


 

I den forbindelse kan jeg jo oplyse årsmødet om, at vi her i Nyborg-Ullerslev 
afdeling har et korps på ca. 260 frivillige. Jeg kan også oplyse, at dette meget 
store antal frivillige således udgør ca. 6% af vores samlede medlemstal. 
Dette høje antal frivillige er vi i bestyrelsen meget taknemlig over, idet det 
bringer os op i top 4 i hele Danmark med hensyn til aktiviteter og antal 
frivillige. Jeg kan sætte dette tal lidt i relief ved at oplyse Jer om, at på 
landsplan er gennemsnitstallet for antal frivillige kun på ca. 2,3 % af antallet af 
medlemmer. 

 

Så kære alle frivillige, tak for Jeres store daglige indsats og vær helt forvisset 
om at I alle dagligt glæder et andet menneske med Jeres indsat og hjælp. 

 

I denne forbindelse finder jeg det også på sin plads her på årsmødet, at oplyse 
om, at 7 frivillige i år har fået tildelt Ældre Sagens årsnåle for deres frivillige 
arbejde for Ældre Sagen i henholdsvis 10-15 eller 20 år. Endnu engang tillykke 
med dette og endnu engang tak for Jeres store og uegennyttige arbejde. 

 

Jeg har faktisk stor lyst til at give årsmødet en lille orientering om nogle af de 
mange ting og aktiviteter, som vi tilbyder vores ældre medborgere. 

 

Det er jo i den forbindelse ingen hemmelighed, at IT-området har fyldt meget i 
de senere år. Jo ikke mindst fordi hele arbejdet i forhold til den digitale 
postkasse har taget mange kræfter og er jo også naturligt et område, hvor vi 
har kunnet hjælpe rigtigt mange ældre med at få givet dem undervisning i at 
bruge dette på deres respektive computere. 

 

Lige specielt dette område med NEM-ide og digitale postkasse er nu ved at 
blive et mindre arbejdsområde, idet der efterhånden er færre og færre ældre 
borgere, som ikke er på dette med NEM-id. Det er lidt vores opfattelse at de 
ældre medborgere, som endnu ikke er på systemet, er borgere, som er blevet 
fritaget for denne pligt. 

 

Udover dette har vores IT-frivillige dog stadig travlt, idet der fortsat udbydes 
og tilbydes flere ting. Der tilbydes såvel IPAD-kurser samt kurser i 
sikkerhedskopiering, sikker handel på nettet, om den digitale arv samt om 
Skype. Og så må vi jo heller ikke glemme, at der stadig køres IT-cafeer med et 
rimeligt antal gæster. 

 

Det kulturelle område af Ældre Sagens arbejde er jo et meget bredt og 
forskelligartet tilbud. Jeg vil nævne i flæng: Film for ældre i Kino Vino, 
formiddagscafe én gang om måneden, syng med arrangementer, som i øvrigt 
har haft 10 års jubilæum og som er blevet en meget stor succes med rigtigt 
mange deltagere hver gang. Det skal naturligvis også nævnes i samme 
forbindelse, at syng med-eftermiddagene i Ullerslev også har stor tilslutning. 
Og så arrangeres der rigtigt mange gode musikarrangementer samt udflugter 
med kulturelt indhold. Der afholdes oplæsningsformiddage, som jo i øvrigt er



 

et nyt tiltag, som vi håber, er kommet for at blive. Jeg har jeg slet plads eller 
tid til at nævne alle disse ting her, men jeg kan kun opfordre Jer alle sammen 
til at holde øje med vort blad, hvor alle disse tiltag jo beskrives. 

 

Men inden jeg helt forlader det kulturelle område, føler jeg trang til at omtale 
endnu et nyt tiltag indenfor området. Nemlig vores forårshøjskole, som for 
første gang blev afholdt i marts sidste år under overskrifterne kunst, litteratur, 
natur og naturligvis sang og musik. Højskolen afholdes på Hotel Ville Gulle, 
som på glimrende vis sørger for det kulinariske i de 3 dage arrangementet 
varer. 

 
 
 
Jeg vil også gerne nævne nogle af alle vores aktiviteter på det fysiske motions 
aktivitets område. Det er jo helt fantastisk at se, hvor mange ældre som 
deltager i f.eks: stolegymnastik, billard, svømning, cykel og gåture samt krolf. 
Vi tager dette som klart udtryk for, at man meget gerne vil holde sig i god 
fysisk form uanset alderen. 

