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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dig og dine frivillligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Landsbestyrelsen Informerer 
  

fra møde 22. marts 2021. 

 

Læs blandt andet om 

• Ældre Sagens repræsentant i det nye Ankenævn for Besøgsrestriktioner 

• Hensættelser i årsregnskab 2020 

• Yderligere udsættelse af delegeretforsamling 2020 

• Aflysning af Årsrapportmødet i april og Dialogmøderne i maj 

– og meget mere.  

 
 
Gå til arkivet på Frivilligportalen 

 

    

 

Dialogmøder i maj 2021 aflyses 
  

Landsbestyrelsen besluttede på sit møde 22. marts 2021, at aflyse forårets 

dialogmøder, der ellers var planlagt til 3.-7. maj 2021. Baggrunden er den 

usikkerhed, der fortsat er omkring COVID-19 og retningslinjerne for større 

forsamlinger. 

 

Landbestyrelsen henviser til, at der er planlagt dialogmøder i september 

måned 2021.  
 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Organisation/Landsbestyrelsen


Årsrapportmødet 28. april 2021 udskydes 
  

Landsbestyrelsen besluttede på sit møde 22. marts 2021, at udskyde 

årsrapportmødet, der ellers var planlagt til 28. april. Baggrunden er den 

usikkerhed, der fortsat er omkring COVID-19 og retningslinjerne for større 

forsamlinger. 

 

Ny dato for årsrapportmødet foreligger endnu ikke.  
 

    

 

Servicevinduer på Ældre Sagens it-systemer 
  

For at alle it-systemer i Ældre Sagen kan fungere optimalt, laves der løbende 

service på dem. 

På Frivilligportalen er oprettet en side, hvor alle datoer for servicering bliver 

offentliggjort lige så snart, de er planlagt. 

 

Det kan være en fordel at planlægge rundt omkring disse datoer, så man ikke 

har opgaver, der skal laves, samtidig med at der er et servicevindue. 

 

Serviceopgaverne laves i samarbejde med flere eksterne it-virksomheder og det 

er derfor datoer, vi ikke kan flytte. 

Ved at arrangerer sig rundt om disse datoer, er man på den sikre side, når man 

arbejder med eller i systemerne.  

 
 
Se datoer for servicevinduer 

 

    

 

Nyt projekt med fokus på adfærdsdesign 
  

I foråret og efteråret 2021 gennemfører Frivilligafdelingen sammen med 

konsulentfirmaet KL7 et projekt med fokus på adfærdsdesign. 

 

Baggrund for projektet 

Ældre Sagen får årligt over 1000 henvendelser på hjemmesiden fra folk, som 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Vaerktoejer/Driftsstatus/Servicevindue


gerne vil lægge et stykke frivilligt arbejde i foreningen, men op mod 79 % af 

disse potentielle frivillige bliver ikke aktiveret. Det er en målgruppe, som 

allerede er motiveret, som selv har taget initiativ til at kontakt os. Alligevel 

lykkes det ikke at aktivere dem. 

Hvad står i vejen for, at disse mennesker reelt bliver frivillige i Ældre Sagen og 

dermed bidrager til den gode sag?  

 

Projektet sættes i gang efter påske og det vil betyde, at nogle af jeres frivillige 

lokalt kan blive kontaktet for at deltage i et interview. Senere på året skal der 

gennemføres en større undersøgelse (det vil vi informere nærmere om til den 

tid). 

 

Hvis I har brug for at vide mere om projektet, er I velkomne til at kontakte 

udviklingskonsulent Eva Raabyemagle på er@aeldresagen.dk  
 

    

 

Coronapas en udfordring for dem uden NemID 
  

Fra 6. april skal danskere, der vil på restaurant, have klippet håret eller til 

koncert have et coronapas. Dette udfordrer borgere, der ikke bruger digitale 

løsninger som NemID. Og dem skal der laves en nem og brugbar løsning for, 

mener Ældre Sagen. 

 

I aftalen om genåbningen af Danmark mangler Ældre Sagen endnu svar på, 

hvordan og hvornår man som ikke-digital kan få adgang til et coronapas. 

