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Der er rigtig mange ting at berette om i år, det har både lokalt og på landsplan været et år, 
hvor der er sket meget, men bestyrelsen har valgt, at gøre mest ud af at fortælle om det 
lokale. 

Ældre Sagen har nu mere end 890.000 medlemmer. Det er en stor - og selvbevidst forening, 
der i stigende grad præger den offentlige debat og de politiske beslutninger, der omhandler 
ældres forhold i samfundet. Det viste sig bl.a. i forbindelse med Finansloven 2019, hvor et 
pres fra foreningen var med til at sikre at folkepensionen nu reguleres i takt med 
lønudviklingen,  - men i dagspressen og ikke mindst i Ældre Sagens egne blade, kan man 
løbende følge den indflydelse foreningen har. 

Det er dog ikke blot en aktiv direktør og hans stab, der sikre indflydelsen, det er så afgjort 
også en landsorganisation, hvor 20.000 frivilliges arbejde skaber resultater og respekt. 

 

Det lokale arbejde i Ældre Sagen i Favrskov. 

Ældre Sagen i Hadsten indgår som bekendt i et tæt samarbejde med lokalafdelingerne i 
Hinnerup og Hammel. I koordinationsudvalget for Favrskov Kommune mødes vi gerne 4  

gange om året. Her drøfter vi ældrepolitiske forhold i kommunen, så som budget for 
ældreområdet, med særlig fokus på hjemmepleje, genoptræning mm, og vurdere om der er 
behov for at markere Ældre Sagen holdninger i aktuelle sager.  

Koordinationsudvalget har normalt mindst et årligt møde med repræsentanter fra 
kommunen. I 2019 var det udviklingen i hjemmeplejen og antallet af plejepladser, der var på 
dagsordenen. Vi uddybede efterfølgende vores synspunkter i et læserbrev i Favrskov Avisen. 

Vanen tro har der været et fællesmøde for de tre bestyrelser i Ældre Sagen i Favrskov, med 
gensidig orientering og inspiration til det frivillige arbejde. 

 På det seneste møde i januar er der bl.a. aftalt et temamøde for alle frivillige. Programmet 
herfor er endnu ikke endelig fastlagt. 

Gennem de seneste tre år har Ældre Sagen og Røde Kors deltaget i kommunens projekt: 
”Sammen mod ensomhed”. Projektet er nu afsluttet, men parterne er enige om fortsat at 
fokusere på ensomheds problemer blandt ældre. 

 

Ældre Sagen i Hadsten 

Sagt i al beskedenhed: Det går godt for Ældre Sagen I Hadsten, der nu har 22302 
medlemmer! Der er god tilslutning af frivillige til de mange arrangementer -  og de seneste 
aktiviteter, vi har startet, fungerer fint.     



I det lille årsskrift som alle medlemmer få kort efter vores årsmøde, er alle aktiviteter 
beskrevet, ligesom det er anført, hvem der er ansvarlig for de enkelte aktiviteter. 

Der er egentlig to typer af aktiviteter. 

De social-humanitære aktiviteter, der især er rettet mod ældre svagelige, men 
i år også mod børn! 

De medlems orienterede aktiviteter 

De mange social-humanitære aktiviteter, er jo helt afhængig af, at der er frivillige, der har 
tid og lyst til at hjælpe, og det har heldigvis ikke givet problemer. 

De faste opgaver er:  besøgsvenner – telefoniske tryghedsopkald – Demenscaféen – Spis 
sammen arrangementerne. 

 Der er startet to nye aktiviteter: Mødested for pårørende til demente og en aktivitet i  en 
hel anden boldgade: Børnehavevenner.  

Ideen med aktiviteten børnehave ven er, at en frivillige fra Ældre Sagen tilknyttes en 
børnehave, hvor den frivillige lejlighedsvis kommer i børnehaven for at snakke med 
børnene, læse en historie eller lege med dem. Der er netop startet én børnehaveven, men 
bestyrelsen håber at flere har lyst til at være med. Er man interesseret kan man henvende 
sig til bestyrelsesmedlem Rita Hansen, der kan fortælle nærmere om ordningen. 

