje. 

 

Årsrapporten sendes til alle lokalformænd i uge 16 og kan som altid findes på 

Ældre Sagens hjemmeside. 

 

Ekstra eksemplarer kan bestilles hos FrivilligService: 

Ole Peinow, op@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 86 58 

Per Jacobi, jb@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 86 90.  



 
 
Læs årsrapporten på aeldresagen.dk 

 

    

 

Web-kursus: Det gode onlinemøde 
  

Webkurset ”Det gode onlinemøde” er til dig, der er frivilligleder; eller til dig, 

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 12. og 19 maj fra kl. 

9.00-12.00  

 

Vi glæder os til at se dig.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Opdatering af Ældre Sagens servere 
  

Hermed en påmindelse om, at serverne for frivilligløsninger opdateres mandag 

19.04.2021 og tirsdag 20.03.2021 mellem kl. 21.00 – 07.00, hvor 

nedenstående løsninger periodevis vil være utilgængelige: 

 

19.04.2021: 

- Frivilligportal 

- Listeværktøj 

- Lokale hjemmesider og nyhedsbreve 

- Distrikternes hjemmesider 

- Matchsystemet (Ældretelefonen) 

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


 

20.04.2021: 

- Booking 

- Skabeloner til Ældre Sagen DET SKER 

- Lokale regnskaber  
 

    

 

Ny ensomhedskampagne: Flersomhed 
  

Fra mandag 12. april 2021 og 4 uger frem kører en ny kampagne om ensomhed. 

 

Vi har udviklet kampagnen, fordi ensomhed er stigende under 

coronaepidemien, og vi vil sætte fokus på, hvordan vi sammen tager hånd om 

hinanden. Det er en national kampagne, der skal skabe opmærksomhed om og 

ændre holdning til ensomhed. 

 

Budskabet for kampagnen:  

• Man er ikke alene om at føle sig alene.  

• Derfor skal vi turde tage snakken om ensomhed med hinanden. 

• Det er første skridt på vej tilbage til fællesskaberne.  

 

Kampagnen er et samarbejde mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Ungdommens 

Røde Kors og Mary Fonden. Medlemmerne af Folkebevægelsen mod 

Ensomhed støtter også op om kampagnen ved at vise film fra den på sine 

sociale medier. 

 

Målgruppen for kampagnen er bredt ud i befolkning. I Ældre Sagen har vi 

fokus på at nå ud til 50+ og vores medlemmer.  

 

Kampagnen kører primært på sociale medier som Facebook og Instagram, men 

du kan også møde den i busser og tog og i pressen.  

 
 
Se gode råd, kampagnefilm og casehistorier på flersomhed.dk 

 

    

 

https://www.flersomhed.dk/


Advarsel mod falske vaccinationstilbud i eget hjem 
  

En pårørende har henvendt sig om sin mor på 87 år, som for ca. to uger siden 

blev ringet op af ”Ældre Sagen”, som tilbød hjemmevaccination imod corona. 

Hun takkede hun nej, efter at have vendt det med sin pårørende. 

 

Ældre Sagen tilbyder IKKE vaccination mod corona hverken hjemme hos den 

enkelte eller andre steder, og det såkaldte ”tilbud”, kan i virkeligheden have 

været forberedelsen til tricktyveri. 

 

Episoden foregik i Valby, København, men kan også forekomme andre steder i 

landet. 

 

Vær opmærksom! 

Tak nej til hjemmevaccination, hvis du bliver ringet op med et tilbud fra nogen 

som udgiver sig som ”Ældre Sagen”.  
 

    

 

Bekymring for AstraZeneca-vaccine 
  

Ældre Sagen har 9. april 2021 sendt brev til Sundhedsstyrelsen om bekymring 

for AstraZeneca-vaccinen. 

 

Vi har i Ældre Sagen modtaget mange henvendelser fra medlemmer, der er 

meget utrygge ved at skulle modtage AstraZeneca-vaccinen, hvis denne 

godkendes til brug i Danmark igen. 

 

Det må være et klart mål, at vaccinationsprocessen er omgærdet af tryghed, 

sådan at der fortsat vil være folkelig opbakning og tiltro til 

vaccinationssystemet, og der opnås så høj grad af beskyttelse af befolkningen 

som muligt. 

 

Ældre Sagen opfordrer derfor Sundhedsstyrelsen til at finde en praktiserbar og 

holdbar løsning for de personer, der ikke ønsker en AstraZeneca-vaccine, så 

der ikke opstår en situation, hvor de, der allermest har behov for en vaccine, 



ender med at sige helt nej tak til vaccination, fordi de får tilbudt AstraZeneca-

vaccinen.  
 

    

 

Risiko for legionella i vandrør efter nedlukning 
  

Legionella er en bakterie, som kan give alvorlig lungebetændelse, legionærsyge, 

som kan være dødelig, for især personer med svækket immunforsvar. 

Sygdommen opstår, hvis man indånder forstøvet vand med legionellabakterier. 

Derfor er alle anlæg, hvor der forstøves vand fx et brusebad, mulige 

smittekilder. 

 

Under coronaepidemien har mange bygninger været lukket eller kun været 

anvendt i begrænset omfang. Det kan øge risikoen for vækst af legionella og 

andre bakterier i vandsystemerne.  

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 17. marts i år udsendt en nyhed om, at det 

er vigtigt, at driftsansvarlige og bygningsejere sørger for at desinficere 

anlæggene inden genåbning, hvis der ikke har været normalt vandforbrug og 

sædvanlig vandtemperatur på det varme vand under nedlukningen. 

 

Legionella trives godt i alle vandsystemer, hvor temperaturen er mellem 20 og 

45 grader, typisk i bruseslanger, brusehoveder, vandhaner, spa- og badekar og 

varmtvandsbeholdere. 

Derfor denne advarsel.  

 
 
Se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens publikation om legionella 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Aktuelt/Legionellabakterier-i-vandinstallationer

