
FRIVILLIGPORTALENS NYHEDSBREV UGE 22 
 

02-06-2021 

    

 
  

  

Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder i 

relation til dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Landsbestyrelsen informerer 
  

- fra møde 25.-26. maj 2021. 

 

Læs bl.a. om 

• Kampagne i efteråret 2021 skal styrke Ældre Sagens synlighed 

• Temadrøftelse om muligheder og rammer for det frivillige arbejde 

• Minimumskrav til patientbefordring.  

 
 
Gå til arkivet på Frivilligportalen 

 

    

 

MitID-demo til it-frivillige 
  

Nu er det første MitID-værktøj til it-frivillige kommet. Det er en demo til intern 

brug for it-frivillige, herunder til brug i undervisningssammenhænge.  

Demoen er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og vil løbende blive justeret 

og udbygget. 

 

Lige nu indeholder demoen en visning af: 

• Få MitID app ved at logge på netbank med computer 

• Få MitID kodeviser ved at logge på netbank med computer 

 

Værktøjer og andre materialer om MitID vil løbende blive lagt på 

Frivilligportalen.  

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


 

[Sendt til alle it-frivillige]  

 
 
Gå til siden om MitID på Frivilligportalen 

 

    

 

MitID-support til it-frivillige 
  

Det er nu muligt at få telefonisk og skriftlig MitID-support fra Det Samlede 

Supporttilbud under Erhvervsstyrelsen! 

 

Det Samlede Supporttilbud kan både svare på it-frivilliges tekniske og 

praktiske spørgsmål om MitID. 

 

Herudover vil det være muligt, når migreringen fra NemID til MitID går i 

luften fra 16. august 2021, at få hjælp til bl.a.: 

• Generel support til slutbrugere, som enten er i gang med at få MitID eller 

allerede har det 

• Bestilling af identifikationsmidler, altså primært kodeviser og kodeoplæser 

• Spærring af MitID 

• Ændringer i slutbrugeres stamdata, fx bruger-id eller adgangskode 

• Registrering og indrullering af nye brugere. 

 

Supporten træffes på support@MitID.dk 

Telefon 33 98 00 10 

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 8-20, weekender kl. 10-16. 

 

 

[Sendt til alle it-frivillige]  

 
 
Gå til siden om MitID på Frivilligportalen 

 

    

 

Udvidelse, ny aktivitet eller ny annoncering – søg 
  

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


Efteråret giver mange anledninger til at give mere it-hjælp til flere. 

 

Benyt Ældre Sagens muligheder for økonomisk tilskud hvis I har planer om at 

igangsætte nye eller udvide jeres eksisterende aktiviteter. 

 

Den lokale søgepulje for it-aktiviteter giver stadig mulighed for at søge inden 

for rammen: 

• Opstart af nye aktiviteter 

• Udvidelse af eksisterende aktiviteter  

• Nye, uprøvede annonceringsmuligheder, fx annonce i lokalavisen, lokalradio 

eller beachflag for it-café. 

 

NB! I forbindelse med ansøgning ift. opstart af ny aktivitet er det muligt at få 

dækket transport af en it-frivillig ”ekspert” fra en anden afdeling til videndeling 

og materialeoverdragelse. 

 

Der er løbende ansøgningsfrist og bevilling (indtil puljen er opbrugt) dog 

senest 01.12.2021. 

Puljemidlerne udbetales, når dokumentation for omkostningerne er tilsendt.  

For at kunne imødekomme så mange lokale it-initiativer som muligt, er hurtig 

dokumentation derfor meget velkommen. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  

 
 
Læs mere om søgepuljen på Frivilligportalen 

 

    

 

Nye udgaver af DET SKER online 
  

Til orientering og inspiration for lokalafdelingernes arrangementsansvarlige er 

den aktuelle udgave af DET SKER nu online på aeldresagen.dk  

 
 
Gå til arkivet på aeldresagen.dk 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/It-og-teknologi/Oekonomi-og-udvikling/Soegepulje-til-opstart-eller-udvidelse-af-lokale-it-aktiviteter
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/aeldresagen/udgivelser/alle-blade/bladet-det-sker


Onlinemøder for lokalt nyhedsbrevsfrivillige 
  

Du kan stadig nå at tilmelde dig onlinemøde om lokale nyhedsbreve i uge 23. 

Mødet varer ca. en time og er for lokalt nyhedsbrevsfrivillige i lokalafdelinger, 

som arbejder med lokale nyhedsbreve. 

