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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

Kvitteringstekster i bookingsystemet 
  

Bookingsystemet sender automatisk kvitteringer i forbindelse med 

tilmeldinger og afmeldinger. Disse standardtekster kan tilrettes af 

lokalafdelingen, så kvitteringsteksten passer til lokale forhold.  

 

Denne individuelle tilretning bliver bibeholdt, men fremover vil der være en 

tekst om GDPR-forhold i kvitteringerne, der ikke kan rettes lokalt. Dette nye 

tiltag bliver implementeret torsdag 16. september. 
 

    

 

Husk deadline for Danmark Spiser Sammen uge 45 
  

Mere end 120 lokalafdelinger har allerede ansøgt om midler til at afholde et 

Danmark Spiser Sammen-arrangement i uge 45. De bidrager dermed til at 

skabe fællesskaber igen via fællesspisninger efter corona-nedlukningen.  

 

Normalt er der kun mulighed for at søge om 5.000 kr. til et arrangement i 

efteråret. I år har vi fået ekstra midler, så hver lokalafdeling nu har 

mulighed for at søge om 10.000 kr.  

 



Husk deadline er 26. september 2021 for at søge om midler. 

 

Husk at lægge jeres arrangementer op på www.danmarkspisersammen.dk. 

Der er mange, der finder frem til arrangementerne via den hjemmeside.  

 

Rigtig god fællesspisning! 

 
 
Gå til ansøgningsskema på Frivilligportalen 

 

    

 

Kickoff næste generation Digital Post – NY DATO 
  

Da vi forventer at næste generation Digital Post går i luften som planlagt 30. 

november 2021 har vi også her lavet et online Kickoff. 

Mandag 25. oktober fra kl. 9.30 til 12. 

 

Der er kun én mulig forbindelse per lokalafdeling (men man kan sidde flere 

sammen). 

 

Tilmeld jer, hvis I gerne vil have sidste nyt eller stille de sidste spørgsmål, og 

få de sidste svar, inden I selv kan have behov for at give information og 

hjælp videre. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 

 
 
Gå til tilmelding på Frivilligportalen 

 

    

 

Få pladser på aktivitetslederkursus – tilmeld nu! 
  

Kære it-aktivitetsledere 

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/ensomhed/soegepuljer-og-soette/soegepulje-til-danmark-spiser-sammen
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/webakademi/alle-kurser/naeste-generation-digitale-post-webinar


Så er det sidste chance for at tilmelde sig it-aktivitetslederkurset. 

Jeg glæder mig til at se jer - og komme rundt om rollen som it-

aktivitetsleder 5. oktober på Scandic Sydhavnen. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

DR inviterer til hele Danmarks Motionsuge i uge 41 
  

Alle motionsaktiviteter i Ældre Sagen kan tappe ind i den opmærksomhed 

motion og fællesskab får på landsdækkende TV i uge 41.  

 

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

her i uge 41 kan der sættes ekstra fokus på motionen.  

 

Det er en unik chance, når DR hele ugen har fokus på motion med direkte 

opfordring til at være med til nye motionsformer. Der kan være potentielt 

nye deltagere eller nye frivillige, som ser med på TV.  

 

Der behøves ikke laves det helt store event. Fx kan der i uge 41 inviteres til 

åben træning for alle nysgerrige. 

 

Der kan nemt bestilles en annonce via ”Kom og vær med”- kampagnen, som 

passer til arrangementer som åbent hus/åben aktivitet. Der kommer et 

passende motionsbillede på. (Se mere via linket) 

 

Det er også en god idé at tilføje begivenheden på 

www.danmarksmotionsuge.dk. Så kan folk også finde den der, og det kan 

være DR nævner jeres aktivitet.  

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/rollen-som-it-aktivitetsleder


Vær med til at sætte motion i Ældre Sagen på landkortet under Danmarks 

Motionsuge.  

