
Årsberetning for 2019 

Nyborg Strand 17.september 2020 

 
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 Hotel Nyborg Strand. 
Endnu engang velkommen til Jer alle. 

Jeg skal i eftermiddag aflægge endnu en beretning som formand 
for Ældre Sagen i Nyborg-Ullerslev afdeling. 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 skriver jo i dag datoen 17.september 2020.    Men trods dette 
sene tidspunkt i 2020, vil jeg allerede nu godt lige pointere at det 
er en beretning for 2019 som bliver aflagt. 

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 890.000 
medlemmer. På landsplan er vi 20.200 frivillige. Der er på 
landsplan 215 afdelinger. 

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 35 tusind rådgivninger og vi afholder ca. 90 
tusind medlemsarrangementer. 61% af alle danskere 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. 

Inden jeg begynder at berette om alle vores lokale aktiviteter 
kommer vi jo ikke uden om at også vores arbejde har været 
præget af Covid 19. Som bekendt blev alle aktiviteter jo stoppet i 
starten af marts i år. Uden at gå særligt i dybden med hvad det 
har betydet for vores lokale aktiviteter og for vores arbejde med 
alle vores ivrige flittige og uundværlige frivillige og hvad dette har 
betydet ikke mindst i forhold til kontakter og vores tilbud til alle 
vores aktive medlemmer. 

Men det er jo en selvfølge, at vi i bestyrelsen følgelig helt og 
aldeles har fulgt udmeldingerne fra såvel Sundhedsmyndighe- 

derne som fra vores landskontor. Vi er nu snart i gang igen med 
alle vores normale aktiviteter. Derfor ikke mere om Covid 19 i 
denne beretning. 



Her i Nyborg Ullerslev afdeling havde vi ved årsskiftet  5.004 
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. 227 frivillige.  

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 15 frivillige i år vil få tildelt Ældre 
Sagens årsnåle for deres frivillige arbejde for Ældre Sagen i 
henholdsvis 10-15 eller 20 år. Dette vil foregå ved en 
sammenkomst 13.november. Men allerede nu 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  kun vil blive større og 
større og mere udbredt.    



Udover dette har vores IT-friviilige dog stadig travlt idet der 
fortsat er stor brug for vores hjælp på vores IT-cafe i Arkaden.  

Vores tilstedeværelse i Arkaden ophører desværre her i løbet af 
året. Vi er derfor i fuld gang med at finde andre lokaler til vores 
IT-cafe. Stedet vil blive meldt ud hurtigst muligt.     

Vores aktive frivillige i IT-afdelingen har taget initiativ til afholdel- 

se af en lang række workshops. Disse foregår i vores egne lo- 

kaler i Adelgade.  Og emnerne er mangfoldige. Og det er en stor 
fornøjelse, at kunne konstatere mange deltagere hertil. 

 

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, og som er blevet en meget stor succes     
med rigtigt mange deltagere  hver gang. Også her har vi været 
nødt til at skifte lokaler. Disse syng-sammen arrangementer bliver 
nu forankret i Menighedshjemmet. 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 forholdvis 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 vores forårshøjskole som for første gang blev afholdt 
i marts 2016. En sådan var også planlagt i år, men var et af de 
mange ting, som måtte aflyses, grundet tidligere omtalte Covid-
19.  Vi håber alle meget, at vi igen næste år kan afvikle 
forårshøjskole. 

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- gåture samt krolf. Nye tiltag på dette område 
har været bordtennis, petanque og golf. 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 for et par år 
siden startede i Ullerslev, er fortsat også i 2020. Der er fortsat 
syng-medarrangementer, kortspil,  gåture, læsekredse samt et 



spis-sammen én gang om måneden i forsamlingshuset.    Der er til 
disse nævnte aktiviteter faktisk ganske mange glade deltagere. 