 

Kan Ældre Sagen medvirke til, at denne 
aktivitet kan holde ældre medborgere 
længst muligt borte fra egentlig 
rehabilitering, hjemmehjælp og 
plejehjem, er vores mission lykkedes 
ganske godt. 

 

Vi er også rigtigt glade for, at de 
aktiviteter som sidste år startede i 
Ullerslev er fortsat også i 2016. Der er fortsat syng-med arrangementer, 
kortspil, IT-cafe samt et helt nyt tiltag, hvor der spises sammen én gang om 
måneden i forsamlingshuset. Der er til disse nævnte aktiviteter faktisk ganske 
mange glade deltagere. 

 

Det er også glædeligt, at vi kan konstatere, at den aktivitet med lektiehjælp til 
folkeskolebørn er fortsat på Vibeskolerne i Ullerslev og Aunslev, hvor et antal 
frivillige, fortrinsvis pensionerede skolelærere, kommer på skolerne et par 
timer om ugen og hjælper de mindre klasser med lektierne. 

 

Senior Info oppe i Arkaden på Rådhuset blev jo oprettet i et samarbejde 
mellem Nyborg Kommune og Ældre Sagen kører også fortsat med mange 
forskelligartede former for hjælp og opgaver. Som I jo ved, var formålet jo 
med at oprette stedet, således et sted hvor seniorer kunne komme og få løst 
deres små problemer, uden at det blev alt for kommunalt. Senior Info betjenes 
af ca 20-25 frivillige fra Ældre Sagen. Disse frivillige møder borgeren med et 
smil og en tår kaffe såfremt dette kan friste. Der er vist ikke ret mange af de 
problemstillinger, som borgeren kommer med for at blive hjulpet på vej, som



 

det ikke er lykkedes at hjælpe med, så borgeren kan gå glad derfra.   Mange af 
de besøgende kommer også for at deltage i nogle af de mange temadage, som 
kører i Senior Info flere gange om ugen. 

 

Med hensyn til vort lokale medlemsblad håber jeg, at I er enige med mig om, 
at det er et meget flot blad, som udgives 4 gange om året. Indholdet i bladet 
indleveres af vores tovholdere og redigeres flot af bladets redaktør Hanne 
Grove ved hjælp af medredaktør Søren Torpe samt andre frivillige.  En anden 
gruppe af frivillige, som skal have tak i forbindelse med medlemsbladet, er den 
store flok, som hver gang med Lizzi som tovholder bringer bladet ud til alle 
vores 4400 medlemmer. Jeg vil meget gerne sige Jer tak for det, og jeg vil 
også gerne sige tak til vores annoncetegner Erik Press. Men den største tak 
skal tilfalde alle vores annoncører, som gør det muligt for os at skaffe de 
indtægter på ca. 70 tusind om året, som bladet koster at udgive. 

 

Og så vil jeg sige lidt om hele Det socialhumanitære Område, som er det 
største område inden for vort arbejde. Jeg vil bl.a. nævne arbejdet med 
demens cafeen på Tårnparken, hvor vi hver anden mandag eftermiddag er i 
stand til at kunne tilbyde nogle af vores medborgere med demens mulighed for 
at komme tilstede for at kunne høre musik og sang. Det er ikke blot beboere 
fra Plejecenteret men også hjemmeboende, som bliver afhentet af vores 
frivillige. Alle vores frivillige i cafeen lægger et meget stort arbejde i at få 
sådan en aktivitet til at kunne fungere så ofte som tilfældet er. 

 

Jeg vil også omtale vågetjenesten, som startede op i 2014. Det er et tilbud om 
at kunne komme tilstede hos et ældre døende menneske enten på 
plejecenteret eller i egen bolig. Det gør en meget stor forskel, at den døende 
i sine sidste stunder af livet kan føle tryghed ved at have én, som kan holde i 
hånd eller blive strøget lidt på kinden. Det er et samarbejde, som vi har 
sammen med kommunen, og det er sygeplejersker, der vurderer, om der 
kunne være behov for vores hjælp. 