 
 
Læs mere om Danmarks Motionsuge – Sådan er I med 

 

    

 

Høringssvar om influenzavaccination 
  

I influenzasæsonen 2021/22 tilbydes to slags influenzavacciner: En 4-valent 

influenzavaccine og en 4-valent højdosis influenzavaccine. 

 

Med en forventning til, at den kommende influenzasæson kan blive hård, er 

det afgørende, at flest muligt vaccineres, og at højdosisvaccinerne målrettes 

de mest sårbare. Ældre Sagen er bekymret for, at der vil være et større parti 

højdosis vacciner, der ikke vil tilkomme de rette målgrupper eller - i værste 

scenarie - ikke anvendes. 

 

Ældre Sagen opfordrer derfor til en meget klar information og styring af, 

hvem der skal have højdosis vacciner, og hvor de skal vaccineres med denne. 

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Mindre hjemmehjælp end nogensinde før 
  

Det er ikke kun behovet, men i endnu højere grad bopælskommunen, der 

bestemmer, hvor meget hjemmehjælp du kan få. Der er store forskelle på, 

hvor meget kommunerne har skåret i hjælpen til svækkede ældre i eget 

hjem, men generelt er billedet, at der gives mindre hjælp end nogensinde 

før. Det viser en ny analyse fra Ældre Sagen på baggrund af tal fra 

Danmarks Statistik. 

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/motion-og-sundhed/sammen-i-bevaegelse-dr-2021/danmarks-motionsuge-saadan-er-i-med
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-sum-influenzavaccination-100921


Undersøgelsen beskriver hjemmehjælpen i alle landet kommuner, så du kan 

finde din egen kommune og se hvor meget antallet af hjemmehjælpstimer er 

faldet over de sidste ti år. 

 

Du kan finde analysen via link nederst på siden med KV21-materialer. 

 
 
Gå til KV21-siden på Frivilligportalen 

 

    

 

Pressemeddelelse til lokalavis 
  

Forslag til pressemeddelelse til jeres lokalavis. Indsæt tal for jeres kommune 

(se link) sammen med et citat. Tallene er aktuelle. Vi forventer udspil til en 

velfærdslov, der skal sikre, at økonomien følger demografien. Analysen 

ligger på Frivilligportalen under KV21.  

 

ÆLDRE FÅR MARKANT MINDRE HJÆLP END FØR I X-BY 

 

Hvor meget hjemmehjælp du kan få bestemmes ikke kun af dit behov, men 

også af, hvor du bor. En ny analyse fra Ældre Sagen på baggrund af tal fra 

Danmarks Statistik viser, at der i x-by er blevet skåret x visiterede 

hjemmehjælpstimer fra 2010 til 2020.  

 

Tallene viser, at det er blevet sværere at få bevilget hjemmehjælp, og den tid, 

der gives til hjælp, er mindre. Analysen viser også, at ældreudgifterne på 

ingen måde har fulgt med demografien. 

 

FORSLAG TIL CITAT: ”Det er voldsomt og noget, der kan mærkes. Der skal 

genoprettes nu OSV,” siger formand for Ældre Sagen i x-by xx xx. 

 

Flere oplysninger: Formand xx xx, Ældre Sagen, tlf… 

 
 
Se analysen her og find tallet for din kommune 

 

    

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/lokal-indflydelse/kommunalvalg-2021/kv-21-materialer
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-notat-hjemmehjaelpstal


 

Opdatering af Ældre Sagens servere 
  

Hermed en påmindelse om, at serverne for frivilligløsninger opdateres 

mandag 20.09.2021 og tirsdag 21.09.2021 mellem kl. 21.00 – 07.00, hvor 

nedenstående løsninger periodevis vil være utilgængelige: 

 

20.09.2021: 

- Frivilligportal 

- Listeværktøj 

- Lokale hjemmesider og nyhedsbreve 

- Distrikternes hjemmesider 

- Matchsystemet (Ældretelefonen) 

 

21.09.2021: 

- Booking 

- Skabeloner til Ældre Sagen DET SKER 

- Lokale regnskaber 
 

    

 

Vigtigt nyt vedrørende brug af betalingskort 
  

Nogle banker er påbegyndt adskillelsen af kreditkort, når de udsteder disse. 

