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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

I morgen følger en særudgave med de nyeste retningslinjer for genåbning af 

vores aktiviteter. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

Ny mailfunktion i Booking 
  

Mailfunktionen i Booking til kommunikation med deltagerne i jeres 

arrangementer er forbedret. 

Den nye mailfunktion giver mulighed for at indsætte links og billeder, samt 

maile til deltagere i flere arrangementer på en gang. 

 

De nye muligheder er beskrevet i vejledning 3.7.  

 
 
Gå til vejledningerne på Frivilligportalen 

 

    

 

Hjælp til ældre med at komme på og følge med! 
  

2021 byder på nye digitale løsninger fra det offentlige. Fra 16. august 2021 

indfases MitID, og 30. november 2021 lanceres 2021 næste generation Digital 

Post. 

 

Uanset om vi er unge eller ældre, vil de nye, digitale løsninger have stor 

betydning for, om vi fx kan læse post, logge på netbank, borger.dk, se vores 

lægetider, kommunikere med kommunen og foretage netkøb. 

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/lokale-hjemmesider/brugervejledninger


Ligesom i 2014, da Digital Post blev udrullet, vil Ældre Sagen gerne 

understøtte hjælpen og læringen til ældre. Som noget helt unikt, har Ældre 

Sagen 1.800 it-frivillige, der i lokale it-caféer, på temadage med oplæg eller på 

kurser kan klæde ældre på til at kunne følge med den digitale udvikling. 

 

Det er en stor og vigtig hjælpeopgave, som kan engagere alle lokalafdelingens 

nuværende og kommende it-frivillige.  

Målet er at sikre, at der er hjælp at hente for alle ældre – ingen skal efterlades 

på perronen! 

 

[sendt til alle it-aktivitetsledere]  

 
 
Læs mere på Frivilligportalen 

 

    

 

Få jeres efterårstiltag med MitID med i "Det Sker" 
  

Det er ingen nyhed, at ”Det Sker” med efterårets aktiviteter har deadline om 

lidt, men denne gang… 

 

… vil alle udgaver af augustnummeret indeholde en opfordring til at holde øje 

med de lokale it-aktiviteter om hjælp til MitID. 

 

Det kan være, at I lokalt vil tilbyde undervisning, et oplysende temaoplæg, 

hjælp i it-caféen eller datastuen og/eller blot et telefonnummer, så 

medlemmerne kan kontakte jer for at høre, hvad lokalafdelingen tilbyder. Det 

kan gøres i et format, som jeres lokalredaktør kender. 

 

NB! Der er stadig få pladser (og inspiration) på kurserne ”MitID og næste 

generation Digital Post” senere på måneden - følg blot linket! 

– og vi lægger ekstra kurser ind, straks der er overfyldt! 

 

[Sendt til alle it-frivillige]  

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Aktuelt/MitID-og-naeste-generation-Digital-Post


 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Kursus: ”Naturen som træningsrum” 
  

Flyt motionen udendørs altid, eller når solen skinner. Der er altid plads til 

motion fx i parken, i skoven eller på stranden og mulighed for god afstand. 

 

På kurset får du ideer til, hvordan du kan tilrettelægge en motionstime i 

naturen. Der vil ligeledes være teori om ældre og træning.  

 

Du kan også få ideer til øvelser, som du kan lægge ind undervejs på gåturen 

eller cykelturen, så træningen bliver lidt mere alsidig.  

 

Kurset er relevant for såvel nye som erfarne motionsfrivillige. 

 

Grundet aflysninger pga. corona, er der flyttet rundt på kursusdatoerne. 

 

Nye datoer: 

18. juni i Holte – hurtig tilmelding 

24. august i Aalborg 

3. september i Middelfart 

 

Har du spørgsmål til kurset eller motionsområdet, er du velkommen til at 

kontakte sundheds- og idrætskonsulenterne: 

Tina Jensen, tj@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 88 17 

Karin Schultz, kas@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 86 46.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Tag billeder, når I genåbner for aktiviteter 
  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/mitid-og-naeste-generation-digitale-post
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/Naturen-som-traeningsrum


Husk billederne, når I åbner dørene for medlemmerne. 

 

Genåbningen 21. maj 2021 er en stor historisk begivenhed. Det vil Center for 

Frivilligt Socialt Arbejde gerne dokumentere med billeder fra hele landet. 

 

De opfordrer foreninger, frivilligcentre og frivillige sociale organisationer i hele 

landet til at sende billeder fra genåbningen. Centret vil så dele billederne i en 

festlig kavalkade i deres kommende nyhedsbreve og på deres Facebook-side. 

