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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!  
 

    

 

Gør opmærksom på hjælp til MitID i Det Sker august 
  

Fra 16. august bliver det nuværende NemID udfaset. Med det nye MitID bliver 

nøglekortet til en app – eller en fysisk kodeviser/kodeoplæser for dem, der ikke 

har en smartphone eller ønsker at benytte appen. 

 

Ældre Sagen vil gerne hjælpe ældre med at komme på og lære at bruge MitID. 

 

Derfor skal der i Det Sker august ved hver lokalafdeling tydeligt gøres 

opmærksom på, at it-frivillige er klar med kurser, temadage, it-cafeer, eller 

hvad I har planlagt i jeres lokalafdeling. 

Som minimum skal alle lokalafdelinger med it-aktiviteter have et opslag med 

kontaktinformation på it-aktivitetslederen, så medlemmerne ved, hvor der er 

hjælp. 

 

Mange lokalafdelinger har allerede planer for kommende aktiviteter om MitID 

og annoncerer dem allerede i juni-bladet. 

På alle forsider vil vi skrive, at man skal kigge efter hjælp til MitID under sin 

lokalafdeling inden i bladet. 

 

Flere oplysninger: Gerda Grønning, gg@aeldresagen.dk 

 
 
Læs mere om overgangen til MitID på Frivilligportalen   

    

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


 

Et vigtigt budskab til dine frivillige 
  

2021 byder på nye digitale løsninger fra det offentlige: MitID erstatter NemID 

og næste generation Digital Post ser dagens lys. De nye løsninger har stor 

betydning for, om man kan logge på netbank og borger.dk, se sine lægetider, 

kommunikere med kommunen og foretage netkøb. 

 

For mange ældre vil de nye løsninger give anledning til spørgsmål og behov for 

hjælp til at komme på og følge med. Måske møder de frivillige allerede 

bekymringerne? 

 

Som social-humanitær aktivitetsleder kan du støtte dine frivillige ved at 

videreformidle følgende budskab: 

 

I Ældre Sagens lokalafdelinger er der tilbud om it-støtte for alle ældre, der har 

brug for hjælp til MitID og næste generation Digital Post. Det kan være i form 

af it-caféer, kurser, oplæg, eller hjælp i hjemmet. Hjælpen er både til frivillige, 

medlemmer og ikke-medlemmer. Da det er forskelligt, hvilke tilbud der findes 

lokalt, skal man kontakte den lokale it-aktivitetsleder for at høre nærmere. 

Kontaktinfo findes på lokalafdelingens hjemmeside. 

 
 
Læs mere om de nye digitale løsninger på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Aktuelt/MitID-og-ny-Digital-Post-SA-aktivitetsledere

