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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Påmindelse: MitID-lancering er udskudt! 
  

Vær opmærksom på, at der i uge 26 blev udsendt et nyhedsbrev med 

orientering om, at opstarten på MitID er udskudt fra 16. august 2021 til 

forventet oktober 2021. 

 

Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde udskydelsen 2. juli 2021. 

 

Udskydelsen kan desværre have betydning for nogle af de planlagte lokale 

MitID-aktiviteter. Vi opfordrer derfor til, at I drøfter intent i lokalafdelingen, 

hvordan I håndterer informationen til medlemmer gennem det lokale 

nyhedsbrev, hjemmesiden og eventuelle annoncer i lokalmedier.  

 

Digitaliseringsstyrelsen har lovet materialer medio august til it-frivillige i form 

af en tilrettet guide i PowerPoint og film.  

 

Så snart sekretariatet får en konkret MitID-opstartsdato, melder vi det 

selvfølgelig ud til jer. 

 

Fra sekretariatets side er vi kede af udskydelsen, og hvad dette måtte indebære 

af udfordringer for alle. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere og PR-frivillige]  

 
 
Se pressemeddelelsen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside 

 

    

https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juli/flere-skal-teste-mitid/


 

Nyt webinar: Stolemotion – en vigtig aktivitet 
  

Har du nogensinde tænkt: ”Mon vi skulle starte stolemotion hos os…?”  

 

Så vær med tirsdag 31. august til et kort webinar, som giver en lille forsmag på 

aktiviteten. 

 

Webinarets målgruppe er alle frivillige, som vil høre mere om stolemotion: 

• Koordinatorer/aktivitetsledere på motionsområdet. 

• Bestyrelsesmedlemmer, som vil høre mere om stolemotion som en mulig ny 

aktivitet. 

• Motionsfrivillige – nye eller garvede. 

 

Vi kommer rundt om emnerne: 

• Hvorfor er stolemotion en vigtig aktivitet? 

• Hvordan kommer vi i gang med stolemotion? 

• Historier og erfaringer fra lokalafdelinger, som har succes med at oprette 

stolemotionshold. 

• Kort introduktion til de kommende kurser i stolemotion over hele landet. 

 

Giv endelig beskeden om webinaret videre til de frivillige i lokalafdelingen, for 

hvem det kunne være relevant at deltage. 

 

Har du spørgsmål til webinaret kontakt venligst sundheds- og idrætskonsulent 

Tina Jensen, tj@aeldresagen.dk , tlf.: 33 96 88 17, som er tilbage på kontoret i 

uge 31.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Materialer om KV21 og RV21 på Frivilligportalen 
  

Under ”Kommunalvalg 2021” finder du ansøgningsskemaet og vejledning til at 

søge tilskud til at afholde et ældrepolitisk topmøde i kommunen.  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/webakademi/alle-kurser/stolemotion-en-vigtig-aktivitet-hos-os


 

Under ”Regionalvalg 2021” finder du ansøgningsskema og vejledning til de 

regionale sundhedsudvalgs sundhedspolitiske topmøder. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte Frivilligafdelingens konsulenter, hvis du 

har spørgsmål eller der er noget, vi kan hjælpe med op til valgene. 

 

Skriv til Rikke S på rss@aeldresagen.dk eller til Tina H på th@aeldresagen.dk  

 
 
Se materialerne om KV21 og RV21 på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/lokal-indflydelse

