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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Landsbestyrelsen Informerer 
  

- fra møde 27. april 2021. 

 

Læs bl.a. om planer om måske at gennemføre delegeretforsamlingen 2020 i 

august. 

 
 
Gå til arkivet på Frivilligportalen 

 

    

 

Sommerpakken fra 2020 – hvad sker der nu? 
  

Ældre Sagen har tilbage i midten af 2020 fået 4 mio. kr. som en del af 

regeringens sommerpakke til finansiering af aktiviteter for +65-årige. 

 

Midlerne skulle ud og arbejde til udgangen af 2020, men det satte coronaen en 

stopper for. Aktiviteter blev planlagt og aflyst igen – kreativiteten var stor, men 

intet hjalp i forhold til epidemien. Derfor blev det muligt at skubbe 

aktiviteterne – foreløbig frem til juli 2021. 

 

Med genåbning af samfundet og flere der bliver vaccineret, vil der igen være 

basis for at gennemføre aktiviteter under hensyntagen til diverse restriktioner. 

Og lige nu er vi i tæt dialog med Social- og Ældreministeriet for at få en 

afklaring på både retningslinjer og en revideret tidsperiode for anvendelsen af 

midlerne, men lige nu kan vi ikke give nogen klar melding. 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Organisation/Landsbestyrelsen


 

Så snart der er besked fra ministeriet, melder vi ud her i nyhedsbrevet, så vi 

opfordrer til lidt tålmodighed endnu, selv om vi ved, I tripper for at komme i 

gang.  

 
 
Læs mere om Sommerpakken på Frivilligportalen 

 

    

 

Nye digitale løsninger i 2021 – SIDSTE CHANCE 
  

Nu er det sidste chance for at blive tilmeldt kurset ”MitID og næste generation 

Digital Post”, hvis I lokalt vil nå at kommunikere det ud via ”Det Sker” i august. 

 

Kurset giver grundig indføring i det, der kommer, og giver bl.a. svar på: 

• Er der en backup til app’en? 

• Hvilke smartphones kan håndtere app’en? 

• Hvad er tidshorisonten for at migrere, efter at man har fået informationen fra 

banken? 

• Hvad er det samlede supporttilbud og hvordan får jeg adgang til det? 

 

MitID kommer fra 16. august og næste generation Digital Post kommer 30. 

november 2021. 

 

Der er stadig plads på kurset flg. datoer: 

• 10. maj 

• 11. maj 

• 12. maj 

• 18. maj 

• 19. maj 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/soegepuljer-og-stoette/sommerpakke_2020
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/mitid-og-naeste-generation-digitale-post


Nyt kursus i demensindsatsen 
  

Der er nu et nyt kursus for demensansvarlige og aktivitetsledere i alle 

aktiviteter. 

 

Kurset afholdes 11. juni i Randers og er det eneste i foråret, da vi har måttet 

aflyse de andre gr. COVID-19. Der følger dog flere kurser i efteråret. 

 

På dette kursus er der fokus på rollen som frivilligleder, og på hvordan vi 

støtter andre frivillige, der møder mennesker med demens. 

Kurset hedder ”Demens - kursus for demensansvarlige og aktivitetsledere”, og 

vil du være med på det første kursus, så se beskrivelsen og tilmeld dig på 

Frivilligportalen. Du finder linket herunder. 

 

For yderligere information kontakt en konsulent 

Jette Abildskov, ja@aeldresagen.dk eller 24434988  

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

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Webinarer om demens – tilmelding nu 
  

6. maj gentager vi webinaret ”Demens og jura” med undervisere fra Ældre 

Sagens Rådgivning. 

 

Nyt er webinaret ”Demens – besøg og samvær”, som afholdes 19. maj. Vi har 

valgt dette tema, fordi mange frivillige møder mennesker med demens i 

hjemmet eller plejeboligen. Der er fokus på det at komme hos mennesker med 

demens – uanset hvilken aktivitet fx it, motion, besøgstjeneste m.m. 

 

Deltagerne får en kort introduktion til demensbegrebet, de vigtigste 

sygdomme, og får indsigt i gode huskeregler for samvær og kommunikation. 

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/Demensansvarlige-og-aktivitetsledere


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

24 43 49 88.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Høringssvar til helbredskrav til kørekort 
  

Ældre Sagen har givet høringssvar til udkast til helbredskrav til kørekort. 

 

Vi byder revisionen af vejledningen om helbredskrav velkommen, da vi mener, 

at den er med til at sikre den nødvendige lægefaglige vurdering af førerevne, 

når man skal udstede og forny kørekort. Justeringerne vil, efter vores mening, 

gøre det mere tydeligt, hvor ansvaret ligger og mindske risiko for 

tvivlsspørgsmål.  

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Retssikkerhed og administration på socialområdet 
  

Ældre Sagen har givet høringssvar til forslag om ændret bekendtgørelse om 

retssikkerhed og administration på det sociale område. 

 

Vi synes det er overvejende positivt, at lov om retssikkerhed og administration 

på det sociale område skal anvendes, når der træffes afgørelser i 

forsøgskommuner efter lov om velfærdsaftaler.  

Samtidig skal kommunerne til at leve op til lovens krav til sagsbehandlingen. 

Disse krav kan medvirke til at sikre, at kommunerne træffer korrekte og lovlige 

afgørelser efter lov om velfærdsaftaler. 

 

Vi finder dog fortsat, at lov om velfærdsaftaler indebærer en grov 

tilsidesættelse af retssikkerheden. Tilsidesættelsen af rettigheder efter 

serviceloven medfører en ganske betydelig svækkelse af retssikkerheden for de 

ældre borgere i forsøgskommunerne.  

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-helbredskrav-koerekort-220421


 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-retssikkerhed-sociale-omraade-220421

