
Årsberetning for 2017 

Bastionen 8.marts 2018 

Jeg vil gerne starte med at byde Jer alle hjerteligt velkommen til dette årsmøde i Ældre Sagen 
Nyborg-Ullerslev.  Det er jo fantastisk, at se så mange medlemmer har taget imod invitationen til at 
deltage i årsmødet her på Bastionen. Endnu engang velkommen til Jer alle. 

Jeg skal i eftermiddag aflægge endnu en beretning som formand for Ældre Sagen i Nyborg-
Ullerslev. Det glæder jeg mig til. Dels glæder jeg mig jo til at fortælle om nogle af de rigtigt mange 
aktiviteter, som der jo afholdes i Ældre Sagen lokalt. Men jo også til at fortælle lidt om de ting, der 
sker i vores store landsorganisation. 

Vi må jo indrømme i al beskedenhed, at det er en succesfyldt forening/organisation, vi alle har med 
at gøre. For at illustrere dette, følger lige nogle tal. Ved årsskiftet var vi ca. 810.000 medlemmer.     
Det er en nettofremgang på ca. 15 tusinde medlemmer i 2017. På landsplan er vi 19400 frivillige.  

Det voksende antal medlemmer er sammen med de mange frivillige med til at give Ældre Sagen en 
meget solid folkelig forankring og en styrket stemme. 

Vi udfører mere end 38 tusind rådgivninger, og vi afholder ca. 65 tusind arrangementer. Mere end 
hver anden dansker over 65 år er medlem. Og mere end hver tredje dansker over 50 år er medlem af 
Ældre Sagen. Med andre ord: Ældre Sagen er en stor succes. Og der er i den grad brug for os. 

Men denne store succes forpligter også. For ikke bare vores medlemmer men også resten af 
samfundet har store forventninger til os.  Ikke mindst fordi vi har kræfterne til at sætte de vigtige og 
rigtige emner på dagsordenen. Vi har jo størrelsen til at hjælpe rigtigt mange mennesker.  Og ikke 
mindst fordi vort arbejde nytter noget. 

Her i Nyborg Ullerslev afdeling er vi lige omkring 4.600 medlemmer.  Det svarer til en stigning i 
medlemstallet på ca. 5%  Et ganske flot resultat som vi alle kan og bør være stolte af. 

Ikke mindst skal alle vore meget aktive frivillige bare være meget stolte over dette. Det er alle disse 
frivillige, som hver dag gør en forskel i samværet med alle de ældre medborgere, som tager imod 
Ældre Sagens tilbud om at deltage i én eller anden af de rigtigt mange aktiviteter, som tilbydes hver 
dag. 

I den forbindelse kan jeg jo oplyse årsmødet om, at vi her i Nyborg-Ullerslev afdeling har et korps 
på ca. 235 frivillige.  

Jeg kan også oplyse, at dette meget store antal frivillige således udgør ca. 5,2% af vores samlede 
medlemstal. Dette høje antal frivillige er vi i bestyrelsen meget taknemlig over, idet det bringer os 
op i top 6 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. 2,4 % 
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 10 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 omsiggribende digitalisering ikke mindst i forhold til 
vores muligheder for kontakt til hele det offentlige system. Det har da taget en del 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.     

Sidste år fortalte jeg om det store arbejde, som blev gjort i forhold til at få vores ældre medborgere   
til at lære at gå på digital postkasse via Nem-ID. I den forbindelse kan jeg fortælle, at der i Nyborg 
Kommune er ca 230 borgere, som ikke er på systemet og 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 billedbehandling, brug af facebook, lagring i skyen     
og om den digitale arv. Og så må vi jo heller ikke glemme, vores IT-frivillige medvirker til at skaffe 
en stor aktivitet i forhold til antal besøgende i SeniorInfo. 

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.   

De populære læsekredse er vokset stærkt i antal deltagere i det seneste år, og der er derfor oprettet 
flere hold, som efter vores opfattelse er meget glade for at deltage i disse læsekredse. 

