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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder med 

relation til dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Delegeretforsamling 
  

Den udsatte delegeretforsamling 2020 afholdes 17. august 2021 på Hotel 

Nyborg Strand. 

Invitation og materiale fremsendes i god tid inden mødet via e-mail.  

 

Den ordinære delegeretforsamling 2021 afholdes 23. og 24. november 2021 på 

Hotel Nyborg Strand.  
 

    

 

Nyt om sommerpakken 
  

Sommerpakkemidlerne, Ældre Sagen blev tildelt i 2020, har nu fået en ny dato 

for, hvornår de skal bruges: 31.08.2021 er sidste dag, midlerne kan bruges. 

 

Der er kommet yderligere 800.000 kr. der kan søges inden 1. juli, og midlerne 

vil blive tildelt efter først-til-mølle princippet. 

 

Rammerne er som tidligere, at det er for deltagere over 65 år, og du kan 

orientere dig yderligere via linket i nyheden.  

 
 
Læs om Sommerpakke 2020-2021 på Frivilligportalen 

 

    

 

Vi inviterer til spisning – og bekæmper ensomhed 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Soegepuljer-og-stoette/Sommerpakke_2020


  

I forbindelse med Danmarks spiser sammen i uge 23 er her forslag til artikel til 

jeres ugeavis: 

 

 

I år kan vi godt spise sammen igen. Ældre Sagen afholder ’Danmark spiser 

sammen’ i uge 23, og der er over 80 arrangementer at gå til. 

 

Vi har alle sammen brug for at mærke, at der er brug for os. Har vi ikke den 

følelse, er vi ensomme. 

 

Mange ældre mennesker sidder alene, og 380.000 voksne danskere er 

ensomme. Coronakrisen har ikke gjort det bedre. 

 

I Ældre Sagen er der over 5.000 besøgsvenner, og man kan henvende sig til 

den lokale afdeling af Ældre Sagen, hvis man har behov for en besøgsven. 

 

I Ældre Sagen kæmper vi dagligt for at bryde tabuet og komme ensomheden til 

livs. Ensomhed trives heldigvis ikke i gode fællesskaber. 

 

I hyggeligt samvær kan gæsterne nyde et godt måltid mad, tale sammen og 

måske går I derfra med et spirende venskab. 

 

I Ældre Sagens lokalafdeling holder vi (fyld selv ud – lokalafdeling, dato, 

tidspunkt, kontaktoplysninger mv.)  
 

    

 

Nye digitale løsninger - EKSTRA KURSUS 1. juni 
  

650 it-frivillige har allerede fået en plads på kurset. Ventelisterne siger, at der 

er behov for et ekstra kursus – så det kommer her. Vel mødt. 

 

MitID og næste generation Digital Post 

MitID bliver indfaset fra 16. august og næste generation Digital Post kommer 

30. november 2021. 



 

Kurset giver grundig indføring i det der kommer og 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? 

 

Datoen er 1. juni. 

 

[Sendt til alle it-frivillige]  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

MitID i ”Det Sker” – aftales med din lokalredaktør 
  

Forsiden på næste nummer af ”Det Sker” (augustnummeret) vil indeholde 

følgende opfordring til at holde øje med de lokale it-aktiviteter om vejledning 

og hjælp til MitID: 

 

”Få hjælp til MitID 

MitID kommer og vil erstatte NemID og nøglekortet i pap. 

Se inde i bladet, hvad din lokalafdeling kan tilbyde af vejledning og hjælp.” 

 

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

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

telefonnummer, så medlemmerne kan kontakte jer for at høre, hvad 

lokalafdelingen tilbyder. 

 

Aftal gerne nærmere med jeres lokalredaktør, hvordan jeres tilbud vedrørende 

MitID kan fremstå klart. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  
 

    

 

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


Ældre Sagens SommerLotteri 
  

Efter endnu et flot ForårsLotteri med omsætningsrekord, er det nu tid til 

SommerLotteriet! 

 

SommerLotteriet har fokus på, at alle medlemmer af Ældre Sagen vinder, når 

de spiller med i lotteriet, idet indtægten fra lotterierne går til at støtte vores 

vigtige arbejde for, at vi alle kan leve et godt liv – hele livet. Hovedpræmien er 

på 400.000 kr. og der er præmier for over 700.000 kr. 