Så er der alle de øvrige  - de medlemsorienterede aktiviteter.  

Det er: 

De ugentlige traveture på mandage og onsdage, stavgang, cykling, petanque, bowling 

L´hombre, Det kreative værksted, Engelsk kurser, madlavning for mænd  -  og så et par 
aktiviteter jeg gerne vil knytte nogle kommentarer til: 

Syng fra Den Blå:  Da Ole Brunsbjerg måtte stoppe med den populære fællessang, som han 
startede, trådte Ove Rosenkvist til, men nu har Ove ønsket at stoppe. Men heldigvis er der 
en løsning klar. Kaj Mørk, der har være med i alle årene, fortsætter som akkompagnatør, 
men nu med Kajs kone, Karen Marie, som fortæller om dagens sange, -  så vi kan fortsat 
glæde os til de dejlige sangeftermiddage i Sløjfen. 

Herreværelset: Ved sidste årsmøde blev der annonceret en ny aktivitet i samarbejde med 
Gregers Petersen som tovholder. – Herreværelset et mødested for mænd. Vi var spændte 
på, om der var interesse for ideen, men det var der i høj grad. Efter en møderække på 
Egevej, med et stigende antal deltagere, måtte vi her i det nye år flytte til cafeteriet i Sløjfen 
– ved sidste møde var der godt 60 deltagere! Vil man deltage giver man sin mailadresse til 
Gregers Petersen eller et bestyrelsesmedlem, så vil man få indbydelse til de kommende 
møder. 

Medlemsarrangementer, som rejser, udflugter, virksomhedsbesøg, foredrag og møder er 
også aktiviteter, hvor der er en stigende interesse – men det vil vi overlade til Finn Hansen 
at redegøre for under et senere punkt på dagsordenen.  

Det er så, hvad der blev plads til i beretningen, hvis den ikke skal blive urimelig lang. Der er 
imidlertid en lang række af frivillige, der året igennem har ydet et stort arbejde for vores 



forening, som kunne fortjene at blive nævnt, men I kan på vores hjemmeside, i bladet Det 
Sker og i vores trykte program læse nærmere om de forskellige aktiviteter, og hvilke 
personer der er engageret i opgaverne. 

Et godt sted at blive orienteret er Nyhedsbrevet for Ældre Sagen i Hadsten:  

 

 På vores hjemmeside kan man tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev, der udsendes 3-4 
gange om året. (???) 

Tilbage i beretningen er en tak til alle vores frivillige, til vores samarbejdspartnere, der først 
og fremmest omfatter Biblioteket, Sløjfen, Favrskov kommune, Sognepræsterne og 
Sognegården. Desuden en stor tak til vores kolleger i Hinnerup og Hammel afdelingerne. 

Jeg skal minde om, at beretningen er til debat – inden den forhåbentlig godkendes! Så har I 
spørgsmål eller kommentarer, så hold jer ikke tilbage. 

 

Det her er så min sidste beretning, som I kan se af dagsordenen, stiller jeg ikke op til 
genvalg. 

Det giver mig så anledning til et par mere personlige bemærkninger: 

Jeg har været formand i 15 år, så det er på tiden med nye kræfter. Som undskyldning for at 
have hængt på så længe kunne jeg nævne mange ting, den væsentligste årsag er nok at jeg 
synes det har været sjovt at være med – og det skyldes i første række mine aktive, muntre 
og flittige bestyrelseskolleger. Så dem skylder jeg en stor tak 

En stor gevinst ved at engagere sig i en forening som vores er, at man får en masse nye 
bekendte – og for mit vedkommende også nye venner. 

Tak til alle for nogle gode år – og jeg kan med god samvittighed sige. Gå aktivt ind i vores 
foreningsarbejde, det vil give jer nogle gode oplevelser.    TAK!! 

           

 

 

 