 
 
Gå til invitation og tilmelding på Frivilligportalen 

 

    

 

Kaffemik i Besøgstjenesten – vil I være med? 
  

Kære alle aktivitetsledere i Besøgstjenesten 

 

Forestil jer et par veldækkede borde med kaffe, kage og andet godt. Der er 

blomster og levende lys, og lokalet genlyder af snak, latter, musik og klirrende 

teskeer. Det er oktober, og vi er til Kaffemik i Besøgstjenesten! Til stede er alle 

besøgsvenner med værter – hvoraf mange har måtte undvære hinandens 

selskab i månedsvis under coronaen. Nu kan de være sammen igen – og det 

skal fejres! 

 

Med Codans donation kan vi som noget særligt i år give alle besøgstjenester 

mulighed for at invitere venner og værter til en fælles oplevelse - noget, som vi 

ved, har været efterspurgt af mange af jer. Vi forærer jer 100 kr. per registreret 

besøgsven – og I står for at invitere lokalt. I kan endda invitere lokalsamfundet 

med til bords – det kunne være, at flere gerne vil være med i Besøgstjenesten? 

Vi hjælper med finansiering, forslag til annoncer, pressemeddelelse og 

invitation. 

 

Vil I også være med? Så reservér allerede nu en dato og tilmeld jer!  

 
 
Du er næsten nødt til at læse mere her :-) aeldresagen.dk/kaffemik 

 

    

 

Dialogspillet ”Rammen” er på vej med posten 
  

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/PR-og-kommunikation/Lokale-nyhedsbreve/Seneste-nyt-fra-lokale-nyhedsbreve/onlinemoeder
http://www.aeldresagen.dk/kaffemik


Mange social-humanitære aktivitetsledere kender allerede dialogspillet 

”Rammen” – og I andre kan godt glæde jer! 

 

I disse uger sender vi nemlig spillet ud til alle lokalafdelinger, for vi har 

opdateret det med nye fortællinger, en lækker æske og et nyt design. 

 

Spillet bygger på punkterne i frivilligaftalen, dvs. rammerne for indsatsen. Det 

er fortællinger med dilemmaer fra det sociale område, der giver spillerne 

mulighed for at komme et spadestik dybere og få omsat rammen til en praktisk 

og genkendelig virkelighed. Det er håbet, at spillet vil give anledning til gode 

drøftelser blandt netop ”dine” frivillige. Dilemmaerne er mangeartede og 

berører bl.a. hjælpende hånd, vågerne, besøgsvennerne, kørestolsskubberne, 

spise-vennerne, bisidderne og flere til. 

 

Reglerne er enkle, så spillet nemt kan indgå i de fleste komsammener. Alle 

lokalafdelinger får ét spil sendt til formanden, og vi håber, at du som 

aktivitetsleder vil benytte muligheden for at låne spillet, næste gang du samler 

holdet.  
 

    

 

Høringssvar om MitID til privatpersoner 
  

Digitaliseringsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om MitID til 

privatpersoner i høring. MitID skal erstatte NemId som digitalt bruger-ID. 

 

Ældre Sagen mener, at selve bekendtgørelsens indhold er af tung teknisk 

karakter og i høj grad rettet mod den administrative håndtering af løsningen. 

 

Vi har anført en række konkrete bemærkninger, hvor vi finder bekendtgørelsen 

mangelfuld i forhold til borgeres forståelse, adfærd og retssikkerhed.  

 
 
Læs høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/221-hoeringssvar-mitID-270521


Kursus i lokal ÆP-strategi, Kommunalvalg 2021 
  

Vi gentager nu webkurset i ældrepolitik og KV21.  

 

I år et der kommunalvalg i november og vi er allerede i gang med 

forberedelserne. 

Er du ny i ældrepolitik eller har du allerede erfaringer fra området, så er kurset 

en mulighed for at høre nyt og dele erfaringer. 

Vi taler om den kommunale scene, hvor det hele udspiller sig, de ældrepolitiske 

mærkesager og om, hvordan vi sammen kan gribe det an.  

Hvis du deltog i KV- 2017, håber vi, at du vil dele dine erfaringer og gode råd. 

 

Kurset er en blanding af korte oplæg, gruppedrøftelser og opsamlinger i 

plenum. 

 

Kurset afholdes som et ”Webinar”, så vi mødes ikke fysisk, men på 

computeren. 

Den tekniske side af webinaret skal vi nok hjælpe med, så vær ikke bekymret 

for den. 

 

Vi glæder os til at se dig.  

 
 
Se programmet og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/kursus-aeldrepolitik-og-kv2021

