
Beretning Ældre Sagen årsmøde 2022 

2021 blev igen et corona år som jeg siger 2021 blev kun  ½ år. 

Her i Ældre Sagen fik vi først vores årsmøde den 15. september – altså ½ år efter 
vanligt og vedtægtsmæssigt. 

Vores gl. formand Ib Ladefoged stoppede og vi fik pænt sagt farvel og tak for mange 
års tjenester -  også Hanna Hede stoppede efter mange år. 

Vi fik sagt velkommen til Kirsten Døssing, Marianne Kristensen, Peter Bentsen og 
Sven Schou. 

Men vi har været i gang ½ år nu på normal vis dog med små forhindringer coronapas 
og mundbind. Men et meget travlt år  - derfor en kæmpe tak til hele bestyrelsen, 
suppleanter, rejseleder Finn og IT mand Svend. Uden jeres store arbejde kunne 
lokalafdelingen i Hadsten ikke kunnet fungere.   

 

I Ældre Sagen Hadsten er vi: 

73 frivillige, 2.219 medlemmer så et hurtigt regnestykke 3,3 % er frivillige 

Til sammenligning er  

70 frivillige 2128 medlemmer 3,3 %  Hinnerup 

117 frivillige 3062 medlemmer 3,8 % Hammel 

 

Vi byder de nye medlemmer velkommen og glæder os over, så mange medlemmer 
vi har i Hadsten – så velkommen i foreningen og selvfølgelig velkommen til alle. 

Forhåbentlig gør i brug af Ældre Sagens medlemsfordele. I modtager 6 gange årligt 
medlemsbladet. I ”DET SKER” kan i bl.a. se alle de faste tilbud – vores årlige 
PROGRAM som i år blev omdelt i januar- men ikke alt kan af naturlige årsager ikke 
nå at komme med så derfor HUSK at kikke på hjemmesiden og se nyhedsbrevene 
som i kan tilmelde jer til også online.   

 



I Ældre Sagen får vi et §18 tilskud til at holde gang i Aktiviteterne  

Af aktiviteter kan nævnes : Tryghedsopkald, besøgsvener, tilbud om bisidder, frivillig 
ledsagerordning, IT hjælp, børnehavevenner, demenscafe, mødested for pårørende 
til demente, herreværelset, engelsk kursus, kreativt værksted, gå dig glad, stavgang, 
L`hombre, mad for ældre mænd, petanque, seniorcykling, bowling, værktøjskassen 
og det sidste nye MitID 

Alle disse aktiviteter har hver især en kontaktperson, som dels kan være en fra 
bestyrelsen, eller en frivillig     MEN  ved alle aktiviteterne har vi alle de  MANGE 
FRIVILLIGE som gør et kæmpe arbejde    STOR TAK til jer ALLE uden jer kunne disse 
aktiviteter ikke fungere.  

 

I sidste halvdel af 2021 fik vi en puljetildeling. Folketinget havde besluttet at 
stimulere oplevelsesindustrien efter corona-epidemien med et tilskud hvor vi i Ældre 
Sagen var med. Tilskuddet skal anvendes til at skabe oplevelser for sårbare ældre. 

Beløbet og afviklingen har tidsplan fra sidste halvdel af 2021 og indtil  30.06.22 
Aktiviteterne kræver afrapportering, så det er ikke bare lommepenge. Finn Hansen 
vil senere redegøre omkring de afviklede og kommende arrangementer. Så dette vil 
jeg ikke komme ind på – kun i kan se billeder af de allerede afviklede arrangementer 
på hjemmesiden.     

 

Favrskov har et koordinationsudvalg som består af repræsentanter fra Ældre Sagens 
bestyrelser i Hammel, Hinnerup og Hadsten – her har Kirsten Døssing og jeg deltaget 
fra Hadsten. Koordinationsudvalget er Ældre Sagens lokalpolitiske repræsentation, 
som varetager den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats, herunder 
pressekontakt og kontakten til de lokale myndigheder. 

Udvalget kan også tildeles andre fællesopgaver af de deltagende lokalbestyrelser.  

I oktober blev der arrangeret et fællesmøde i InSide  Hammel, hvor alle frivillige var 
indbydt. 

Også i okt var der møde med direktøren for Social- og sundhed, ældrechefen og 
formanden for social- og sundhedsudvalget. 



I november blev der afholdt vælgermøde her i Sløjfen Hadsten sammen med 
Ældrerådet.  

 

I december søgte udvalget om tilskud til køb af julekurve til de ældre på 
plejehjemmene i Favrskov. 

I Hadsten sørgede Rita Hansen for indkøb af mundgodt til Møllegården og 
Voldumcentret sørgede Helga Sørensen for indkøbet. 

Desværre måtte Rita og Helga ikke komme ind og uddele på grund af coronaen. 

Efterfølgende har vi hørt det bragte glæde. 

En lille sjov historie – en af kurvene i Voldum Centret anvendes nu til dyrene, så fik 
de også julegave. 

Tak   

  

 


