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corona-epidemien

DIALOGMØDERNE EFTERÅR 2020



• Coronaepidemien er alvorlig for det danske samfund – Coronaen er her stadig

• Ældre Sagen er i kraft af vores høje medlemstal og aktivitetsniveau en 

samfundsbærende organisation, der må udvise samfundsansvar

• I Ældre Sagen skal vi være særligt forsigtige, da mange af vores medlemmer og 

frivillige er i risikogruppen

• Det skal være trygt for frivillige og medlemmer at deltage i Ældre Sagens aktiviteter

• Ældre Sagen skal nøje følge regeringens og myndighedernes retningslinjer

• Fremtiden er usikker, ingen har alle svar, vi må bruge sund fornuft

Ældre Sagens linje under corona-epidemien



LANDSBESTYRELSENS BESLUTNINGER

Corona-tidslinje for Ældre Sagen

11. marts

Ældre Sagen 

aflyser alle 

lokale aktiviteter 

foreløbig til 

1. juni

28. april

Åbning for 

udendørs 

aktiviteter 

per 1. juni 

30. juni

Åbning for alle 

aktiviteter 

per 1. juli



ONSDAG DEN 11. MARTS

Onsdag 11. marts:

Landsformand og direktør traf beslutning om, at alle 

planlagte møder inkl. årsmøder, dialogmøder, 

årsrapportmøder og samtlige lokale arrangementer skulle 

aflyses eller udskydes – foreløbigt frem til 1. juni. 

Beslutningen blev taget på baggrund af meldinger fra 

regeringen og sundhedsmyndighederne om alvorligheden 

af corona-epidemien. 

Meldinger fra lokalafdelinger om lukning af kommunale 

lokaler, utrygge frivillige og medlemmer.

Landet lukkede



• Opringning til alle lokalformænd/næstformænd for at meddele dem 

om aflysningen eller udskydelse af lokale aktiviteter og hvordan de 

skulle forholde sig. 

• Skriftlig orientering om aflysningen eller udskydelse af de lokale 

aktiviteter til alle Ældre Sagens aktivitetsledere.

• En særlig coronaside på Frivilligportalen, hvor alle informationer og 

vejledninger omkring corona blev samlet.

• Løbende udsendelse af nyhedsbreve med sidste nyt, opdatering af 

vejledninger mv.

Sekretariatets orientering til foreningen



• 104 lokalafdelinger måtte udskyde deres årsmøder og mange arrangementer. Også 
planlagte ture og rejser kunne ikke gennemføres.

• 5000 besøgsvenner kunne pludselig ikke komme på besøg

• Plejehjem var lukkede, så vores frivillige kunne ikke gennemføre aktiviteter for beboerne

• Vores vågere måtte blive hjemme 

• Raske og rørige ældre fandt sig pludselig isoleret – uden besøg fra venner og pårørende 
og uden de normale aktiviteter i Ældre Sagen. 

• Pludselig var bridge, stavgang, foredrag og alt det andet aflyst. Ældre Sagens normale 
store fællesskab var væk – vi tilbyder normalt mere end 90.000 arrangementer om året

• Vi mærkede det på Ældretelefonen, hvor mere end 3000 mennesker ringede for at 
hjælpe eller få en telefonven

• Ensomhedstallene taler deres tydelige sprog. En undersøgelse i april fra Københavns 
universitet viser en fordobling af ensomheden blandt ældre (4-5% -> 9%)

Ældre Sagen og vores medlemmer ramt hårdt



• 95% åben for 

telefonhenvendelser

• 74% fortsatte tryghedsopkald

• 73% besøgsvenner via telefon

• 66% telefonisk IT-hjælp

I var aktive på trods af corona



28. april godkendte landbestyrelsen en delvis åbning af lokale aktiviteter gældende fra 1. 
juni til 31. august 2020. 

Delvis åbning gav lokalafdelingerne mulighed for at starte aktiviteter, hvis de kunne 
gennemføres udendørs og overholdte regeringens retningslinjer

Landsbestyrelsen besluttede samtidig, at der kunne gennemføres bestyrelsesmøder og 
distriktsmøder indendørs. 

Landsbestyrelsen lagde vægt på at udmeldingen var foreløbig og kunne blive opdateret 
løbende. 

Ligesom regeringen måtte vi sande, at det er lettere at lukke end at åbne. Vi stod alle med 
en svær opgave.

Lokalafdelingerne kunne få råd hos konsulenterne i Frivilligafdelingen. Frivilligafdelingen 
nedsatte et rådgivningspanel af erfarne medarbejdere, der drøftede alle de spørgsmål, der 
kom ind fra lokalafdelingerne vedrørende den gradvise åbning. 

Gradvis genåbning



30 juni besluttede landsbestyrelsen, at der med virkning fra 1. juli 2020 blev 

åbnet for alle lokale aktiviteter. 

Ansvaret for den yderligere åbning for aktiviteter blev overladt til 

lokalafdelingerne. 

Eneste krav: I skal overholde Sundhedsstyrelsens og regeringens retningslinjer 

og anbefalinger samt sørge for en tryg afvikling af aktiviteter. 

Vi ved, det er en vanskelig opgave I fik – og fortsat har!

Der er hjælp at hente i Sekretariatet og på Frivilligportalen

Landsbestyrelsen godkendte samtidig, at de udskudte årsmøder skal afholdes i 

september.

Sekretariatet fik bemyndigelse til at give dispensation på baggrund af en 

begrundet skriftlig ansøgning fra lokalafdelingen.

Yderligere genåbning



• Gennemførsel af udsatte årsmøder i både lokalafdelinger og 

distrikter

• Delegeretforsamlingen gennemføres som 1-dags arrangement

• Pladskrav og lokale smitteudbrud gør gennemførsel af 

arrangementer usikre og medlemmerne utrygge

• Er de frivillige, der stadig?

• Den gode nyhed: Der er penge til aktiviteter 140 kr. per frivillig, 

Sommerpakke fra regeringen (4 millioner kroner), ISOBROs

lokalforeningspulje

Et efterår fortsat i coronaens tegn