 

Hele området med besøgsvenner udvikler sig også til den rigtigt gode side 
både for så vidt angår antallet af besøgsvenner, men heldigvis også i forhold til 
antal besøgsværter. Jeg mener at vide, at vi er i stand til at komme på besøg 
hos ca 40 ældre borgere ca. 1 gang om ugen. Dette giver indhold hos den 
ældre og det er ugens lyspunkt for besøgsværten. 

 

Vores tryghedsopkald hvor vi ringer rundt hver morgen til en række borgere er 
også klart med til at skabe tryghed hos disse ældre, som lige hver morgen får 
sig en glad morgenhilsen fra én af vores frivillige. 

 

Ligeså er vores ledsagetjeneste meget værdsat. Her kan en række af vores 
frivillige jo tilbyde at tage med en ældre borger f.eks. fra eget hjem eller fra



 

plejecenter til undersøgelser på sygehuset, besøg ved speciallæger, øjenlæger 
og lignende. 

 

Vi tilbyder jo også en bisidderordning, hvor en ældre borger kan få en af vores 
frivillige med til f.eks. møde med en myndighed, det være sig hos kommunen, 
banken, hjemmeplejen eller andet. Desværre er dette tilbud ikke særligt meget 
benyttet, men vi håber nu efter et møde med Nyborg kommune, at vi gradvis 
vil se et større brug heraf. 

 
 
 
Det er også under Det socialhumanitære område, at vores spis-sammen 
aktiviteter er placeret. Vi har i dag spiseklubber for enlige mænd på Hotel Villa 
Gulle samt på Cafe Danehof i Sprotoften. Sidstnævnte er et samarbejde med 
Boligforeningen. Jeg nævnte også før, at der ligeledes er en spiseklub i 
Ullerslev Forsamlingshus.  Så det er faktisk en hel del ældre, som på denne 
måde har stor glæde ved at være sammen med andre omkring et måltid. 
Noget vi i øvrigt gerne ville have mere gang i er begrebet spisevenner, hvor vi 
kan tilbyde at komme ud i borgerens private hjem for at spise sammen med 
sig en gang om ugen. Så kender i nogen, hvor i føler, at dette kunne være til 
gavn en ældre, så sig bare endelig til. 

 

Dette med at spise sammen er i øvrigt et indsatsområde, som man på 
landsplan afsætter mange midler til, således at der i hele uge 17 kan 
arrangeres aktiviteter og sammenkomster, hvor måltidet skal være den 
samlede ide. I 2016 havde vi ca. 260 personer samlet om hyggesnak og måltid 
i mange forskellige sammenhænge. 

 

Dette vil også ske i indeværende år. Dette kommer man til at høre nærmere 
om.  Men i år har Nyborg også fået tildelt et af 5 meget store arrangementer 
omkring spis-sammen. Dette vil bestyrelsesmedlem Peter Enevold fortælle 
noget mere om senere på dagsordenen. 

 

Under det Socialhumanitære område skal jeg da også huske at nævne de 
frivillige, som gerne kommer ud til borgerne for at hjælpe med mindre 
praktiske opgaver, som den ældre borger ikke længere er i stand til at udføre. 
Det samme gælder jo såfremt sytøjet driller eller ved planlægning af mindre 
opgaver i haven, så har vi folk, som man kan få hjælp hos. 

 

Udover de allerede her nævnte aktiviteter, kører alle de sædvanlige aktiviteter 
fortsat i fuld fart. Kast blot et blik i vort medlemsblad, hvoraf det fremgår, 
hvilke aktiviteter vi har. 

 

Jeg vil vove den påstand, at der er noget for enhver smag. Skulle der sidde en 
eller flere blandt årsmødets deltagere, som har et godt forslag, så kom til os 
og lad os få en snak om jeres ideer.



 

Når jeg nu har omtalt alle de nævnte ting og aktiviteter, føler jeg også stor 
trang til at sige en speciel tak til alle vores kontor-frivillige, som 3 gange om 
ugen holder kontoret åbent, ikke blot for at betjene de personer, som kommer 
på kontoret, men ikke mindst for at modtage alle de tilmeldinger og betalinger, 
som er forårsaget af alle de aktiviteter, som jeg har nævnt. 

