
Få nye medlemmer i 
 bestyrelsen
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5 gode råd

1. Brug medlemslisten til at finde nye be-
styrelsesmedlemmer. Nedsæt et udvalg i 
bestyrelsen, der fx ud fra medlemslisten 
skal spørge to-tre personer – mange vil 
jo gerne 

2. Lav en annonce eller plakat. Annoncér i 
jeres blad, i lokalavisen, i nyhedsbrevet, i 
Det Sker, på frivillig.dk etc. Beskriv kon-
kret, hvilke opgaver og områder, I vil have 
nye bestyrelsesmedlemmer til

3. Skriv en artikel i lokalavisen – eller få 
avisen til selv at skrive. Fortæl om med-
lemstal, antal frivillige og deres opgaver, 
og hvordan de trives. Beskriv alle de gode 
ting, I gør sammen og for medlemmerne  

4. Forbered en ”elevatortale” en ultrakort, 
fx tre sætninger om arbejdet i bestyrel-
sen, så I siger det samme, når I møder 
personer, som I gerne vil have med i jeres 
bestyrelse

5. Bestil rekrutteringsmaterialet til hvert 
bestyrelsesmedlem, og tal det godt igen-
nem på et møde.  
Find det på: www.aeldresagen.dk/ 
rekrutteringsmateriale

Få hjælp  
til at lave plakater 
og annoncer hos 

Marketingafdelingen  
design@ 

aeldresagen.dk



FÅ NYE 
MEDLEM MER I 
BESTYRELSEN

5
gode råd

Brug medlemslisten til 
at finde nye bestyrel-
sesmedlemmer. Ned-
sæt et udvalg i besty-
relsen, der fx ud fra 
medlemslisten 
skal spørge to-tre 
personer – mange 
vil jo gerne.

Forbered en ”elevatortale” 
en ultrakort, fx tre sætninger 
om arbejdet i bestyrelsen, 
så I siger det samme, når 
I møder personer, som I 
gerne vil have med i jeres 
bestyrelse

Lav en annonce eller plakat. 
Annoncér i jeres blad, i 
lokalavisen, i nyhedsbrevet, 
i Det Sker, på frivillig.dk etc. 
Beskriv konkret, hvilke opgaver 
og områder, I vil have nye 
bestyrelsesmedlemmer til.

Bestil rekrutterings materialet til hvert 
bestyrelses medlem, og tal det godt igennem 
på et møde. Find det på:  
www.aeldresagen.dk/rekrutteringsmateriale 

Skriv en artikel i lokalavisen – 
eller få avisen til selv at skrive. 
Fortæl om medlemstal, antal 
frivillige og deres opgaver, 
og hvordan de trives.  
Beskriv alle de gode 
ting, I gør sammen og 
for medlemmerne.  

Vær 
med

Vi søger kandidater til bestyrelsen

Som frivillig i Ældre Sagen har du mulighed for at gøre 

en aktiv indsats til gavn for medlemmer – og til gengæld 

får du selv en masse glæde og oplevelser. Du bliver del af 

et lokalt – og et landsdækkende – netværk af frivillige og 

får tilbudt gratis relevante kurser.

 
Har du lyst til at være en del af holdet?

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter spiller en 

vigtig rolle. Vi fordeler opgaverne imellem os og trives 

med at samarbejde. Kunne du tænke dig at stille op som 

bestyrelsesmedlem eller suppleant og være med til at 

gøre en forskel for Ældre Sagen i Lokalafdeling? 

Vil du være den samlende figur i lokalbestyrelsen?

Ældre Sagens Vedtægt gør, at den nuværende 

lokal formand ikke kan fortsætte i rollen, og vi 

mangler derfor en, der vil sidde for bordenden – vi 

kan love dig et meningsfyldt og givende job og al den 

opbakning, du even tuelt får brug for hos de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer.

Vil du vide mere eller meddele dit kandidatur 

til bestyrelsen?

Du er velkommen til at kontakte fhv. formand for 

bestyrelsen Navn Efternavn på tlf. 87 65 43 21 eller på 

mail lokalafdeling@gmail.com             

LOKALAFDELING

Vi søger kandidater til bestyrelsen

Som frivillig i Ældre Sagen har du mulighed for at gøre 
en aktiv indsats til gavn for medlemmer – og til gengæld 
får du selv en masse glæde og oplevelser. Du bliver del af 
et lokalt – og et landsdækkende – netværk af frivillige og 
får tilbudt gratis relevante kurser.
 
Har du lyst til at være en del af holdet?
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter spiller en 
vigtig rolle. Vi fordeler opgaverne imellem os og trives 
med at samarbejde. Kunne du tænke dig at stille op som 
bestyrelsesmedlem eller suppleant og være med til at 
gøre en forskel for Ældre Sagen i Gørlev? 