Der afholdes oplæsningsformiddage, som jo er et forholdsvist 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 forholdsvis 
nyt tiltag indenfor området, nemlig vores forårshøjskole, som for første gang blev afholdt i marts 
2016. Som I måske har lagt mærke til i vores lille medlemsblad, afholdes der også en sådan i marts 
nemlig den 20. og 21. marts dette år. I år er emnerne om Ærø  og vil foregå som sidste år på Hotel 
Ville Gulle og dels foregå på Ærø.  

Jeg vil også gerne nævne nogle af alle vores aktiviteter på det fysiske motionsaktivtetsområde.     
Det er jo helt fantastisk at se, hvor mange ældre som deltager i f,eks: stolegymnastik, billiard, 
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 plejecentre 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 2017.     
Der er fortsat syng-medarrangementer, 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 
lærere, 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 Ny borg 
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 under ledelse af vores frivillige centerleder Bitten Bech Hansen. 
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. 

Vitterligt hedder stedet nu ”ArkadenInfo”, idet der, udover at vi stadig har SeniorInfo, nu også har 
fået det, vi kalder SundshedsInfo, hvor borgerne nu også har mulighed for at søge hjælp næsten til 
alt vedrørende sundhed og alle disse rigtigt mange ting, som ligger under dette begreb. 

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 4600 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. 

Når jeg nu er ved information omkring vores lokale medlemsblad, vil jeg også gerne i samme 
forbindelse omtale bladet ”Det Sker”, som jo bl.a. indeholder oplysning om alle de aktiviteter, som 
foregår i vores afdeling. Her er Søren Torpe tovholder og har den utaknemmelige opgave det er, at 
få den lille plads, som er os tildelt, til at kunne give de informationer til medlemmerne, som vi jo 
gerne vil. 

Det er også Søren, som har påtaget sig opgaven med at få vores lokale hjemmeside til at se 
indbydende ud, samtidig med alle skulle kunne bruge hjemmesiden til at søge de oplysninger, som 
man har brug for. Jeg ved ikke, om I er enige, men jeg syntes, vores lokale hjemmeside er god og 
informativ. 

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 stryge 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 kunne 
huske, at vi er i stand til at komme på besøg hos ca 45 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 hver morgen lige får en frisk godmorgenhilsen 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 een 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 snarest planlagt møde 
med Nyborg kommune, at vi gradvis vil se et større brug heraf. 

Sidste år under fremtidig virke nævnte jeg, at vi var ved at få etableret en samtalegruppe, som vi 
kaldte når 2 bliver til 1. 

Denne gruppe handler jo om, at få personer som har det til fælles, at de har mistet den 
allernærmeste. Hvordan får vi bygget et nyt liv op igen, når vi ikke længere er 2 til det.    
Samtalerne i gruppen bliver ledet af vores 2 frivillige, nemlig Birgit Holm og Lise Schmidt. I 
samtalerne forsøges afdækket, hvad man f.eks. kan gøre for at hjælpe hinanden videre? Og hvordan 
kan man fortsætte det aktive liv, man måske har deltaget i begge 2? 

Jeg kan sige nu, at første gruppe nu har afsluttet samtalerne. 
Og deltagerne heri har på baggrund heraf svaret på nogle spørgsmål om, hvorledes de syntes, det 
har været at deltage heri .Det er meget flotte besvarelser, der er kommet tilbage, og disse vil nu 
blive forelagt for Nyborg Kommune, som jo også på dette arbejde har støttet op omkring denne 
indsats i vores arbejde. 

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 sidste år, at vi havde påbegyndt et samarbejde med Rehabiliteringscenter Jernbanebo 
gående ud på, at 5 af vores frivillige på skift deltager ved frokosten derude. Det har været til stor 



tilfredshed både for Jernbanebo, men også for os. Hele formålet med dette er jo at de samtaler og 
samværet, vi har med de pågældende ældre, får dem til at spise lidt mere. 

