
FRIVILLIGPORTALENS NYHEDSBREV UGE 36.2 
 

09-09-2021 

    

 
  

  

Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder med 

relation til dine frivilligroller. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

Kursus: Lær at skrive kort og godt 
  

Stadig ledige pladser til kurset ”Skriv kort og godt” 

Er du Det Sker-redaktør, webmaster, arrangementsansvarlig og derfor 

leverer tekster til Det Sker, eller har du bare brug for få tips til at skrive 

korte og gode tekster?  

Vi har et par pladser ledige på kurset 5. oktober i Middelfart. 

Her kan du blive klogere på, hvordan og hvorfor vi skal skrive kort, og 

hvordan vi skriver godt og korrekt. Du får masser af gode tips med hjem, 

som du kan bruge, når du skriver, uanset hvor det er. 

Du får også god vejledning og lov til at øve dig i teknikken i Det Sker-

redigeringsværktøj.  

 
 
Læs mere om kurset på Frivilligportalen, hvor du også melder dig til 

 

    

 

Sidste chance for tilmelding til Kaffemik 
  

Husk at tilmelde jeres besøgstjeneste til Kaffemik. Deadline for tilmelding er 

onsdag 15. september. 

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/kursus-for-det-sker-redaktoerer-skriv-kort-og-godt


I tilmelder jer ved at sende en mail til kaffemik@aeldresagen.dk. 

Skriv lokalafdeling og den planlagte dato for jeres Kaffemik. 

 

For jer, der har planer om at invitere lokalsamfundet med – det, vi kalder 

KaffemikPLUS: Husk, at I kan søge midler til annoncering, ekstra 

forplejning og underholdning i den social-humanitære søgepulje. I kan også 

nemt bestille en annonce, sat op af sekretariatet – følg linket nedenfor. I skal 

regne med, at det kan tage op til en uge fra bestillingen til I modtager 

annoncen.  

 
 
Bestil en annonce om Kaffemik 

 

    

 

Kampagnematerialer til KV21-indsatsen 
  

Vi gennemfører i efteråret 2021 en stor, politisk kampagne med overskriften 

”Værdig ældrepleje nu”. Nu skal vi skabe massiv opmærksomhed om 

behovet for mere værdig ældrepleje. Kampagnen skal både køre 

landspolitisk og lokalt, så ældrepleje bliver en vigtig dagsorden til 

kommunalvalget, så både vores medlemmer og borgere i kommunen, ikke er 

i tvivl om, hvad vi kæmper for. 

Kampagnen lægger op til en mere ”aktivistisk” tilgang, end vi plejer at have 

– både i form og indhold. 

 

Der er udviklet forskelligt materiale, som I kan bestille gennem 

FrivilligService og bruge i jeres lokale arbejde.  

Der er badges, banner, flyers og protestskilte med opråbet ”Værdig 

ældrepleje nu”, som I kan bruge og uddele til politikere eller interesserede 

deltagere til lokale debatarrangementer og topmøder.  

 

Materialerne er gratis, så benyt jer endelig af dem til at blive endnu mere 

synlige op til kommunalvalget! 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/social-indsats/aktiviteter-i-den-sociale-indsats/besoegsaktiviteter/kaffemik/bestil-en-annonce-om-kaffemik


Læs mere om materialerne, se billeder og link til bestillingsliste nederst på 

siden.  

 
 
Link til beskrivelser og bestillingsliste 

 

    

 

Uge 41 er Danmarks Motionsuge 
  

DR inviterer alle til være med i hele Danmarks Motionsuge. Der kommer 

fokus på motion hele ugen på DR, og lokalafdelingerne kan være med. 

 

Danmarks Motionsuge er en ny bevægelsesfest i uge 41, hvor foreninger på 

tværs af landet åbner op og inviterer danskerne til at prøve noget nyt. 

 

Ældre Sagens aktiviteter er altid åbne med et varmt "Kom og vær med", men 

her i uge 41 er der mulighed for at sætte ekstra fokus på 

motionsaktiviteterne. 

 

Derfor bakker Ældre Sagen op om på DR’s 'Sammen i bevægelse' og 

Danmarks Motionsuge i uge 41, så flere danskere bliver inviteret med i 

motionsfællesskaber. Det kan være både nye deltagere eller personer, som 

inspireres til at blive motionsfrivillige i lokalafdelingen.  

 

Der behøves ikke arrangeres det helt store event for at være med. F.eks. kan 

eventet være, at der i uge 41 inviteres til åben træning for alle nysgerrige.  

 

Via linket kan du læse mere om Danmarks Motionsuge, hvordan I kan være 

med og støttemuligheder fra sekretariatet.  

 
 
Læs mere om Danmarks Motionsuge på frivilligportalen 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/lokal-indflydelse/vaerdig-aeldrepleje-nu/vaerdig-aeldrepleje-nu
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/motion-og-sundhed/sammen-i-bevaegelse-dr-2021/om-danmarks-motionsuge-uge-41