Vil du være den samlende figur i lokalbestyrelsen?
Ældre Sagens Vedtægt gør, at den nuværende 
lokal formand ikke kan fortsætte i rollen, og vi 
mangler derfor en, der vil sidde for bordenden – vi 
kan love dig et meningsfyldt og givende job og al den 
opbakning, du even tuelt får brug for hos de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer.

Vil du vide mere eller meddele dit 
kandidatur til bestyrelsen?
Du er velkommen til at kontakte fhv. formand for 
bestyrelsen Erling Larsen på tlf. 50 82 40 00 eller på 
mail tornager4@outlook.dk             

LOKALAFDELING
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Er I parate?

I vil måske gerne være flere frivillige, og har diskuteret hvorfor. Det kan være en god 

idé at drøfte, hvor parate I er til at tage imod nye frivillige. Det kan kræve rumme-

lighed at tage imod nye, som måske vil udfordre jer på den måde, I har valgt at gøre 

tingene på. 

Prøv at overveje følgende:

 • Er der plads til, at nye frivillige kommer med nye ideer til aktiviteter eller nye måder at 

gøre tingene på?

 • Er I parate, hvis I får en besked fra sekretariatet om, at der er en person, som har trykket 

på ”Bliv frivillig” knappen på hjemmesiden og er interesseret i at være frivillig i jeres 

område? Hvem følger op og hvor hurtigt?

 • Har I en velkomst- eller introduktionsplan for nye frivillige? Hvordan giver I fx relevant 

viden videre?

I Ældre Sagen vil vi gerne hjælpe så mange som muligt. Derfor er der hele 

tiden behov for flere frivillige. Både for svage ældre i jeres område, men også 

de medlemmer, som har lyst til at benytte jeres aktiviteter.

Drøft fx om I mangler nye frivillige og hvilke opgaver de eventuelt skal kun-

ne løse. Hvor mange ældre i jeres område har brug for frivillig hjælp? Når I 

kender svarene ved I, om I har brug for flere frivillige hænder. Det kan være 

en god idé at afklare, om det overhovedet er en opgave, som skal løses af 

frivillige fra Ældre Sagen? Eller er det måske slet ikke en opgave, som skal 

løses af frivillige? 

INDHOLD:

Er I parate?  
5

Hvilke opgaver skal I have løst?  6

Hvem har I brug for? 7

Hvad kan I tilbyde?  8

Hvorfor er det godt at være flere?

3
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Model 1: Hvorfor skal vi bruge flere frivillige?

FRAFALD ELLER 

ØNSKE OM AT VÆRE 

2 OM EN OPGAVE

UDVIDELSE – NY 

AKTIVITET P.G.A. 

VENTE LISTE 

(EFTER SPØRGSEL)

ØNSKE OM 

AT SÆTTE NY 

AKTIVITET I GANG

JOKER – NYE 

FRIVILLIGE 

KOMMER MED 

IDEER TIL AT 

SÆTTE NYT IGANG

 DIALOG
 Hvorfor skal vi være flere? (tidsforbrug: ca. 30 minutter)

Øvelse. Lav nogle kort med udsagnene fra model 1 (til højre). Lav gerne flere 

kort med samme udsagn. 

 • Kig på hvert kort og vælg det, som passer jer bedst hver især i forhold til 

spørgsmålet: Hvorfor skal vi være flere? Reflekter enkeltvis eller parvis 

over hvorfor I har valgt netop dette kort. Hver deltager fortæller de andre, 

hvorfor de har valgt dette kort. (15 minutter)

 • Alle får mulighed for at vælge et nyt kort, hvis man har ændret mening 

efter at have hørt de andres argumenter. 

 • Måske har I valgt forskelligt – og et kort er måske slet ikke blevet valgt. 

Drøft om alle de valgte kort er lige vigtige – prøv eventuelt at prioritere 

hvilke kort, der er vigtigst for jer. (15 minutter)

 DIALOG

Er vi parate til at tage imod nye frivillige?  

(tidsforbrug: ca. 45 minutter)

Tegn et barometer på en tavle eller et stort stykke 

papir hvor 1 = slet ikke parat og 5 = meget parat.

1. Enkeltvis. Sid hver for sig i ca. 5 minutter og overvej 

følgende: Hvor parat synes jeg, vi er til at tage imod 

nye frivillige? Kig evt. på nogle af spørgsmålene til 

venstre, mens du overvejer. Skriv dit navn ud fra det 

tal på barometret, som du mener bedst matcher 

jeres parathed.

2. Fælles. Fortæl hinanden efter tur, hvorfor I har 

placeret jeres navn der, hvor I har placeret det. Hvad 

mener I med parat/ikke parat?  

(20 minutter) 

3. Fælles. Hvad kan I gøre mere af for at være parate 

til at modtage nye frivillige? I forhold til det, I har 

hørt i runden, skal I nu drøfte mulige ting, I kan gøre 

mere af, for at tage godt imod nye frivillige.  

(20 minutter)

Vær 
med