 

Jeg nævnte sidste år, at vi i Ældre Sagen i Nyborg-Ullerslev havde været så 
heldige, at få bevilget 20 tusinde af Trygfonden til køb af brandalarmer. Det 
var vi jo rigtigt glade for, idet det gav os mulighed for, at kunne installere 
sådanne røgalarmer i ca. 80 huse eller lejligheder. Dette arbejde er nu 
tilendebragt og har vi bare med dette tiltag kunnet medvirke til at undgå at en 
ældre borger har kunnet undgå at indebrænde, ja så er det jo en rigtig god 
ting. 

 

Der står i dette punkt på dagsordenen, at der skal afgives en beretning for det, 
som vi arbejder med i koordinationsudvalget. 

 

Her var det måske på sin plads, at starte med at fortælle årsmødet, hvad dette 
er for en størrelse. Det hedder i vore vedtægter, at i de kommuner, hvor der 
findes mere end 1 afdeling af Ældre Sagen, skal der nedsættes et såkaldt 
koordinationsudvalg. Det er jo tilfældet i Nyborg Kommune, idet der jo også er 
en afdeling af Ældre Sagen i Ørbæk. 

 

Udvalget, som i vores tilfælde består af 2 personer fra vores afdeling, samt af 
2 personer fra Ørbæk, er det udvalg, som skal koordinerer indsatsen i forhold 
til vores mange aktiviteter sammen med kommunen. Det betyder f.eks, at vi 
mødes nogle gange om året med de relevante udvalgsformænd samt de 
relevante embedsmænd for i fællesskab at drøfte de politiske og overordnede 
ting, som vil få betydning for mange af vores ældre medborgere. Det er jo 
også derfor, vi bl.a. drøfter de politiske budgetforslag, hvor vi målrettet 
forsøger at få renset de fremlagte forslag for de værste tidsler. Men hvor vi 
naturligvis også fremkommer med Ældre Sagens forslag til budgettet. 

 

Gennem et helt år eller mere har der i regi af koordinationsudvalget været 
nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med forsøg på at lave tiltag, som 
kan medvirke til, at mindske den ensomhedsproblematik, som vi jo alle godt er 
klar over, er et stort problem mange ældre men desværre også mange unge er 
ramt af i deres hverdag. 

 

Så har vi også drøftet fordelingen af den af folketinget bevilgede værdigheds 
og velfærdsmilliard, som betyder, at vi i Nyborg havde ca. 7 mill. til fordeling 
til gode og nye tiltag for ældre. Ældre Sagen pegede primært på, at vi ville 
anbefale, at en del af pengene blev brugt til ekstra aften og nattevagter på de 
enkelte plejehjem, ligesom vi påpegede, at vi syntes, der skulle ske en bedre 
afskærmning af de svært demente i spisesituationen.



 

Der har været talt om den medicinske patient. Ligeså har vi været inddraget i 
handlingsplanen for demens ikke mindst i forhold til de pårørende. Vi har 
drøftet ventetider på genoptræning. Den vedtagne kommunale sundhedspolitik 
har været drøftet. Det samme har den vedtagne pårørendepolitik. 

 

Vi har i 2016 haft et meget spændende samarbejde med Politi, 
Handelsstandsforening, DSB samt Nyborg Kommune, med det formål at få 
udarbejdet noget oplysningsmateriale, som kunne medvirke til at få 
opmærksomheden hos de ældre gjort skarpere på ikke mindst i forhold til at 
undgå alle de røverier af punge og andre værdier, som desværre sker fra åbne 
tasker og fra deres frakker specielt i supermarkederne men også andre steder. 

 

Jeg kan jo naturligvis heller ikke aflægge beretning her på årsmødet uden at 
komme lidt ind på bare nogle af de ting, som sker i landsorganisationen. 

 

Jeg tror endnu, at alle kan huske den store debat om boligtilskud til 
pensionister. Vores dygtige folk havde faktisk advaret politikerne mod at 
gennemføre denne lovgivning om nedskæring af boligstøtten, idet dette 
specielt ville ramme de ældre meget voldsomt. Alle kan jo så også sikkert 
huske, at regeringen, efter meget stor mediebevågenhed, valgte at strække 
våben i denne kedelige sag. Derfor var det jo ekstra glædeligt, at vi også 
kunne konstatere, at denne påtænkte besparelse, som i parentes bemærket 
ville blive til megen stor genefor rigtigt mange af vore medlemmer, blev pillet 
helt ud af finansloven for 2017. 

