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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

relevante for dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Markedsføring af jeres tilbud om MitID 
  

Fra 16. august 2021 går det nye MitID i luften i Danmark, og mange 

lokalafdelinger er allerede godt i gang med at blive klar til at hjælpe og vejlede 

ældre om overgangen til den nye digitale løsning. 

 

Vi vil gerne hjælpe jer med at markedsføre jeres tilbud i lokalområdet. Derfor 

har vi fået lavet materiale, som gør det nemt at komme i gang. 

 

I kan bestille:  

• En annonce, som I kan indrykke i lokalavisen.  

• 200 postkort, som I kan dele ud i lokalområdet for at gøre opmærksom på 

jeres tilbud om MitID. 

 

Sekretariatet udbetaler et annoncetilskud på 1.000 kr. til indrykning af jeres 

annonce. Postkortene er gratis at bestille. Det eneste I skal gøre, er at udfylde 

bestillingsformularen og så sender vi materialerne til jer, så I har det klar 

senest 12. august. Vi vil meget gerne modtage jeres bestilling senest 25. juni. 

 

Der kommer også en skabelon til en pressemeddelelse, som I kan bruge til at få 

presseomtale i lokalavisen. Pressemeddelelsen vil være klar på Frivilligportalen 

2. juli.  

 
 
Bestil og find link til tilskud på Frivilligportalen 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Materialebestilling/bestil-mitid-annonce-og-postkort


Materialer om MitID er på vej! 
  

I disse dage får alle MitID-kursusdeltagere tilsendt svar på de spørgsmål, der 

er rejst på kurserne. 

 

Link til MitID-demo blev udsendt i sidste uge og kan tilgås via 

Frivilligportalen. 

 

Vi afventer flere materialer fra Digitaliseringsstyrelsen, bl.a. en 

undervisningsvejledning og yderligere baggrundsmateriale til brug for it-

frivillige og foldere til slutbrugerne/medlemmerne.  

Digitale materialer bliver uploadet på Frivilligportalen. Materialer i print bliver 

udsendt fra Digitaliseringsstyrelsen til it-aktivitetsledere i alle lokalafdelinger i 

løbet af sommeren. I de lokalafdelinger, hvor der ikke er it-aktivitetsledere, 

sendes materialerne til formanden.  

 

Fra sekretariatet produceres en række korte videoer til brug for it-frivillige.  

 

I dag udsendes yderligere en nyhedsmail med information om bestilling af 

annonce og PR-materialer. Vær opmærksom på bestillingsdeadline. 

 

Vi forventer, at alle materialer er lokalafdelingerne i hænde senest 12. august. 

 

[Sendt til alle it-frivillige]  

 
 
Læs mere om MitID på Frivilligportalen 

 

    

 

Oplægsholdere om MitID og ny Digital Post 
  

Nogle lokalafdelinger mangler til efteråret oplægsholdere til MitID og Næste 

Generation Digital Post – og andre har it-frivillige, der gerne vil holde oplæg. 

 

Skriv til os på nedenstående mailadresse, hvis I har behov for at få kontakt til 

en it-frivillig, der kan holde oplæg. 

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


Skriv også meget gerne, hvis I har en it-frivillig, der gerne vil kontaktes for at 

holde oplæg. 

 

Skriv til: jho@aeldresagen.dk 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  
 

    

 

Kursus i MitID og næste generation Digital Post 
  

På opfordring – og for at sikre, at der også er en mulighed for de sidste it-

frivillige, der ønsker at komme på kurset ”MitID og næste generation Digital 

Post” – har vi lagt et enkelt kursus mere ind 31. august kl. 9:00-12:00. 

 

Kurset er identisk med de 26 tidligere, men altså et opsamlingskursus for dem, 

der ikke kom med i første omgang. Hvis der også er venteliste her, vil vi forsøge 

at finde løsning på det også. 

 

Vel mødt online. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  

 
 
Tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

MitID online kick off 12. august 
  

12. august holder vi kick-off online for it-aktivitetsledere (eller suppleanter) 

med sidste nyt om MitID. 

 

Mødet strækker sig fra 9.00-12.00 og indeholder: 

 

• Velkomst 

• Seneste nyt 

• Pause 

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


• Spørgsmål 

 

OBS! Der er kun plads til EN forbindelse pr. lokalafdeling – tilmeld jer i god og 

sid evt. sammen, hvis I vil være flere pr. lokalafdeling. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  

 
 
Tilmelding nødvendig her! 

 

    

 

Nye ISOBRO-midler er på vej 
  

De sidste tre år har det været muligt at søge midler til lokale aktiviteter fra 

ISOBRO – lokalforeningspuljen. Det vil også blive muligt i år. 

 

I kan allerede nu læse om retningslinjer og vejledning til puljen. 

Det skal dog bemærkes, at der først åbnes for ansøgninger 1. september og 

frem til udgangen af oktober, hvor der vil blive oprettet link direkte til 

ansøgningsskema. Men det er godt at kunne tænke kreative tanker hen over 

sommeren.  

 
 
Læs om søgepuljen på ISOBRO’s hjemmeside 

 

    

 

Opdatering af Ældre Sagens servere 
  

Hermed en påmindelse om, at serverne for frivilligløsninger opdateres mandag 

14.06.2021 og tirsdag 15.06.2021 mellem kl. 21.00 – 07.00, hvor nedenstående 

løsninger periodevis vil være utilgængelige: 

 

14.06.2021: 

- Frivilligportal 

- Listeværktøj 

- Lokale hjemmesider og nyhedsbreve 

- Distrikternes hjemmesider 

https://www.tilmeld.dk/mitid-webinar-itkoordinatorer12-8-21
https://www.isobro.dk/lokalforeningspuljen/


- Matchsystemet (Ældretelefonen) 

 

15.06.2021: 

- Booking 

- Skabeloner til Ældre Sagen DET SKER 

- Lokale regnskaber  
 

    

 

Har du ikke modtaget dialogspillet RAMMEN? 
  

De fleste formænd skulle gerne på nuværende tidspunkt have modtaget det 

opdaterede spil RAMMEN med posten. Men da der desværre er 

leveringsforsinkelse på den sidste sending af de flotte, nye æsker til spillet, må 

nogle af jer vente en stund endnu. 

 

For ikke at komme i karambolage med sommerferien sender vi de sidste cirka 

65 spil ud i midten af august. 

Hvis du i slutningen af august endnu ikke har modtaget et spil, er du 

velkommen til at kontakte Frivilligservice.  
 

    

 
 
 


