
  
8. Rejser og rabatter i Det Sker 
  
  
Ældre Sagen har i Kommissoriet for Det Sker en passus, der hedder: ”Det Sker må ikke indeholde 
kommercielle aftaler eller annoncer.”  
 
Rejser 
 
Når der er tale om rejser og ture, er det dog et krav, at der skal stå, hvem der er teknisk arrangør.   
  
Læs mere om retningslinjer for omtaler af rejser i ”Håndbog for lokalbestyrelser”. 
 
OBS: I Det Sker er retningslinjerne for rejse-omtaler sammenfattet i den tekst, der står nederst på 
bagsiden: ”Rejser omtalt i ’Det Sker’ skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk 
rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis 
der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i 
Rejsegarantifonden.” 
 
Derfor er det ikke nødvendigt at skrive rejsearrangørens registreringsnummer hos 
Rejsegarantifonden i Det Sker. 
 
Eksempler på arrangementer og rabatter, som kan og ikke kan omtales i Det Sker: 
  
DET SKER er øremærket arrangementer, som Ældre Sagens frivillige står for og har ansvar for.  
  
Arrangementer, som Ældre Sagen ikke står for og dermed heller ikke har ansvar for, hører ikke 
hjemme i Det Sker. Fordi det tager plads fra de mange gode arrangementer, som Ældre Sagens 
lokalafdelinger har ansvar for, og fordi der er begrænset sidetal i Det Sker.   
 
 
 
  
 

Eksempler på arrangementer Kommentarer 
Golf   
Alle dage – når du kan. 
www.seniorplusgolf.dk 
Underviser: Golfklubbens personale. 
Tilmelding: Golfklubben.  
Alle pensionister er velkomne. 

Arrangementet hører ikke hjemme i Det Sker. 
 

1. Ældre Sagens lokalafdeling er ikke arrangør. 
2. Ældre Sagen har ikke ansvaret for 

arrangementet.  

It-kursus for seniorer 
15. august-15. december. 
Sted: VUC, Brønderslev 
Gymnasium. 
Nyt basiskursus. 
Tilmelding og information direkte 
hos VUC, tlf. ??? 
Pris: 300 kr. 

Dette arrangement skal få dine advarselslamper til 
at blinke. 
 
Er det et ældresags-arrangement? 
Hvis ja, skal der stå:  

1. Ældre Sagen i samarbejde med VUC. 
2. Prisen skal være billigere end for andre 

kursister, der ikke er medlem af Ældre 
Sagen. Dvs. en eksklusiv aftale for Ældre 
Sagens medlemmer.  

3. Kurset skal være oprettet for Ældre Sagens 
medlemmer. 

http://www.seniorplusgolf.dk/


4. Kontaktpersonen skal være fra Ældre Sagen. 
Gymnastik 
Torsdage kl. 10.30-11.20. 
Samarbejde med Sæby 
Gymnastikforening. 
Kontakt: Hanne Hvid Poulsen, tlf. ??? 

Arrangementet er fint i DET SKER, fordi: 
 

1. Det foregår i samarbejde med Ældre Sagen. 
2. Kontaktpersonen er en ansvarlig fra Ældre 

Sagen. 
Rabat 
Ældre Sagens medlemmer får 10 % rabat 
under udsalget i Jagt & Fiskeri. 
 
 

De røde rabatomtaler til venstre hører ikke hjemme 
i Det Sker. 
 
De er begge eksempler på gratis annoncer, som ikke 
hører i Det Sker. 
  
Rabataftaler, som er indgået med lokalafdelingen 
kan i stedet for samles under en fælles overskrift: 
 
(Et eksempel) 
 
Rabatter 
Lokale rabatter, kontakt formanden på tlf. ??? 

Rabat 
Ældre Sagens medlemmer får 10 % rabat 
på briller. 
 

 
Konklusion 

• Lokale aftaler om samarbejde med fx en aftenskole eller forening hører naturligt 
hjemme i Det Sker, når aftalerne indeholder eksklusive, økonomiske fordele for alle 
Ældre Sagens medlemmer. 
 

• Lokale aftaler om kommercielle rabatter, fx rabat på briller, tøj eller motion, kan fx 
omtales sådan: ”Rabataftaler: Kontakt formanden, tlf…” 

 

• Lokale sponsoraftaler, fx at bageren giver kaffe og kage, må ikke bringes i Det Sker. 
 

• Sekretariatets aftaler med samarbejdspartnere, som bliver offentliggjort i Ældre Sagen 
TILBUD, kan derimod ikke optages i Det Sker. (Her bør vilkårene for eventuel omtale / 
annoncering / offentliggørelse indgå som en del af samarbejdsaftalen). 

 
 
Kontakt: detsker@aeldresagen.dk 
 
      Ajour: 2021 

mailto:detsker@aeldresagen.dk