Jeg nævnte også sidste år, 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 for 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 samlende ide. I 2017 havde vi ca. 260 personer samlet om hyggesnak og måltid i 
mange forskellige sammenhænge. 

Men derudover havde vi i Nyborg fået tildelt eet af 5 meget store arrangementer omkring spis-
sammen. Dette arrangement må siges, at det blev en meget stor succes, idet der deltog næsten 500 
borgere i dette Spis Sammen-arrangement på Hotel Nyborg Strand.   

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. 

I sommeren 2017 fik vi et par henvendelser fra nogle medlemmer, bl.a. andet fra Finn Ammentorp, 
som spurgte om muligheden for eventuelt at kunne starte et træ- og snedkeri-værksted. 

Vi syntes, at dette lød som en rigtig god ide og fik arrangeret et møde med Ældre Sagen i 
Kerteminde, som har arbejdet med noget sådant i et par år med meget stor tilslutning. Herefter 
kontaktede vi Husflidsskolen for at spørge dem, om muligheden for eventuelt at leje nogle lokaler 
hos dem til et sådant værksted. De var positive over for ideen, og vi kunne være der mandag 
formiddag. Under Finn Ammentorps ledelse viste det sig hurtigt, at blive en populær aktivitet, idet 
der hurtigt meldte sig de 12 personer, som der kan være på holdet. Der er nu en venteliste, men jeg 
har aftalt med Finn, at man blot kontakter ham, så vil I komme med på denne venteliste. 

I 2017 påbegyndte vi også tilbuddet med foredrag, hvor vi har besluttet, at det skal være foredrag 
med specielle gavnlige og brugbare oplysninger til vore ældre medborgere. Dorit og Peter påtog sig 
denne opgave og fik bevilget penge hertil af lokalbestyrelsen. Det første foredrag handlede om alle 
de ting, man specielt skal være opmærksom på i forbindelse både med fraflytning men også med 
tilflytning til nyt hus eller lejlighed. Det seneste foredrag handlede om arv testamenter med videre. 
Begge de her omtalte oplysende foredrag var fantastisk godt besøgt, og jeg kan sige til Jer, at der vil 
komme flere lignende foredrag i de kommende måneder. 

2017 var jo som bekendt også et valgår, idet der var valg til både byrådet og til seniorrådet. 
Ældre Sagen havde i forbindelse med byrådsvalget valgt at afholder et ældrepolitisk borgermøde på 
Bastionen 11.september, hvor samtlige partier var inviteret til at komme med deres bud på følgende 
temaer med svar på spørgsmål som var valgt af os. De temaer som vi havde valgt at fokusere på var 
følgende: Værdighed i ældreplejen.  Bedre rammer for hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering.     
Bedre rammer for livet på plejehjem. Bedre vilkår for pårørende. Og endelig et tema om Bedre 



rammer for demens.  
Det blev et virkeligt godt og udbytterigt møde, hvor der deltog 130 borgere. 
Samme dag som der blev afholdt byrådsvalg, var der jo også valg til Seniorrådet. Her havde 
bestyrelsen, i øvrigt i lighed med valget for 4 år siden, valgt at støtte de medlemmer af vores 
bestyrelse, som opstillede til seniorrådet.  Jeg og bestyrelsen vil ikke lægge skjul på, at vi fik nogle 
få henvendelser fra et par af de andre kandidater, som også opstillede til seniorrådet, hvor de 
tilkendegav, at de da også var medlem af Ældre Sagen og ikke fandt det ok, at vi kun støttede 2 
navngivne kandidater. Som sagt havde vi drøftet dette grundigt i bestyrelsen og var enige om, at det 
var vigtigt for os, at de 2 nævnte bestyrelsesmedlemmer blev valgt. Dette var bl.a. vigtigt for os, 
idet de jo dagligt fra bestyrelsesarbejdet arbejdede i maskinrummet i forhold til alle de konkrete for 
Ældre Sagen meget vigtige ting i forhold til de udmeldinger, som vi gerne vil fremføre som 
afgørende for arbejdet for ældre borgere.   