 

SommerLotteriet udsendes til ca. 150.000 medlemskaber som Direct Mail og 

dem, vi har mailadresse på, modtager en mail. 

Kender du nogen, der gerne vil spille med, men som ikke har modtaget 

lotteriet, kan du anbefale dem at spille med på Ældre Sagens hjemmeside 

www.aeldresagen.dk/lotteri 

 

Succeskriteriet er en omsætning på 5.000.000 kr. Overskuddet fra lotteriet er 

et vigtigt bidrag til Ældre Sagens økonomi og udgør ca. 6% af indtægterne. 

 

• Spilleperiode 18. maj til 6. juli 

• Trækningen foregår 15. juli 

• Trækningslisten kan ses fra 22. juli på www.aeldresagen.dk og alle vinderne 

får direkte besked.  

 
 
Gå til Ældre Sagens lotteri online 

 

    

 

Mødesteder – praktisk guide for frivillige 
  

Det nye katalog ”Mødesteder – praktisk guide for frivillige” udsendes til alle 

lokalafdelinger. 

 

Her er der inspiration at hente til samvær og fællesskaber. Guiden beskriver 

caféer, grupper, værksteder og selvfølgelig mødesteder. 

Uanset om man vil booste aktiviteter, der allerede er i fuld gang eller ønsker at 

https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/aeldresagen/lotteri


skabe nye tilbud, er der idéer at hente. 

 

”Mødesteder” kan 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. 

 

For yderligere information kontakt konsulenterne i Frivilligafdelingen.  

 
 
Se guiden på Frivilligportalen 

 

    

 

Hjælp it-frivillige med at få kontakt til kommunen 
  

2021 byder på nye digitale løsninger fra det offentlige. Det er 

Digitaliseringsstyrelsen, der står bag de nye digitale løsninger. 

 

MitID skal erstatte NemID. Det bliver indfaset fra 16. august 2021 og løbende 

frem til 2022. 

 

I flere lokalafdelinger planlægger vores it-frivillige at samarbejde med 

kommunerne om at sikre ældre den bedst mulige undervisning og hjælp til 

MitID og andre løsninger. Men alle frivillige kan hjælpe fra hver deres område. 

 

Ældre Sagens it-frivillige er fra 3.-21. maj på kursus i løsningerne. Ældre Sagen 

har oprettet 600 kursuspladser, medens Digitaliseringsstyrelsen leverer 

undervisningsmateriale og et demomiljø til vores underviser. Det er en stor og 

vigtig opgave, at få vores it-frivillige klædt på til det, der kommer.  

 

Ældrepolitisk frivillige i lokalafdelinger og koordinationsudvalg, som er vante 

med at kontakte lokalpolitikere og embedsmænd i kommunen kan hjælpe it-

frivillige med relevante kontakter i kommunen.  

 
 
Læs mere om de kommende løsninger på Frivilligportalen 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/-/media/Frivilligportal/Social-indsats/Filer/Aktiviteter-i-den-sociale-indsats/moedesteder-praktisk-guide-for-frivillige.pdf
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/It-og-teknologi/MitID-og-naeste-generation-Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post


Høringssvar om tilvalg af coronavacciner 
  

Ældre Sagen har sendt et høringssvar om muligheden for at vælge at blive 

vaccineret gratis med vacciner, som Sundhedsstyrelsen ikke tilbyder i det 

almindelige vaccinationsprogram. 

 

Ældre Sagen påpeger i høringssvaret nogle udfordringer af generel karakter, 

ved at gøre det til den enkeltes beslutning om vaccination med en vaccine, som 

Sundhedsstyrelsen har vurderet, ikke skal gives som en del af det generelle 

offentlige vaccinationsprogram.  

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Oplæg i lokalafdelingen om nye digitale løsninger 
  

Nogle lokalafdelinger mangler til efteråret oplægsholdere til MitID og næste 

generation Digital Post – andre afdelinger har it-frivillige, der gerne vil holde 

oplæg. 

 

Skriv til os på nedenstående mail, hvis I har behov for at få kontakt til en it-

frivillig, der kan holde oplæg. Og skriv også, hvis I har en it-frivillig, der gerne 

vil kontaktes for at holde oplæg. 

 

jho@aeldresagen.dk 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  
 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-SUM-tilvalgsordning-vaccine-120521