 

Nogle kan jo også huske den store og lange diskussion om rehabilitering af de 
ældre. Vi er jo i Ældre Sagen klart tilhænger af, at alle trænes i deres hjem 
med henblik på, at kunne klare sig længst muligt i dagligdagen selv. Det er jo 
vores opfattelse, at alle ældre i princippet er tilhænger af dette med ikke blot 
træning, men også med genoptræning. Men det var Ældre Sagens opfattelse at 
regeringen lige havde skruet lige lovligt meget på de forkerte skruer, idet der 
var lagt op til, at såfremt de ældre sagde nej til træning, ville de blive nægtet 
adgang til hjemmehjælp. Dette fandt Ældre Sagen helt uacceptabelt. Det var 
vores opfattelse, at såfremt disse ældre borgere ikke havde de fysiske kræfter 
til at deltage i sådanne træningsøvelser, skulle de naturligvis kunne friholdes, 
uden at det ville få disse skrækkelige konsekvenser, som jeg nævnte ovenfor. 
Også her lykkedes det Ældre Sagen, at argumenterer så meget for holdningen, 
at der i lovgivningen blev indskrevet den såkaldte kattelem, som i daglig snak 
handler om, at man skal forsøge deltage i træningsprogrammerne, men viser 
det sig efterfølgende, at man ikke har de fysiske kræfter dertil, kan man 
friholdes og alligevel modtage den hjemmehjælp, som der måtte være behov 
for. 

 

Demens er sat stærkt på den politiske dagsorden. Ældre Sagen har bidraget til 
Sundhedsstyrelsens oplæg, ”livet med demens”, styrket kvalitet i indsatsen,



 

som den nationale demenshandlingsplan bygger på. Ældre Sagen er specielt 
glade for, at vi har afsat vores aftryk på pårørende demensvenlig indretning af 
boliger og plejehjem samt større fokus på udredning og diagnose ved mistanke 
om demens. 

 

Ældre Sagen har ved mange møder med ministrene og ordførerne for de 
politiske partier op til finansloven for 2017 kæmpet for, at der kommer flere 
varme hænder samt efteruddannelse af personale. Ligeså har en styrket 
national indsats for bedre mad, måltider og ernæring for svækkede ældre, 
været højt på dagsordenen på disse møder. 

 

Vi har nu i et par år arbejdet efter landsbestyrelsens nye frivillighedspolitik. 
Under overskrifterne frivillighed er unik, uvurderlig og uerstattelig, 
frivilligheden er fri, samspillet mellem frivillighed og offentlig indsats er 
værdifuldt og frivillige foreninger har brug for gode rammer. Dette er alle 
sammen overskrifter, som vi helt kan tilslutte os, og som vi faktisk hver dag 
arbejder for og med. Men i den forbindelse vil jeg dog godt lige sætte en 
overordnet holdning ind i sammenhængen. Nemlig det, der er helt overordnet 
og afgørende for os som frivillige. Det er sætningen om, at frivillige leder 
frivillige. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til Nyborg Kommune for et altid godt, 
konstruktivt og udbytterigt samarbejde i rigtig mange sammenhænge. 
Takken gælder både for de politiske relationer, men så sandelig også på 
embedsmandplan i alle de arbejdsgrupper, som Ældre Sagen lokalt har været 
og er en del af. Det er jo typisk vores ældrepolitiske koordinator og mig som 
formand samt næstformanden, som har disse relationer til politikere og 
embedsmænd. Og jeg tør godt sige, at vi alle 3 når vi er sammen med andre 
lokalafdelinger tit bruger vort forhold og samarbejde med Nyborg Kommune 
som eksempel på, hvor godt et samarbejde kan fungere. 

 

Jeg vil da også gerne takke den lokale presse for en fair behandling af os som 
Ældre Sag. 

 

Den største tak skal dog gå til alle mine kolleger i bestyrelsen. 
 

Stor tak for Jeres altid loyale samarbejde i året som er gået. Det arbejde og de 
beslutninger vi har taget, kunne jo slet ikke praktiseres og udføres uden Jeres 
indsats. Tak for det. 

 
 
 
Nyborg, den 2. marts 2017 

 

Ib Kruse 

Formand



 