Vi vil bestemt ikke afvise, at der kan findes en anden model for den støtte og opbakning, som kan 
bruges til alle de opstillede kandidater, som er medlem af Ældre Sagen, og som også opstiller til 
seniorrådet. 

Udover de allerede her nævnte aktiviteter kører alle de sædvanlige aktiviteter fortsat i fuld fart.    
Kast blot et blik i vores 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 kontorfrivillige, 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. 

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. 

Koordineringsudvalget er også det udvalg, hvor vi laver høringssvar på diverse fremlagte politiske 
forslag af betydning for vores ældre medborgere. Og nogle sådanne forslag findes der jo løbende 
hen over året. 

 



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. 

Nogle kan jo 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 med også med genoptræning. Men det var Ældre Sagens opfattelse, at 
regeringen lige havde skruet 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 sat vores aftryk på pårørende demensvenlig 
indretning af boliger og plejehjem, samt større focus på udredning og diagnose ved mistanke om 
demens. 

Det hat været dejligt, at Nyborg Kommune har igangsat et arbejde om en strategi for 
demensområdet, om hvordan der arbejdes for, at Nyborg kan blive en demensvenlig kommune?      
Under denne overskrift blev der afholdt et meget velbesøgt dialogmøde 22.februar på Nyborg 
Strand, hvor følgende emner blev drøftet: Hvordan bliver vi bedre til at forebygge demens og 
opdage denne i tide? Hvordan skaber vi de bedste rammer for det gode liv med demens?       
Hvordan skaber vi det bedst mulige fundament for livet som pårørende? Drøftelserne på 
dialogmødet omkring de nævnte emner skal bl.a. drøftes videre i en arbejdsgruppe, hvor Ældre 
Sagen også har fået tildelt en plads.            

Ældre Sagen centralt har ved mange møder med ministrene og ordførerne for de politiske partier   
op til finansloven for 2018  kæmpet for, at der kommer flere varme hænder i såvel hjemmeplejen    
samt på plejecentre og plejehjem. Der blev afsat 500 mill. på finansloven hertil. Af dette beløb får 
Nyborg tildelt 3½ mill. Jeg vil i den forbindelse gerne sige til kommunen, at vi meget gerne 
medvirker til, at fordele disse midler bedst muligt.     

Der er også sat en hel del mill. af til aflastning af pårørende til demente. Vi ved alle, at være tæt 
pårørende til et dement familiemedlem slider voldsomt på de pårørendes helbred og påvirker deres 
livskvalitet. For at understøtte kommunernes pligt til at sørge for tilbud om afløsning eller 
aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, er disse midler på 60 mill. afsat. Vi håber i Ældre Sagen, at nogle af midlerne bliver 
brugt til ansættelse af pårørendevejleder, som kan medvirke til, at de pårørende kan passe bedre på 
sig selv i disse frygtelige situationer.  



Vi er meget glade for, at det nu er bestemt, at der skal være fast tilknyttede læger på plejecentrerne.    
Hele ideen med dette er, at man går efter en forbedring af den sundhedsfaglige behandling af 
beboerne og dels en forbedring af medicinhåndteringen. 

Omkring den Ældre Medicinske Patient har ÆS i mange år kæmpet for, at sådanne patienter kunne 
få et værdigt og sammenhængende forløb med deres sygdom. Sundhedsstyrelsen definerer en sådan 
medicinsk patient på følgende måde: ”Har en meget høj alder og flere af følgende karakteristika: 
Nemlig flere samtidige sygdomme, forringet ernæringstilstand, nedsat funktionsevne fysisk og eller 
kognitivt, begrænset evne til at tage vare på sig selv, bor alene med et meget begrænset socialt 
netværk. 

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, frivillige foreninger har brug for gode rammer. Dette er alle sammen 
overskrifter, som vi helt kan tilslutte os, og som vi faktisk hver dag arbejde 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 embedsmands plan 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 2018 

Ib Kruse 

formand 

 

 

 