 

Ældre Sagen mener, at der er behov for løsninger for de ca. 120.000 

mennesker over 65 år, der ikke har NemID. De har ikke mulighed for at bruge 

digitale løsninger, men de skal have samme muligheder og adgang til tilbud i 

samfundet. 

 

Det er vigtigt, at sundhedsmyndighederne hurtigst muligt udarbejder og 

udmelder en holdbar løsning for de ikke-digitales adgang til skriftlig 

dokumentation.  

 



Alle borgere skal lave samme adgang til at vælge mellem de tests, der tilbydes 

af det offentlige.  
 

    

 

Nyt til alle it-frivillige 
  

Frivilligportalen lancerer i dag en ny side primært til it-frivillige om de 

kommende løsninger fra det offentlige. Her kan du læse om MitID og næste 

generation Digital Post.  

 

Formålet med siden er, at du her kan finde viden og værktøjer, som du, i din 

rolle som it-frivillig, har behov for til at kunne hjælpe ældre – hvad enten det er 

i it-caféen eller på kurser.  

 

På siden vil du også kunne finde undervisningsmaterialer og værktøjer, som 

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at udvikle til Ældre Sagen. 

 

Endelig er der også link til den lokale it-pulje, for der er selvfølgelig mulighed 

for at få tildelt midler til at opstarte nye lokale tiltag, som I finder relevante at 

tilbyde ældre, når de nye digitale løsninger går i luften. 

 

[Sendt til alle it-frivillige]  

 
 
Læs om MitID og næste generation Digital Post på Frivilligportalen 

 

    

 

Bliv opdateret på de nye digitale løsninger i 2021 
  

Kurset ”MitID og Næste Generation Digital Post” giver dig en værktøjskasse, 

som kan anvendes i mødet med ældre, der her i 2021 har behov for hjælp til at 

komme på MitID og Næste Generation Digital Post eller har udfordringer eller 

spørgsmål. 

Jvf. ovenstående artikel. 

 

Hold dig ikke tilbage, selvom der nu måske er venteliste. 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/It-og-teknologi/MitID-og-naeste-generation-Digital-Post/MitID-og-naeste-generation-Digital-Post


 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Kom med på det nyeste it-kursus – også online 
  

Forstå og begå dig digitalt 7. april 2021 

 

Hørt fra Birgitte fra Gråsten (it-frivillig på 11. år): 

”Den eksterne underviser var rigtig god til at formidle. Spændende og 

anderledes kursus, der gav baggrundsviden, man ikke havde i forvejen. Der var 

meget stof til eftertanke og viden om falske nyheder og hvad der sker med 

vores data – og meget andet.” 

 

[Sendt til alle it-frivillige]  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Nye udgaver af DET SKER online 
  

Til orientering og inspiration for lokalafdelingernes arrangementsansvarlige er 

den aktuelle udgave af DET SKER nu online på aeldresagen.dk  

 
 
Gå til arkivet på aeldresagen.dk 

 

    

 

Kommunalvalg 2021 – så er vi i gang! 
  

I år et der kommunalvalg i november og vi er allerede i gang med 

forberedelserne. 

Er du ny i ældrepolitik eller har du allerede erfaringer fra området, så hør om 

dette års fælles ældrepolitiske emner i valgkampen – hvad skal vi sammen slås 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/mitid-og-naeste-generation-digitale-post
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/forstaa-og-begaa-dig-digitalt
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/aeldresagen/udgivelser/alle-blade/bladet-det-sker


for! 

 

Nancy fra Halsnæs Kommune og Tage fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 

fortæller om deres ældrepolitiske borgermøder op til kommunalvalget 2017 og 

giver gode råd til, hvad vi kan gøre i 2021. Hvad tilbyder sekretariatet af støtte 

og hjælp til jeres lokale indsats. 

 

Få en lille introduktion - se filmen Kommunalvalg 2021 – så er vi i gang.  

 
 
Se filmen på YouTube 

 

    

 
 

https://youtu.be/6kauuT4kP7M

