Kom godt i gang med Det Sker

Vi håber, du får en god tid som lokalre
daktør og et godt samarbejde med din
områderedaktør og din lokalafdeling.
Som lokalredaktør kommer du med i
kredsen af flere end 300 lokalredaktører
landet over og bidrager til et af Ældre
Sagens i alt 16 Det Sker-blade.
Det Sker er en vigtig kanal til Ældre
Sagens medlemmer og formidler hvert år
over 90.000 aktiviteter til medlemmerne.
Bladet bliver meget læst og mødt med
meget stor læsertilfredshed. Det viser
vores læserundersøgelser.
Det Sker udkommer seks gange om
året som en del af Ældre Sagens store
bladpakke.
Din opgave som lokalredaktør
Som lokalredaktør får du et tæt samar
bejde med en områderedaktør. Du har
ansvaret for at få alle aktiviteter i din
lokalafdeling samlet og skrevet ind i et
særligt Det Sker-indskrivningsværktøj,
der er enkelt at bruge. Herefter hentes
stoffet til Det Sker ind af din område

redaktør, som redigerer aktiviteterne for
alle lokalafdelinger i området. I nogle
områder er det en vikar, der midlertidigt
er områderedaktør.
Områderedaktørens kontaktoplysnin
ger finder du på Frivilligportalen eller
på bagsiden af Det Sker. Det er også
områderedaktøren, der sørger for, at du
får oplysninger om næste deadline og
manual.

God fornøjelse
med Det Sker.
Læs mere på
Frivilligportalen,
hvor alt om Det
Sker er samlet

På Frivilligportalen kan du læse mere
om dine opgaver som lokalredaktør, her
ligger også andre relevante værktøjer til
Det Sker.
Support og kurser
For at komme godt i gang og blive fortro
lig med indskrivningsværktøjet og Det
Sker tilbyder Ældre Sagen kurser i skabe
loner og i at skrive kort og godt. Kurserne
holdes flere gange om året forskellige
steder i landet.
Du finder alle kurserne på Frivilligporta
len og i Kursuskataloget.
Underviser på kurserne er bl.a. Per
Jacobi, der også tilbyder it-support, hvis
du får problemer undervejs med ind
skrivningen. Se Per Jacobis kontaktoplys
ninger på Frivilligportalen.
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Velkommen til Ældre Sagen Det Sker,
og tak fordi du har meldt dig som lokal
redaktør.