Senior Info, oppe i Arkaden på Rådhuset blev jo oprettet i et 
samarbejde mellem Nyborg Kommune og Ældre Sagen, er én af 
de aktiviteter, som vi har valgt at stoppe med. Vi havde en 
gruppe af på ca. 20 frivillige, som gav borgerne forskellig former  
for hjælp, små opgaver som borgere kom til rådhuset med for at 
få løst, uden at det blev alt for kommunalt. Disse frivillige møder 
borgeren med et smil og en tår kaffe. 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.    

Både vi i Ælde Sagen og Nyborg Kommune har i alle årene været 
glade for denne mulighed.   Men vi oplevede til sidst meget få 

besøgende gøre brug af denne mulighed. Og vi fandt os derfor 
nødsaget til at stoppe med denne aktivitet.      

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 kontaktpersoner og 
redigeres flot af bladets redaktør Hanne Grove ved hjælp af 
medredaktør Søren Thorpe  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 over 5000 medlemmer.    
Jeg vil meget gerne sige Jer tak for det og jeg 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. 80 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, at 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. 

Når vi nu er ved det informative område, vil jeg her på årsmødet 
endnu engang lige slå et slag for vores tiltag med udsendelse af et 
lokalt nyhedsbrev. Vi har med dette mulighed for at få givet 
hurtig information om mulige tiltag og kommende aktiviteter. 

Nyhedsbrevet udsendes til Jer pr. mail. Og man skal selv anmode 
om at blive skrevet på maillisten. Så hold Jer endeligt ikke tilbage.   
Henvend Jer gerne til Søren Torpe eller Lizzi Petersen her på 
mødet. 

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 
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 under- 
søgelser på sygehuset, besøg ved 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.      

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, Ullerslev Forsamlingshus samt 
på Cafe Danehof i Sprotoften. Sidstnævnte er et samarbejde med 
Boligforeningen. 

Under det Socialhumanitære område skal jeg da også huske at 
nævne vores handy-mænd, 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.         

Vores træ- og snedkeriværksted, som foregår på Husflidsskolen 

under ledelse af Finn , er blevet en stor succes.    

Hver mandag formiddag er der 18-19 personer,  i øvrigt både 
kvinder og mænd,  som laver meget flotte ting i træ.  Nogen 
reparerer gamle møbler, nogen er sågar i gang med at lave et 
skib.      

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 2019 har vi også fortsat med at afholde foredrag med specielle 
gavnlige og brugbare oplysninger til vore ældre medborgere.    
Dorit Myltoft og Peter Enevold påtog sig denne opgave, og fik 
bevilget penge hertil af lokalbestyrelsen. De indtil nu afholdte 
foredrag har været rigtigt godt besøgt. Så denne aktivitet vil blive 
fortsat. Vi arbejder ligeledes  omkring foredrag sammen med 



såvel Seniorrådet og kommunen. Mere om dette i de kommende 
numre af bladet.   

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 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. 

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

Det vil efter min beretning blive aflagt af Næstformand Peter 
Enevold, som er formand for dette udvalg. 

Som nogen af Jer måske har bemærket, har jeg her i min 
beretning helt undladt at medtage noget omkring alle de mange 
og gode tiltag, som landsbestyrelsen næsten dagligt bidrager med      
i forhold til at forbedre forholdene for vores ældre medborgere. 

Vi har vurderet, at de fleste af Jer som sidder her følger med på 
de informationskanaler, hvor man kan få alle oplysninger om,     
hvad man arbejder med centralt.   



           

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til Ældrechefen Mette Bill 
Ladegård og hendes gode folk i hendes administration.   Ligeså en 
tak for samarbejdet med Ældreudvalget under ledelse af Karsten 
Kudsk for et altid godt konstruktivt og udbytterigt samarbejde i 
rigtig mange sammenhænge.  Takken gælder både for de 
politiske relationer, men så sandelig også på embedsmand plan  i 
alle de arbejdsgrupper,  som Ældre Sagen lokalt  har været og er 
en del af. Det er jo typisk vores ældrepolitiske koordinator og 
vores 2 næstformænd samt mig som formand, 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. 

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 5.september 2020 

Ib Kruse 

Formand 