Tidligere var Dankort og Visakort samlet i et kort. Herved var 

pengeinstitutterne begrænset i deres gebyropkrævning, idet gebyret, der 

kunne opkræves, var reguleret. 

 

Mange lokalafdelinger har kun været tilmeldt Dankortløsningen i 

forbindelse med bookingløsningen, for ikke at skulle betale høje gebyrer. 

Denne praksis er vi nødt til at ændre, idet vi oplever flere og flere 

medlemmer har problemer med betalinger. 

 

Vi vil på vore inspirationsdage: 

 



26.10 i Fredericia 

27.10 i København 

28.10 i Aalborg 

 

komme ind på detaljerne i ovennævnte. Så mød endelig op, hvis I ønsker at 

få indblik i den rivende udvikling, som håndtering af betalinger er i. 

 

Evt. spørgsmål stiles til regnskabskonsulenterne. 

 
 
Læs mere på Frivilligportalen 

 

    

 

Din mening er vigtig for Ældre Sagen 
  

Formandsundersøgelsen 2021 er i fuld gang. Nu bliver spørgeskemaerne 

sendt ud på mail 

 

Formændene i Ældre Sagen er nøglepersoner i Ældre Sagen, og 

formandsundersøgelsen vil sætte fokus på formændenes forhold, behov og 

oplevelser. Formandsundersøgelsens analyse og konklusion vil blive brugt 

til at beslutte kommende aktiviteter i Ældre Sagens strategi 2023-2027.  

 

Alle svar og kommentarer er vigtige, både fra dig som har været formand i 

nogle år, dig som planlægger at fratræde og fra dig som er ny formand. 

Vi håber, at I alle vil deltage. 
 

    

 

Sidste chance: Demensarrangement på Bremen Teater 
  

Der er stadig ledige billetter til arrangementet ”Glemmer du? En aften om 

demens” tirsdag 28. september 2021 på Bremen Teater i København.  

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/aktuelt/adskillelse-af-kreditkort


På scenen møder du Bente Klarlund, Knud Romer og May Bjerre Eiby, som 

er tre markante stemmer i debatten om demens. Denne aften deler de deres 

forskellige oplevelser og perspektiver på demens, suppleret af fortællinger 

fra mennesker, der selv lever med demens. 

 

Med Frederik Lindhardt som moderator skal vi tale sammen og tale højt om 

demens: Om afmagt, fortvivlelse og frustration; om nærvær, kærlighed og 

latter; om at se sine nære forsvinde, og om hvad vi som samfund og 

mennesker kan gøre for at forebygge demens og sikre et værdigt liv med 

demens. 

 

Bag arrangementet står forfatter og pårørende Frederik Lindhardt, Ældre 

Sagen, Alzheimerforeningen og FOF København. 

 

Vi glæder os til at se dig til en spændende og rørende aften. 

 
 
Læs mere og køb billet hos FOF København 

 

    

 

Ny plejehjemsfilm på tv2: ”Det er ikke slut endnu” 
  

23. september viser tv2 en forkortet udgave af en ny dokumentarfilm af 

instruktør Louise Detlefsen om plejehjemmet Dagmarsminde, ”Det er ikke 

slut endnu”. 

 

Filmen følger beboernes hverdag på det lille friplejehjem, grundlagt af May 

Bjerre Eiby, og hvor man afprøver nye metoder i ældre-og demensplejen.  

Tv-udgaven varer 40 minutter, mens hele dokumentarer varer 93 minutter. 

Den vil blive vist ved en række debatarrangementer rundt om i landet. 

 

Ønsker I at vise filmen ved et af lokalafdelingens arrangementer, så kontakt 

Sophie Louise Worning på sophie@camerafilm.dk eller tlf. 28 93 20 50. 

https://www.fof.dk/da/kbh/foredrag-og-debat/verden-nu/demens


 
 
Se trailer fra filmen 

 

    

 

https://vimeo.com/561712786

