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11-08-2021 

Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  

Kurser for it-frivillige – ledige pladser 

Kursuskataloget for 2021-2022 er ved at være ude hos Ældre Sagens 

frivillige. Vi vil dog godt reklamere for nogle it-kurser i første halvdel af 

september, hvor der er ledige pladser: 

• Brug videoopkald som kommunikation – 8. sept. i Karrebæksminde

• Offentlige digitale løsninger og apps – 9. sept. i Roskilde

• Offentlige digitale løsninger og apps – 14. sept. i Odense

• Forstå og begå dig digitalt – 15. sept. i Nyborg

• Få mest ud af din smartphone – 16. sept. i Ringsted

Vi glæder os til at se jer derude! 

Se alle kurser for it-frivillige på Frivilligportalen 
 

Invitation udsendt til 12. august: Nyt om MitID 

Der er i går 10. august udsendt mødelink til tilmeldte it-aktivitetsledere på 

deres opgivne mailadresse. 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/it-og-teknologi


Skriv til jho@aeldresagen.dk, hvis du mod forventning ikke har modtaget 

denne. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 
 

    

 

MitID – find materialer m.m. på Frivilligportalen 
  

I forbindelse med MitID er der til lokalafdelingernes aktiviteter udarbejdet 

annoncer og postkort, der kan tilpasses lokalafdelingen. Der er også et 

oplæg til lokal pressemeddelelse, der kan benyttes den uge MitID it-

aktiviteten går i luften. 

 

Bemærk her findes også specifikt annonceringstilskud til MitID. 

 

I øvrigt:  

Den lokale søgepulje for it-aktiviteter giver stadig mulighed for at søge 

inden for rammerne: 

• Opstart af nye aktiviteter 

• Udvidelse af eksisterende aktiviteter  

• Nye, uprøvede annonceringsmuligheder fx indryk af en annonce i 

lokalavis, lokalradio eller beachflag for it-café. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 

 
 
Se materialer og læs om annoncetilskud på Frivilligportalen 

 

    

 

Tak for et godt samarbejde! 
  

Kære it-frivillige 

 

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


Denne nyhed er lidt anderledes end de gængse fra it-teamet. 

For at få mere tid til min familie og i særdeleshed min lille datter har jeg 

valgt at opsige min stilling med udgangen af august. Den kommende tid skal 

jeg således bruge på legepladser og højtlæsning samtidig med, at jeg 

overvejer de næste arbejdsskridt i en tid med mange muligheder. 

 

Siden 2017 er jeg på bedste vis blevet budt velkommen i lokalafdelingerne, 

drøftet nye it-aktiviteter med jer og blevet inspireret af jeres engagement og 

viden indenfor it og digitalisering. Det vil jeg gerne sige tak for. 

 

Det er helt unikt, at 1700 it-frivillige i Ældre Sagens regi hjælper så mange 

ældre. Og én ting er sikkert: Det bliver ikke mindre væsentligt fremover: Nye 

digitale løsninger udrulles, apps bliver indgangen til vores digitale liv, og vi 

skal konstant vænne os til alt det nye. 

 

Tak for samarbejdet og jeres store indsats i denne foranderlige, digitale 

verden – I gør en kæmpe forskel! 

 

Bedste hilsner 

Judith  
 

    

 

Brug det rette medie, når I skal i pressen 
  

Koster det penge at få noget i avisen? 

Det spørgsmål får vi af og til i presseafdelingen. Svaret er, at medmindre der 

er tale om en annonce, så betaler man ikke for at få en avis til at bringe en 

tekst eller et billede. 

 

En annonce kan I selv udforme, få Marketingafdelingen til at lave den, eller 

I kan lade avisen stå for den. Alt efter størrelse i avisen betaler I for at få 

annoncen bragt. 

 



Pressemeddelelser og artikler koster ikke noget at få bragt i avisen. Til 

gengæld er det avisen, der fuldt ud bestemmer, hvad der kommer til at stå 

på baggrund af pressemeddelelsen – og om der overhovedet kommer noget 

i. 

 

En pressemeddelelse er et oplæg om, at noget vil ske eller er sket. Hvis 

pressemeddelelsen er godt skrevet, (og journalisten har dårlig tid), ryger den 

direkte i.  

 

En artikel er en skrevet tekst, som regel skrevet af en journalist ofte på 

baggrund af interview.  

Her har man som oftest mindre indflydelse på indholdet. Men bed om at få 

lov til at se citater.  

 
 
Se flere gode råd til pressearbejdet i hæftet om Kommunalvalg 2021 

 

    

 

Opdatering af Ældre Sagens servere 
  

Hermed en påmindelse om, at serverne for frivilligløsninger opdateres 

mandag 16.08.2021 og tirsdag 17.08.2021 mellem kl. 21.00 – 07.00, hvor 

nedenstående løsninger periodevis vil være utilgængelige: 

 

16.08.2021: 

- Frivilligportal 

- Listeværktøj 

- Lokale hjemmesider og nyhedsbreve 

- Distrikternes hjemmesider 

- Matchsystemet (Ældretelefonen) 

 

17.08.2021: 

- Booking 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/lokal-indflydelse/kommunalvalg-2021/artikelside


- Skabeloner til Ældre Sagen DET SKER 

- Lokale regnskaber 
 

    

 

Husk netværksmøder for DA 
  

Efterårets netværksmøder for demensansvarlige er i kalenderen. Hvis du 

ikke er tilmeldt, så skynd dig, da vi ellers risikerer at aflyse dagen, da vi har 

en lang afbestillingstid hos arrangørerne. 

 

Netværksmøder giver mulighed for at mødes med andre demensansvarlige, 

dele viden, få inspiration og få sparring. Vi inviterer også SH-

distriktskoordinatorerne, så I kan netværke. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

 

For yderligere information kontakt demenskonsulent 

Lotte Kofoed Hansen, lkh@aeldresagen.dk eller 23 32 03 52. 

 
 
Gå til tilmelding på Frivilligportalen 

 

    

 

Godt at vide om den social-humanitære søgepulje 
  

Undgå at søge forgæves! Husk på nedenstående kriterier næste gang I vil 

søge Ældre Sagens social-humanitære pulje: 

Aktiviteten skal enten være ny hos jer eller der skal være tale om en reel 

udvidelse af en eksisterende aktivitet. En udvidelse kan fx være i form af 

flere frivillige eller at tilbyde aktiviteten en ekstra ugedag eller et nyt sted i 

lokalområdet. 

 

Aktiviteten skal være målrettet enlige, sårbare, ensomme eller svækkede 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/netvaerksmoder-for-demensansvarlige-2021


ældre. Der må ikke være krav om medlemskab af Ældre Sagen. I bør 

beskrive, hvordan I vil nå ud til målgruppen – en omtale i nyhedsbrevet til 

medlemmerne er ikke nok.  

Søg til:  

• Indkøb af nødvendigt udstyr ifm. opstart eller udvidelse 

• Tryk af materialer, annoncer eller lign. 

• Forplejning til ét opstartsmøde for interesserede, nye frivillige.  

 

OBS særligt for efteråret 2021: Søg til annoncering for eksisterende 

aktiviteter. Forudsætter dog, at lokalafdelingen finansierer halvdelen af 

annoncens omkostning selv. 

 

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning!  

 
 
Find vejledning og ansøgningsskema på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/soegepuljer-og-stoette/soegepuljer-samlet-oversigt

