
GF Fonden vil gøre Danmark til et endnu bedre sted at være. Det gør vi ved at arbejde med forebyggelse af skader og øge 
livskvaliteten gennem de tre fokusområder: omtanke i trafikken, plads i fællesskabet og sikkerhed i hverdagen. GF Fonden 
støtter gode formål og deler viden via arrangementer, foredrag og webinarer i hele landet. I denne flyer kan I finde 
informationer om vores fysiske arrangementer, som varer fra 30 minutter til ca. 2 timer, og som I kan tilbyde igennem 
jeres lokalafdelinger i Ældre Sagen. 
 
GF Fonden stiller underviser til rådighed - jeres lokalafdeling skal blot stå for det praktiske som  
fx lokaler og forplejning, og hjælpe med at informere om arrangementet.  
Al information om dette findes i nedenstående boks:

GF Fonden ∙ Jernbanevej 65 ∙ 5210 Odense NV ∙ Tlf. 70 13 80 80 ∙ www.gffonden.dk

Vi håber, at informationen på bagsiden vil give jer inspiration til at holde et arrangement.  

Venlig hilsen
GF Fonden

GF Fonden

•  Udarbejder informationsmateriale og sender 50 stk. 
trykte eksemplarer til jer.

•  Informerer om arrangementet på  
www.gffonden.dk/eventkalender 

• Udsender pressemeddelelse til lokale medier.

• Stiller undervisere til rådighed. 

• Medbringer alt materiale. 

•  Sender tekst til brug på jeres arrangements kalender, 
nyhedsbrev eller anden informationskanal.

Jeres lokalafdeling

• Finder og booker lokale og evt. forplejning. 

• Betaler for lokale og evt. forplejning. 

•  Informerer om arrangementet  
på jeres hjemmeside.

•  Uddeler informationsmateriale op til 
 arrangementet og tager imod tilmeldinger.

Gruppetilbud til Ældre Sagens  
lokalafdelinger

Interesseret? 
Kontakt  Helle Nielsen:  heln@gffonden.dkTlf. 72 24 49 71



KORTE FOREDRAG PÅ 30 MINUTTER

LÆNGERE FOREDRAG PÅ 2 TIMER

Tricktyveri
Der findes mange former for tricktyveri, og det kan ske både ude og hjemme. GF Fonden giver gode råd 
til, hvordan du kan undgå det, og du hører også om, hvad du skal gøre, hvis du bliver udsat for tricktyveri. 
Arrangementet gennemføres ved min. 15 tilmeldinger

Pas på din bolig
Hvad er forskellen på et simpelt tyveri, et indbrudstyveri og et røveri? Hvordan kommer tyven typisk ind i dit 
hjem, og hvad går tyven primært efter? Det er nogle af de ting, som GF Fonden kommer ind på ved dette 
arrangement. Vi tager også en snak om, hvordan du sikrer dig bedst mod indbrud, hvilke forholds regler du 
skal være opmærksom på, og hvad du skal gøre, når skaden er sket. 
Arrangementet gennemføres ved min. 15 tilmeldinger.

Sikker på elcykel
I samarbejde med HF Christiansen fortæller GF Fonden om, hvad man skal være 
særlig opmærksom på, når man køber en elcykel, og ikke mindst sikkerheden når 
man bruger den. For at deltagerne bedre kan afgøre, om en elcykel er en god 
mulighed, har vi flere elcykler med til arrangementet, som deltagerne kan prøve. 
Der er et minimum deltagerantal på 8 og maximum deltagerantal på 35. 

Sikker på nettet
Når man færdes på nettet, er der fare for, at ens personlige oplysninger bliver 
 opsnappet og misbrugt. Ca. 5 % af danskerne mellem 16 og 24 år blev i 2020 udsat 
for it-kriminalitet. På dette arrangement fortæller GF Fonden om, hvordan man 
beskytter sine person lige  oplysninger, og hvad man helt konkret kan gøre, hvis 
man pludselig oplever noget mistænkeligt.  
Arrangementet gennemføres ved min. 15 tilmeldinger. 

Sikker bilist
Der findes mange myter om ældre som farlige bilister – men hvad er fakta? GF 
Fonden kommer og sætter fokus på myterne og fortæller også om gode vaner i 
trafikken, og hvordan man forbliver en sikker seniorbilist. Deltagerne bliver også 
klogere på, hvordan man skal forholde sig til reglerne for fornyelse af kørekortet. 
Arrangementet gennemføres ved min. 15 tilmeldinger. 

Brandsikkerhed i hjemmet
Hvert år omkommer mere end 50 personer i forbindelse med en brand - de fleste 
af dem er ældre. På mødet fortæller Beredskabsforbundet om, hvad du kan gøre 
for at minimere risikoen for, at det sker. Du kan bl.a. høre om røgalarmer, brand-
sikring af din bolig, hvordan du skal alarmere, og hvordan du skal forholde dig i 
forbindelse med evakuering og genhusning. 
Arrangementet gennemføres ved min. 15 tilmeldinger.


