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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

It-fjernhjælp 
  

Kære it-aktivitetsledere 

 

På Frivilligportalen kan I finde følgende vedr. fjernsupport: 

• Instruks 

• Vejledning 

• et eksempel på en lokalt ansøgt og godkendt løsning. 

 

Sidstnævnte kan man lægge sig op ad, hvis man i sin lokalafdeling ønsker at 

benytte samme software. Når I for jeres lokalafdeling ansøger om at 

påbegynde fjernsupport, så husk at oplyse, hvis og hvor I evt. vil afvige fra 

den godkendte løsning. 

 

Send ansøgning til jho@aeldresagen.dk eller skriv, hvis I har yderligere 

spørgsmål. 

 

Baggrund: 

Landsbestyrelsen har godkendt, at forskellige systemer til brug for it-

fjernsupport kan komme i spil, og vi har udfærdiget en vejledning med 

rammer for indsatsen og gode råd om, hvordan lokalafdelingen kan 

påbegynde aktiviteten. 

 



Brug af fjernsupport-systemer testes af i hele 2021, og ved udgangen af året 

vil vi evaluere forløbet.  
 

    

 

Mere om it-fjernhjælp 
  

OBS! VIGTIGT! BEMÆRK! 

 

Instruks, vejledning og eksempel er interne arbejdspapirer og ligger derfor 

bag login på Frivilligportalen. 

 

For at tilgå siden, skal man være registreret med frivilligrollen ”it hjælper 

fjernsupport” eller ”formand”. Det gælder selvfølgelig også de it-

aktivitetsledere, der lokalt har ansvaret for dette. Registrering kan ske via 

Listeværktøjet. 

 

Efter login kan man tilgå dokumenterne via linket ”IT-fjernhjælp” på Min 

Side. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  
 

    

 

MitID – find materialer m.m. på Frivilligportalen 
  

I forbindelse med MitID er der til lokalafdelingernes aktiviteter udarbejdet 

materialer, der kan tilpasses lokalafdelingen og et oplæg til lokal 

pressemeddelelse, der kan benyttes den uge, man lukker op for MitID-

aktiviteten. 

 

Bemærk her findes også specifikt annonceringstilskud til MitID. 

 

Husk også, at 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, som eksempelvis indryk af en 

annonce i lokalavis, lokalradio eller beachflag for it-café. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  

 
 
Læs mere på Frivilligportalen 

 

    

 

Nyt webinar: Stolemotion – du kan stadig nå med! 
  

Har du haft tanken: ”Mon vi skulle starte stolemotion hos os…?”  

 

Så vær med tirsdag d. 31. august kl. 10 til et kort webinar, som giver en lille 

forsmag på aktiviteten stolemotion. 

 

Vi mødes over nettet, så du skal blot medbringe egen formiddagskaffe. 

Linket bliver sendt til din e-mail dagen inden webinaret sammen med 

påmindelsen.  

 

Alle, som vil høre mere om stolemotion, er velkomne. F.eks.: 

• Koordinatorer/aktivitetsledere på motionsområdet 

• Formænd og 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 fra lokalafdelinger, som har succes med at oprette 

stolemotionshold 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/materialebestilling/bestil-mitid-annonce-og-postkort


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

 

Giv endelig beskeden om webinaret videre til frivillige i lokalafdelingen for 

hvem det kunne være relevant at deltage. 

 

Vel mødt.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Lokalforeningspuljen hos ISOBRO – klar 01.09.2021 
  

Kære lokalafdelingsformænd og kasserere 

 

Der er nu mulighed for at søge penge fra lokalforeningspuljen administreret 

af ISOBRO. Lokalforeningspuljen er også i år på ca. 6 millioner kroner. 

 

Alle lokalafdelinger i Ældre Sagen er støtteberettigede, og jeres forskellige 

frivillige aktiviteter eller medlemsaktiviteter falder indenfor puljens formål. 

Midlerne vil blive fordelt ligeligt mellem samtlige ansøgninger – de seneste 

år har hver lokalafdelingen modtaget ca. 8.000 kr. 

 

Aktiviteterne skal afholdes i perioden 15. december 2021 - 15. december 

2022. 

 

Ansøgningsblanketten er først tilgængelig fra 1. september på ISOBROs 

hjemmeside. 

Der kan søges fra 1. september og frem til 31. oktober 2021. 

 
 
Læs mere på Frivilligportalen 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/webakademi/alle-kurser/stolemotion-en-vigtig-aktivitet-hos-os
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/aktuelt/isobro-lokalforeningspulje-2021


Kursustilbud – ledige pladser! 
  

Flere frivillige – det behøver ikke være så svært! 

 

Dato: 23. september 2021 

Sted: Comwell H. C. Andersen i Odense 

Tid: 9.30-15.30 

 

Dette kursus henvender sig til bestyrelser, frivilligkoordinatorer, 

aktivitetsledere og kontaktpersoner. Få gode ideer til rekruttering af nye og 

flere frivillige. Gode modeller til annoncering, plakater og andre 

rekrutteringsformer. 

 

Tilmelding hurtigst muligt!  

 
 
Gå til tilmelding på Frivilligportalen 

 

    

 

Nyt på lager 
  

Vi har nu fået kalender for 2022 til indstik i det gode skindomslag. 

Prisen er uændret kr. 10,- pr. stk. og omslaget koster kr. 65,- pr. stk. 

 

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.  

 
 
Gå til bestillingslisten på Frivilligportalen 

 

    

 

Kursusdag om demensindsatsen 
  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/flere-frivillige-det-behoever-ikke-vaere-saa-svaert
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/materialebestilling/betalt-materiale


Der er ledige pladser på kurserne om demens og lokal indsats. 

 

Målgruppen er demensansvarlige samt aktivitetsledere i alle aktiviteter. 

Bestyrelsesmedlemmer er mere end velkomne, og det er en fordel at 

tilmelde flere fra samme lokalafdeling eller lokalafdelinger i samme 

kommune. 

 

På dagen er der fokus på rollen som DA og frivilligleder, og hvordan vi 

støtter andre frivillige, der møder mennesker med demens. Vi skal også tale 

rekruttering og selvfølgelig demenstyper, pårørendeproblematikker og 

værktøjer i indsatsen 

 

Vi tilbyder fire kurser rundt omkring i landet i efteråret.  

6. oktober i Odense  

14. oktober i Billund 

3. november i Struer 

11. november i Roskilde 

 

For yderligere information kontakt konsulent Jette Abildskov 

ja@aeldresagen.dk eller tlf. 24 43 49 88.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Vær med på kurset ”Styrk din Besøgstjeneste” 
  

Som aktivitetsleder i Besøgstjenesten ved vi, at det kræver både overblik, 

gode lederevner og veludviklede menneskekundskaber at være og blive på 

posten. Opgaverne er mange og kan byde på store glæder såvel som 

udfordringer. 

 

Måske står din besøgstjeneste i en ny situation efter corona, og det kan 

være, at du mangler lidt inspiration til hvordan aktiviteten bedst udvikler sig 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/Demensansvarlige-og-aktivitetsledere


og hvordan, I bedst kommer videre. 

På kurset ”Styrk din Besøgstjeneste” dykker vi ned i fire væsentlige temaer 

for rollen, og vi tør godt love, at både erfarne og nye aktivitetsledere vil gå 

inspirerede hjem. 

 

Du kan nå at tilmelde dig følgende kurser: 

- 7. oktober 2021 i Haderslev  

- 14. oktober 2021 i Sakskøbing 

- 30. marts 2022 Helsingør  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/styrk-din-besoegstjeneste

