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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

Der er så meget stof i denne uge, så nyhedsbrevet kommer i to omgange. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

FN’s Verdensmål spørgeskema 
  

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere FN's Verdensmål for 

bæredygtig udvikling. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og 

transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 

og sætter kursen frem til 2030.  

 

Ingen skal lades i stikken er kernen i FN’s verdensmål, der handler om både 

klimaindsats og om et bæredygtigt samfund, hvor vi passer på hinanden. 

Derfor er der ikke langt fra FN’s verdensmål til Ældre Sagens daglige 

arbejde for et aktivt og værdigt ældreliv for alle. 

 

Fx de mål, der drejer sig om: Sundhed og trivsel, anstændige jobs og 

økonomisk vækst, mindre ulighed, bæredygtige byer og lokalsamfund og 

partnerskaber for handling. 

Ældre Sagens mærkesager har mange sammenfaldet med FN’s verdensmål. 

 

Spørgsmål: 

1. Arbejder I allerede med klimaspørgsmål? Hvad gør I? Hvad vi I gerne 

gøre? 

2. Har I forslag og ideer til, hvad Ældre Sagen kan gøre – eller gøre mere af? 



 

Skriv til Berit Nordahl på bn@aeldresagen.dk – gerne inden 20. september 

2021. 

 
 
Læs mere på Frivilligportalen 

 

    

 

Frivilligundersøgelse starter 1. september 2021 
  

Så er vi klar til at genoptage frivilligundersøgelsen, som desværre måtte 

lukke ned i starten af 2020 grundet corona. 

 

Fra 1. september gennemfører Ældre Sagen i samarbejde med 

analysefirmaet Voxmeter en undersøgelse blandt vores frivillige med fokus 

på trivsel. Undersøgelsen gennemføres hvert 5. år og bygger på 1000 

telefoninterview blandt Ældre Sagens frivillige. Det betyder at et stort antal 

frivillige vil blive kontaktet af Voxmeter fra 1. september og nogle uger frem. 

 

Undersøgelsen forventes afsluttet ved udgangen af november 2021.  
 

    

 

Ældre Sagens FødselsdagsLotteri 
  

Efter endnu et flot SommerLotteri, er det nu tid til FødselsdagsLotteriet! 

 

FødselsdagsLotteriet 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. 

 

FødselsdagsLotteriet udsendes til ca. 150.000 medlemskaber som Direct 

Mail og dem vi har mailadresse på modtager en mail. 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/aktuelt/fns-verdensmaal-spoergeskema


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 5.200.000 kr. Overskuddet fra lotteriet 

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

indtægterne.  

 

• Spilleperiode 17. august til 5. oktober 

• Trækningen foregår 14. oktober 

• Trækningslisten kan ses fra 21. oktober på www.aeldresagen.dk og alle 

vinderne får direkte besked. 

 
 
Gå til Ældre Sagens lotteri online 

 

    

 

Demens i praksis - specialkursus i demens 
  

Møder du mennesker med demens i dit frivillige virke? Så meld dig til 

specialkursus i demens. 

 

På kurset vil du få viden om demenssygdomme og hvordan de kommer til 

udtryk. Som deltager vil du få redskaber til samvær med mennesker med 

demens, forståelse for aktiviteters betydning og viden om hvordan frivillige 

bidrager til livsglæde og en meningsfuld hverdag for familier med demens.  

 

Kurserne henvender sig til alle frivillige, uanset hvilket område man er 

frivillig i. Det kan være i bestyrelsen, som aktivitetsleder eller som 

besøgsven, indenfor motion eller it, i indsatsen på plejehjem eller hvor som 

helst. Der er ingen krav om forhåndskendskab til demens for at deltage på 

kurset.  

 

Vi afholder kurset 4 gange i efteråret 

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


- 2. september i Haderslev (få pladser) 

- 5. oktober i Odense 

- 13. oktober i Skjern 

- 18. november i Roskilde  

 

For yderligere information kontakt demenskonsulent 

Lotte Kofoed Hansen, lkh@aeldresagen.dk eller 23 32 03 52.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Tre dage som frivillig på madskole i efterårsferie 
  

Ældre Sagen har igennem flere år samarbejdet med 4H om at skaffe 

frivillige instruktører til madskoler for børn, primært i sommerferien. Nu er 

der brug for friske folk til tre dages madskole i efterårsferien i uge 42. 

