
Velkommen i 

Roskilde

Ring på tlf. 4635 3090
eller kig ind hos os i

Allehelgensgade 23 A
mandag til fredag kl. 10-12

(bortset fra juni, juli og december.)

Vi afholder et månedligt
introduktionsmøde

”den 3. onsdag i hver måned kl. 14-16,
hvor du kan høre nærmere om

Ældre Sagen og få svar på spørgsmål.

Allehelgensgade 23 A tlf. 4635 3090



Ældre Sagens værdier
Indsigt  
Ældre Sagen ved, hvad der tales om 
på ældres vegne.

Nærvær

 

Ældre Sagens medlemmer er opmærksomme,
interesserede og omsorgsfulde.

Handlekraft

 

Ældre Sagen kan og vil gøre noget ved det, 
der er forkert for ældre.
 

Ældres talerør

 

Åben for alle over 18 år

Uafhængig af partipolitik
Ældre Sagen er ikke optaget af partipolitik, 
men af ældres ve og vel.  Ældre Sagen har ingen 
partifarve, men maler gerne partierne op i vort hjørne. 

–  Derfor har Ældre Sagen indflydelse.

Etnisk og religiøst neutral

Ældre Sagens idégrundlag

Dine fordele ved 
medlemskab af 
Ældre Sagen

Fællesskab og indflydelse
Du møder andre med fælles interesser, 
og sammen har vi indflydelse på vore vilkår.

Du kan få rabatter ved køb af varer 
og oplevelser mv. 

Samvær og oplevelser

Du kan deltage i vore mange arrangementer 
og få spændende oplevelser sammen med os. 

Hjælp
Du kan få hjælp og vejledning af vore 
frivillige, der ulønnet og neutralt kan 
støtte dig. De har tavshedspligt og 
kommer kun indenfor, når du inviterer. 
Du kan også selv få  mulighed for at 
hjælpe andre som frivillig.
Rabatter

Frivilligpolitik 

 
  .

Medicinske patienter 

Hjemmehjælp

Pleje- og ældreboliger

Digitalisering

Velfærdsteknologi

Hvis du vil vide mere om Ældre Sagens meninger 
og aktiviteter, er du velkommen til at ringe på 

tlf. 4635 3090 eller kig ind hos os i 
Allehelgensgade 23 A, Roskilde, 
så skal vi nok finde svaret til dig.

Ældre Sagen skaber sociale relationer, forebygger 
ensomhed, fremmer sundhed og påtager sig
samfundsansvar med mennesket i centrum.

Til skrøbelige patienter arbejder Ældre Sagen for 
opfølgende  hjemmebesøg af læge og sygeplejeske 
inden en uge efter udskrivelse.

Genoptræning 

Ældre Sagen arbejder for, at ordentlig pleje med færre 
men kompetente ”ansigter” i det daglige 
kommer i centrum. 

Ældre Sagen arbejder for, at genoptræning 
påbegyndes hurtigst muligt og senest en uge 
efter udskrivelse.

Ældre Sagen ønsker, at der oprettes flere moderne 
almene plejeboliger og selvstændige ældreboliger.

Vi er selv ældre og ved, hvad vi taler om.
- Derfor lytter man til os.

Det er aldrig for tidligt at arbejde på at få 
en lykkelig alderdom.
- Derfor kan man blive medlem, 
fra man er 18 år.

Ældre Sagen ser mennesket først - ikke etnicitet 
og trosretning.
- Derfor møder vi medlemmerne i øjenhøjde.

Ældre Sagen ønsker brugervenlige digitale løsninger 
og gode alternativer for personer,
der ikke kan anvende digital selvbetjening.

Ældre Sagen arbejder for, at ny teknologi skal være til 
hjælp og forbedring, og aldrig må indføres uden 
uddannelse i brugen og ikke må medføre 
øgede udgifter for modtageren. 

Det mener
Ældre Sagen om bl.a


