
Tilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger

Rejs med 
fra din stue
- sammen med andre

For 2 kr. pr. medlem i jeres Lokalafdeling kan I blive partner i et unikt projekt, der har til for-
mål at nå alle ældre, men især de sårbare og ensomme. Hver onsdag kl. 14-17 rejser vi online 
til et nyt land i Europa. 
I betaler et engangsbeløb, som dækker alle rejser i 2021 og 2022. Det er nemt og enkelt at koble 
sig på ugens rejse, fra link I får sendt.

Her i efteråret rejses til Frankrig, Cypern, Rumænien, 
Letland, Holland, Portugal og Slovenien. I 2022 fortsættes 
med 13 rejser i foråret og 13 i efteråret. 33 rejser i alt i pe-
rioden.

I kan melde aktiviteten ud til alle jeres medlemmer i Lokal-
afdelingen. Enten hvor de blot deltager hjemme fra deres 
stue, evt. med tilbud om jeres IT-hjælp til at komme online. 
Eller at I kan supplere med at arrangere fællesvisning, hvor 
man sidder sammen og deltager via en storskærm. Det kan 
være på plejehjem eller fælleslokaler, som I ønsker.

Oplysningsforbundet DEO står for alt med rejsernes gen-
nemførelse. Når folk tilmelder sig en rejse, får de en mail 
med rejsens program og oplysninger om landet. Desuden et 
link til rejsen og instruktion til at logge sig på. 

For at kunne danne jer et indtryk af projektets indhold og aktiviteter, kan I se efterårets rejser her 
og I kan se et eksempel på et rejseprogram her.  
Og et link til projektbeskrivelse her: Onlinerejser - projektbeskrivelse                 
Interview med fem deltagere her: Interview med online rejsedeltagere

Sådan deltager I: 
Send en mail til: dorte@deo.dk og skriv hvor mange medlemmer jeres Lokalafdeling har, og 
hvem jeres kontaktperson er. Så sender DEO forskelligt materiale, I kan bruge til at melde det ud, 
og link til hver rejse til fællesvisning.

Har I spørgsmål, er I også velkommen til at ringe på tlf. 7026 3666 og tale med Dorte Duun eller 
Finn Ellegaard.

https://deo.dk/rejser/
https://deo.dk/wp-content/uploads/2021/09/Tidsprogram-og-faktaark-til-onlinerejsen-til-Litauen.pdf
https://deo.dk/wp-content/uploads/2021/10/Onlinerejser-projektbeskrivelse.pdf
https://deo.dk/wp-content/uploads/2021/10/5-interviews-med-online-rejsedeltagere.pdf
mailto:dorte%40deo.dk?subject=Tilbud%20til%20%C3%86ldre%20Sagens%20Lokalafdelinger

