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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

Da der er så meget stof i dag, kommer nyhedsbrevet i to dele. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

Kom godt tilbage igen 
  

Et lille skridt for nogen – en kæmpe anstrengelse for andre! 

 

Frivilliges tryghed og trivsel er afgørende for aktiviteterne i Ældre Sagens 215 

lokalafdelinger. 

Her finder du en lille guide med inspiration til at komme godt tilbage til det 

vigtige, vitale foreningsliv. 

 

Folderen kan printes direkte fra Frivilligportalen eller rekvireres hos 

FrivilligService – eller blot læses til eftertanke.  

 
 
Se den nye folder på Frivilligportalen 

 

    

 

Formandsundersøgelse 2021 begynder nu 
  

Som formand for en lokalafdeling, et koordinationsudvalg eller et distrikt 

inviteres du til at deltage i formandsundersøgelsen 2021. 

 

Formændene er nøglepersoner i Ældre Sagen, og formandsundersøgelsen 

sætter fokus på formændenes forhold, behov og oplevelser. 

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/coronavirus/Vejledninger/Kom-godt-tilbage-igen


Undersøgelsens analyse og konklusion bliver brugt til at beslutte kommende 

aktiviteter i Ældre Sagens strategi 2023 – 2027. Det kan eksempelvis være 

kurser, sparring og it-værktøjer sådan, at det fortsat er attraktivt og 

meningsfuldt at være formand i Ældre Sagens frivillige arbejde. 

 

Alle svar og kommentarer er vigtige, både fra dig som har været formand i 

nogle år, dig som planlægger at fratræde og fra dig, som er ny formand. 

 

Evt. spørgsmål stiles til foreningskonsulent Torben Færk på tf@aeldresagen.dk 

eller tlf. 28 10 48 45.  

 
 
Læs mere om formandsundersøgelsen på Frivilligportalen 

 

    

 

Fortæl om det, du brænder for 
  

Har du noget på hjerte? – vil du være skribent eller podcaster? 

 

Så er projektet ”Stemmer fra kanten” noget for dig. Projektet giver dig 

mulighed for at prøve kræfter med ord eller lyd, hvis du tilmelder dig et af de 

tre værksteder: 

 

• Skriveværksted med fokus på journalistik  

• Lyrikværksted  

• Podcastværksted  

 

Hvert værksted har to garvede undervisere tilknyttet, som vil lære fra sig, lytte, 

sparre og give feedback. Hvert værksted mødes 9 gange online til sparring og 

undervisning med start 31. maj eller 1. juni.  

 

Skriv til kommunikationskonsulent Pernille Bruggeling på pb@aeldresagen.dk 

for information om program, undervisere og tilmelding.  

 

Sidste frist for tilmelding via Ældre Sagen er fredag 14. maj. Der er 3 ledige 

pladser pr. værksted. Tilmelding er bindende.  

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Aktuelt/Formandsundersoegelse-2021


 
 
Læs mere på Politik & Samfunds 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 

 

    

 

Onlinemøder for lokalt nyhedsbrevsfrivillige 
  

Da det ikke bliver muligt at afholde møderække om lokale nyhedsbreve rundt i 

landet før til efteråret, inviteres til onlinemøde for lokalt nyhedsbrevsfrivillige i 

lokalafdelinger, som arbejder med lokale nyhedsbreve.  

 
 
Se invitation og mødedatoer på Frivilligportalen 

 

    

 

Opdatering af Bookingløsningen 
  

Tirsdag 18. maj gennemfører vi en større opdatering af Bookingløsningen. Det 

forventes at ske i tidsrummet 8.00-9.00. I det tidsrum vil Bookingløsningen 

ikke være tilgængelig. 

 

Opdateringen skal sikre, at løsningen bliver mere stabil og effektiv – også når 

flere lokalafdelinger begynder at benytte sig af løsningen i fremtiden.  

 

Der er ikke ny funktionalitet med i pakken på tirsdag. Det er alene motoren 

under kølerhjemlen, som er blev smurt. I dagene efter opdateringen 

gennemføres en række test, som skal sikre, at alt fungerer, som det skal.  
 

    

https://pov.international/stemmer-fra-kanten-nyt-pov-demokrati-projekt/
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/lokalhjemmeside-detsker-bookingsystem
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/PR-og-kommunikation/Lokale-nyhedsbreve/Seneste-nyt-fra-lokale-nyhedsbreve/onlinemoeder


 

Opdatering af Ældre Sagens servere 
  

Hermed en påmindelse om, at serverne for frivilligløsninger opdateres mandag 

17.05.2021 og tirsdag 18.05.2021 mellem kl. 21.00 – 07.00, hvor nedenstående 

løsninger periodevis vil være utilgængelige: 

 

17.05.2021: 

- Frivilligportal 

- Listeværktøj 

- Lokale hjemmesider og nyhedsbreve 

- Distrikternes hjemmesider 

- Matchsystemet (Ældretelefonen) 

 

18.05.2021: 

- Booking 

- Skabeloner til Ældre Sagen DET SKER 

- Lokale regnskaber  
 

    

 

Lanceringen af det nye nationale demenssymbol 
  

Flere lokalafdelinger ønsker materialer til omdeling. Både til selve lanceringen, 

men også til de kommende måneders møder, demenscaféer, arrangementer 

m.m. 

 

Til brug ved lanceringen og i tiden efter har vi fået lavet  

• A5 flyer til generelt brug  

• A4 plakat til omdeling til erhvervsdrivende, læger, frisører, biblioteker m.m.  

 

Begge dele kan bestilles hos FrivilligService:  

Ole Peinow, op@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 86 90  

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

 

Desuden er der nu adgang til kampagneplanen. 

 



Spørgsmål vedr. dette og selve demenskittet rettes til FFDD - Folkebevægelsen 

for et Demensvenlig Danmark, tlf.: 31 15 87 75 eller på mail til Hjalte 

Christensen, kommunikationsmedarbejder - 

hjalte@demensvenligtdanmark.dk  

 
 
Se materialet og læs mere på Frivilligportalen 

 

    

 

Ældretelefonen 
  

For lidt mere end 1 år siden lanceredes Ældretelefonen. Den er nu blevet en del 

af tilbuddet til dem, der gerne vil have en ekstra at tale med – en telefonven. 

En gruppe på 30 frivillige sørger for at tage imod henvendelserne og matcher 

telefonvenner. 

 

Nogle af dem, der ringer ind, vil fx rigtig gerne have en besøgsven, der kommer 

hjem til dem – eller et tryghedsopkald. I de tilfælde henviser Ældretelefonen til 

den lokalafdeling, som besøgsværten bor i. På den måde er Ældretelefonen 

med til at fortælle om lokalafdelingernes mange forskellige tilbud. 

 

Ældretelefonen er et tilbud til dem, der gerne vil have en ekstra at tale med, så 

hvis I kender nogen, der har behov for en telefonven, kan de ringe til 82 82 03 

00.  

 
 
Få eller bliv telefonven 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Social-indsats/Demens/Lancering-af-Danmarks-nye-demenssymbol
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/aeldretelefonen