 

Hvis I har mulighed for at dele budskabet, fx i jeres lokale nyhedsbrev eller 

på jeres lokale facebooksider, så er det rigtig godt. 

I kan bruge nedenstående link til Ældre Sagens hjemmeside, hvor 

interesserede kan læse mere om, hvad det indebærer samt tilmelde sig. 

 

Evt. spørgsmål stiles til Katrine Sølyst Heinild, konsulent – 

generationsmøder, ksh@aeldresagen.dk eller tlf. 51 33 56 47.  

 
 
Læs mere på aeldresagen.dk 

 

    

 

Høringssvar om Digital Post 
  

Ældre Sagen har sendt høringssvar til Digitaliseringsstyrelsen om Udkast til 

bekendtgørelse om forvaltning af digital post fra offentlige afsendere.  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/specialkursus-i-demens
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/madskoler-aeldre-sagen


 

Ældre Sagen finder det hensigtsmæssigt, at de gældende bekendtgørelser 

samles til én, og at terminologien opdateres. 

 

Da vi ved, at ikke alle kan benytte sig af digital post, mener vi, at 

fritagelsesadgangen skal være så bred som mulig, og derfor er vi tilfredse 

med, at der foreslås en ny opsamlingsbestemmelse i kapitlet om fritagelse. 

 

Vi har i svaret samtidig gjort opmærksom på, at der mangler stillingtagen 

til, hvordan det forholder sig med adgangen til den digitale post for 

personer, der befinder sig i en fase imellem at være i stand til at tilgå og 

benytte Digital Post og at være fritaget eller være under 

fremtidsfuldmagt/værgemål, fx fordi personen er indlagt på hospitalet og er 

midlertidig inhabil.  

 
 
Læs høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Fokus på aktiviteter: Kom og vær med-kampagne 
  

Hverdagen har været vendt op og ned for os alle. Men nu kan vi heldigvis 

møde hinanden igen, og aktiviteterne, vi har savnet, er tilbage.  

 

I efteråret 2021 sætter vi derfor ekstra fokus på alt det, man kan være med 

til i Ældre Sagen, med kampagnen ’Kom og vær med’. Vi vil fortælle 

omverdenen, at man kan opleve samvær i store og små fællesskaber i vores 

lokalafdelinger – både som frivillig og som deltager i aktiviteter og 

arrangementer. 

 

Tanken er at synliggøre alt det vi allerede har på hylderne – man behøver 

altså ikke opfinde noget nyt, men er naturligvis velkommen til også at sætte 

nye ting i gang. 

 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-digst-digital-post-160821


Som hjælp til at skabe synlighed om alle de gode tilbud i lokalafdelingerne, 

er der lavet forskellige materialer, I kan gøre brug af.  

 
 
Læs mere og hent materialerne på Frivilligportalen 

 

    

 

Nyt om MitID: Identitetssikring går i gang 
  

Fra 19. august og 3-4 uger frem udsender Digitaliseringsstyrelsen breve til 

udvalgte brugere med NemID-nøgleappen: 

 

Med MitID-løsningen stilles der høje krav til sikkerheden. Det gælder også 

identitetssikring, dvs. sikkerheden for, at en bruger er den person, 

vedkommende giver sig ud for at være.  

 

For nogle NemID-brugeres vedkommende betyder det, at man først kan få 

MitID, når man er blevet identitetssikret og dermed har opdateret ID-

oplysninger i NemID. Identitetssikringen kan i første omgang foretages i 

NemID nøgleapp.  

 

De NemID-brugere, der skal identitetssikres, er primært dem, som har fået 

udstedt NemID online. Brevet opfordrer modtageren til at gennemføre 

flowet i nøgleappen, og der henvises til mere information på borger.dk/ID. 

 

De NemID-brugere, der skal identitetssikres, men som ikke har NemID 

nøgleapp, får brev senere, når MitID lanceres bredt.  

 

Spørgsmål til identitetssikring rettes til MitID-Supporten på telefon 33 98 

00 12 eller på: idopdatering@digst.dk  

 
 
Læs mere på borger.dk 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/aktuelle-kampagner/kom-og-vaer-med
https://borger.dk/ID

