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Velkommen til denne uges andet nyhedsbrev med information og nyheder 

med relation til dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Web-kursus: Det gode onlinemøde 
  

Webkurset ”Det gode onlinemøde” er til dig, der er frivilligleder - og alle 

som afholder eller påtænker at afholde virtuelle møder. Vi mødes online, så 

du skal have en computer med kamera, mikrofon og internet for at deltage. 

 

På kurset får du praktiske færdigheder i at lede og facilitere onlinemøder. 

Du vil får indsigt i og forståelse for, hvilke elementer, der skal være til stede 

for at opbygge kontakt, tillid og relationer virtuelt, og sikre et højt niveau af 

engagement og involvering. 

 

Datoer og tidspunkt: Vi udbyder 2 kurser henholdsvis 1. og 16. september 

fra kl. 9.00-12.00.  

 

Vi glæder os til at se dig!  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

Ny folder med 23 spørgsmål og svar om Det Sker 
  

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Kurser-for-frivillige/Alle-kurser/Det-gode-onlinemoede


En ny folder giver svar på hyppigste spørgsmål om Det Sker. Spørgsmål som 

hvorfor er produktionstiden så lang, hvorfor har nogle lokalafdelinger mere 

plads end andre, og hvorfor må der ikke være billeder inde i bladet? 

 

Folderen kan bestilles hos FrivilligService: 

Ole Peniow, op@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 86 58 

Per Jacobi, pj@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 86 90  

 

Folderen kan ses og downloades på Frivilligportalen > PR og 

Kommunikation > Det Sker > Hurtige svar på ofte stillede spørgsmål om 

Det Sker. 
 

    

 

Ny guide som vil hjælpe pårørende 
  

Ældre Sagen har udgivet en ny Pårørendeguide. Den giver gode tips til at 

kontakte myndigheder, og en indsigt i de mange tilbud det offentlige 

udbyder. 

 

Pårørendeguiden søger at skabe bedre vilkår for pårørende til svækkede 

ældre. Guiden kan bruges i ens frivilligarbejde, hvis du støtter eller rådgiver 

pårørende. Den kan fungere, som et opslagsværk eller gives til personer, der 

har brug for mere information. 

 

I guiden findes der en række gode råd, der kan hjælpe pårørende, når 

hverdagen ændrer sig. Du kan finde svar på alt fra hjemmehjælp og 

fuldmagter til boligtyper og testamenter.  

 

Guiden kan bestilles gratis ved at sende en e-mail til Ældre Sagen på 

bestilguide@aeldresagen.dk. I mailen bedes du oplyse, hvor mange 

eksemplarer, du ønsker, leveringsadresse, samt dine kontaktoplysninger. 

 
 
Se guiden på aeldresagen.dk 

 

    

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/paaroerende/gode-raad/faa-raad-og-svar-i-guide-til-paaroerende?scrollto=start


 

Høringssvar til vejledningen om seniorpension 
  

Ældre Sagen har sendt høringssvar om ret til seniorpension til Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

Ældre Sagen bakker op om seniorpensionsordningen, som er med til at 

sikre, at nedslidte borgere kan trække sig værdigt tilbage fra 

arbejdsmarkedet efter et langt arbejdsliv. Der er imidlertid flere punkter i 

vejledningen, som Ældre Sagen har bemærkninger til. 

 

Bemærkningerne finder du under de enkelte punkter i høringssvaret.  

 
 
Læs høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Høringssvar om overgang til tidlig pension 
  

Ældre Sagen har sendt et høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering, om betingelser for ret til tidlig pension og behandlingen af 

ansøgningen. 

 

Da tidlig pension er en er en ny og utrolig kompleks ordning, er 

høringssvaret skrevet ind under de enkelte elementer.  

 
 
Læs høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-star-seniorpension-110621
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-star-tidlig-pension-110621

