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Velkommen til denne uges andet nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Generationsmødeaktiviteterne må åbne igen 
  

Frivillige i generationsmødeaktiviteter på skoler og i børnehaver må gerne 

starte i deres aktiviteter igen. Dette naturligvis under hensyntagen til de 

retningslinjer, der gælder for de skoler, børnehaver og skolehaver, som I 

samarbejder med. 

 

Det er den enkelte lokalafdeling, som selv vurderer, hvorvidt det giver mening 

at starte aktiviteten nu. Derudover er det selvfølgelig op til den enkelte frivillige 

at vurdere, hvorvidt de har lyst til at starte. Og i sidste ende er det op til den 

enkelte institution om de for nuværende ønsker frivillige inden for.  

 

Vær opmærksom på, at forsamlingsforbuddet ikke gør sig gældende i skoler og 

børnehaver. 

 

Det er en god ide at holde kontakten og orientere både jeres frivillige og jeres 

samarbejdspartnere, så alle er orienterede om den aktuelle status. 

 

I er velkomne med spørgsmål til konsulent Katrine Sølyst Heinild, 

ksh@aeldresagen.dk eller tlf. 51 33 56 47.  

 
 
Læs om retningslinjerne på Frivilligportalen 

 

    

 

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


Nu kan op til 10 samles i sorg- og livsmodsgrupper 
  

I dag bliver det igen muligt at tilbyde støtte til efterladte. 

 

Siden vi skrev ud sidste onsdag, er forsamlingsforbuddet blevet hævet fra 5 til 

10 personer indendørs. Dette gælder også for sorg- og livsmodsgrupper. Det er 

glædeligt, da jeg ved, at mange af jer ellers ville have svært ved at afholde 

gruppemøder.  

 

Husk, at det stadig er op til jer - i samarbejde med lokalafdelingens bestyrelse - 

at beslutte, om I ønsker at genoptage støtten til efterladte. Ligesom det er op til 

den enkelte frivillige, om han/hun ønsker at påtage sig en opgave. Det er 

vigtigt, at alle føler sig trygge ved at være frivillig i Ældre Sagen.  

 

Hvis I har spørgsmål til genåbningen, er I velkommen til at kontakte konsulent 

Camilla Stubbe Teglbjærg på cst@aeldresagen.dk eller tlf. 29 11 42 95.  

 
 
Læs den opdaterede vejledning på Frivilligportalen 

 

    

 

Nyt nationalt demenssymbol – nu sker det 
  

Lanceringen af det nye demenssymbol i Danmark nærmer sig. Det starter 10. 

maj 2021. 

 

I denne uge udsendes den digitale pressepakke til lokalafdelingerne, der selv 

vurderer, i hvilken grad man deltager - afhængigt af ressourcer og muligheder. 

Demensansvarlige modtager linket i deres mailboks. 

 

Fra næste uge kan man bestille flyers i Ældre Sagen til omdeling og 

ophængning i butikker og andre steder fx hos tandlægen, frisøren, planteskolen 

eller i idrætshallen. 

Selve demo-kittet leveres med posten til demensansvarlige i uge 17. 

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/coronavirus/Vejledninger/Vejledning-sorgstoettegrupper


For yderligere information kontakt Jette Abildskov, ja@aeldresagen.dk eller 24 

43 49 88. 
 

    

 

Høringssvar om velfærdsaftaler 
  

Ældre Sagen har givet høringssvar til Social- og Ældreministeriet om, hvordan 

kommunerne skal 

offentliggøre deres beslutninger efter lov om velfærdsaftaler. 

 

Der er lagt op til, at kommunerne har pligt til at orientere borgerne i en samlet 

oversigt på kommunens hjemmeside.  

Ældre Sagen mener, at kommunerne også skal have pligt til at offentliggøre 

beslutningerne i lokale dagblade mv., da en stor del af ældre borgere ikke er 

digitale, og derfor ikke orienterer sig på hjemmesider.  

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

It-frivilligaktiviteter og corona – vigtige datoer 
  

NU: 

Fra i dag er nogle aktiviteter for ældre, der har it-udfordringer, mulige. 

Herunder it-hjælp i private hjem og it-café/datastue. 

 

Afstandskravet er nu 1 og gerne 2 meter. 

Antallet indendørs er max 10 personer og der skal for alle benyttes coronapas. 

 

Det er lokalafdelingen selv, der skal vurdere og tage ansvar for aktiviteterne, 

som sættes i gang. 

 

FRA 21. maj: 

Åbnes for almindelige aktiviteter. Forventeligt ved forevisning af coronapas. 

 

NB! Der kan komme løbende ændringer, så hold øje med informationen her på 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-velfaerdsaftaler-140421


kanalen. 

 

[Sendt til alle it-frivillige]  

 
 
Læs de opdaterede vejledninger på Frivilligportalen 

 

    

 

Specialkursus i demens 
  

Nu må der holdes kurser igen, og der er givet grønt lys for, at vi kan starte. 

Det betyder, at vi allerede 26. maj holder det første specialkursus i demens i 

Aalborg og igen 2. juni i Aarhus. Det er kort frist, så tilmeld dig via linket eller 

direkte på Frivilligportalen i denne uge. 

 

Målgruppen er alle frivillige uanset aktivitetsområde, så om du er i bestyrelsen, 

er it-frivillig, besøgs- eller motionsven eller frivillig på plejehjem m.m. så er du 

velkommen. 

 

For yderligere information kontakt konsulent 

Jette Abildskov på ja@aeldresagen.dk eller 24 43 49 88  

Lotte Kofoed Hansen på lkh@aeldresagen.dk eller 23 32 03 52. 

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/coronavirus/Vejledninger/Vejledning-for-it-aktiviteter
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/specialkursus-i-demens