 

Billederne af genåbningen sender I sammen med et par stikord om tid, sted og 

motiv til CFSA's webkonsulent Louise Rasmussen, lr@frivillighed.dk  

 
 
Læs mere om indsamlingen af billederne CFSA’s hjemmeside 

 

    

 

Kurser for webmasters 
  

Der er nu planlagt to grundkurser for nye webmasters i Huset i Middelfart 26. 

og 27. august. 

Datoer for webmasterworkshops kommer senere og vil ligge september til 

december 2021.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

”Mødesteder” – praktisk guide” 
  

Corona-situationen har længe haft et stramt greb om os. Men nu løsnes grebet, 

og vi kan atter samles i nye og eksisterende fællesskaber.  

Med den igangværende genåbning kan vi i højere grad at mødes på kryds og 

tværs af interesser, relationer og aktiviteter. Det giver anledning til at skabe – 

og måske genskabe – rammerne for samvær og fællesskaber i Ældre Sagen – 

alt det, vi har savnet.  

 

Med den nye guide ”Mødesteder – praktisk guide for frivillige, der får 

https://frivillighed.dk/
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/lokalhjemmeside-detsker-bookingsystem


fællesskaber til at gro” kan du hente inspiration og ideer til at mødes, og til at 

give de mødesteder vi allerede har en vitaminindsprøjtning. 

 

Den nye guide kan som vanligt bestilles hos FrivilligService: 

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

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

 
 
Se den nye guide på Frivilligportalen 

 

    

 

Ministerbrev om kompensation til freelancere 
  

Ældre Sagen har sendt brev til erhvervsministeren vedrørende 

kompensationsordning for freelancere i forbindelse med COVID-19. 

 

De pensionister, som arbejder freelance, er dårligere stillet i forhold til 

kompensation for manglende indtægt under corona-lukningen.  

(En freelancer er en selvstændig erhvervsdrivende, der løser opgaver for 

virksomheder. Man er ikke ansat, men arbejder fra opgave til opgave.)  

 
 
Læs brevet til erhvervsministeren på aeldresagen.dk 

 

    

 

Negativ rente i bankerne 
  

Ældre Sagen tilslutter sig erhvervsministerens kritik af, at bankerne kræver 

negativ rente af selv ret små indeståender. 

 

Psykologisk er negativ rente et dårligt signal til mennesker, der hele livet har 

fået at vide, at de skal spare op. 

Der er risiko for, at nogle vælger mere risikofyldte investeringer, og kontanter i 

madrassen er heller ikke en god løsning. 

 

Ældre Sagen foreslår, at erhvervsministeren overvejer at give alle danskere 

med en NemKonto adgang til at indsætte fx 500.000 kr. til en rente på 0 % i 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Social-indsats/Aktiviteter-i-den-sociale-indsats/moedesteder-praktisk-guide-for-frivillige
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-erhvervsministeren-kompensationsordning-290421


Nationalbanken. 

 

Ældre Sagen har skrevet til erhvervsminister Simon Kollerup om sagen.  

 
 
Læs brevet til erhvervsministeren på aeldresagen.dk 

 

    

 

Ministerbrev om timekrav til seniorpræmie 
  

Ældre Sagen har sendt brev til beskæftigelsesministeren om nedjustering af 

timekravet, for ret til seniorpræmie som følge af COVID-19.  

 
 
Læs brevet til beskæftigelsesministeren på aeldresagen.dk 

 

    

 

Forskel på praksis efter genåbning af plejehjem 
  

Selvom besøgsrestriktioner og besøgsforbud er ophævet på næsten alle landets 

plejehjem, får vi i Ældre Sagen fortsat henvendelser om meget forskellig 

praksis rundt omkring. 

 

Flere steder oplever beboere, pårørende og frivillige, at plejehjemmene 

opstiller regler for adgangsveje, færden på fællesarealer mm., hvilket 

besværliggør både samvær og aktiviteter. 

 

Ældre Sagen har derfor rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed for 

at få et klart svar vedr. de aktuelt gældende regler. Samtidig har vi opfordret 

Styrelsen for Patientsikkerhed til at sikre, at kommunikation om reglerne 

formidles helt ud til ledere og frontpersonale, så lokale tolkninger undgås.  

 
 
Læs brevet til Styrelsen for Patientsikkerhed på aeldresagen.dk 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-erhvervsministeren-negative-renter-280421
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-beskaeftigelsesministeren-seniorpraemie-290421
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-STPS-besoegsrestriktioner-290421

