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Beretning om Lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse 

Bestyrelsen: 

Vi startede året med corona-aflysninger i januar og februar.  

Det gik desværre også ud over vores 25 års jubilæum den 4. marts 2021. Vi havde glædet os 

sådan til en reception og mange glade gæster. I stedet fejrede vi det med spisning inden årsmødet 

i august.  Vi fik lavet et jubilæumsskrift med en kort gennemgang af de 25 år – Vi har stadig lidt 

eksemplarer tilbage – de ligger på bordene ved indgangen 

Vi fik trods alt afholdt 9 bestyrelsesmøder. Og det er en glæde, at vi har fået ekstra sekretærhjælp, 

idet Else Marie Christensen nu tager referat fra møderne.   

I løbet af året er Erik Fredensborg desværre udtrådt af bestyrelsen. Det er Eriks fortjeneste, at der 

kom et Herreværelse op at stå. Stor tak for det, Erik. Det er et forum, hvor deltagerne selv beslutter 

dagsordenen. Det startede i Ulstruphallen, hvor deltagerne hyggede sig med en snak over en kop 

kaffe, og det kører heldigvis videre – lige nu er det med spisning på Ulstrup Kro. 

Og så er det jo godt at have gode suppleanter. Grethe Rexen indtrådte i stedet.  

Alex Ravn udtræder i aften af bestyrelsen efter et år med ekstra stort arbejde. Alex varetager rigtig 

mange opgaver i Ældre Sagen ud over kassererjobbet. Heldigvis fortsætter han i de fleste roller, 

og vi arbejder på at finde ud af at få dele dem ud på flere.  

De fleste af vores 20 kontaktpersoner mødte op til vores årlige statusmøde den 22. november til en 

god snak om vores opgaver og gensidig inspiration. Det er ikke bare snak, men der kommer også 

konkrete resultater ud af det, og det kommer jeg ind på under punkt 4.  

De fleste af vores nye bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kontaktpersoner har været på 

kursus, ligesom jeg selv har været på formandskursus. Det er altid givende at komme af sted for 

udover det faglige indhold, er det godt at møde ligestillede og høre, hvordan man arbejder i andre 

lokalafdelinger og også at skabe netværk. 

Mange møder og udsatte arrangementer er blevet afholdt i efterårsmånederne, inklusive diverse 

årsmøder. Og oven i det har der været kommunalvalg, med møder og læserbreve. Det har betydet, 

at kalenderen har været ret presset. 

Stor tak til bestyrelsen og alle I øvrige frivillige, der har lagt stort engagement og arbejdsomhed i at 

gøre det rart at være medlem i Ældre Sagen i Hammel. 

Medlemmerne: 

31/12 2020 var vi 2999 medlemmer. Og 31/12 2021 var vi 3041. Der kom 192 nye til og med en 

afgang på 144, var der en stigning på 71. Den 3/3 er vi 3082. De fordeler sig geografisk og 

aldersmæssigt sådan: 
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Medlemmer i Hammel Lokalafdeling

 

Ser vi på antallet medlemmer per postnummer i forhold til indbyggertallet i Hammel, Ulstrup og 

Thorsø, viser det sig, at Ulstrup topper med 28%, Hammel 25% og Thorsø med 23% .  

Vi byder de nye medlemmer velkommen og glæder os over, at medlemstallet i Ældre Sagen er støt 

stigende. Vi tager det som et udtryk for, at I har respekt for det arbejde, der gøres på landsplan, 

men også, at I ikke er helt utilfredse med arbejdet her i Lokalafdelingen. Som jeg også nævnte 

sidste år, er I jo altid meget velkomne til at bringe ideer til arrangementer frem, og også til nye faste 

aktiviteter, og helst med forslag til personer, der har lyst til at gennemføre dem.  

De medlemmer, der er kommet til, siden vi omdelte årsprogrammet i september, har fået det 

omdelt eller tilsendt i januar sammen med et velkomstbrev.  

Vi forventer, at næste årsprogram omdeles i juni, dækkende perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. 

Frivillige 

Det har ikke været nemt at være frivillig i Ældre Sagen de seneste par år. Det gør ondt, når vi ikke 

kan komme på besøg eller komme ud og få gode oplevelser sammen med andre. I skal have en 

stor tak for, at I holder ud. Vi kan ikke undvære jeres ildhu og lyst til at gøre en forskel. På 

landsplan kan man registrere et fald i antal frivillige, men her i Hammel afdelingen er vi pt. 115, en 

lille stigning på 3 og stadig flotte 3,87 % af medlemsskaren.  

Der var god tilslutning til frivilligturen til Elvis museet med rundvisning af en veloplagt vært, Henrik 

Knudsen. Og vi fik selvfølgelig en burger. Turen i år bliver den 5. maj.   

Vi fortsætter med at give fleecetrøjer til frivillige, men har oplevet store leveringsproblemer i 2021. 

Grethe Rexen er ved at indsamle informationer til ny ordre i disse dage. Forhåbentlig vil det ikke 

tage flere måneder at få dem hjem. Hvis der er nogen frivillige, der ikke har fået tilbuddet, eller som 

har fortrudt, at I sagde nej i første omgang, vil vi gerne vide det, så får vi bestilt en trøje.   

Den utryghed, som Covid 19 har givet, har kunnet mærkes på antal deltagere til faste aktiviteter og 

arrangementer. Til alle jer i salen: Husk at bruge os. IT-hjælpere, bisiddere, tryghedsopkaldere 
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med flere er klar til at hjælpe, når der er behov for det – og vi hjælper også dem, der ikke er 

medlemmer. Har I selv lyst til at blive frivillig, finder vi en plads til jer.  

Vi markerer i år, at der er 9 frivillige, der har jubilæum og derfor fortjener at få en årsnål. Heriblandt 

Elly Nielsen, der har været med i hele 25 år. Fantastisk. Tak for din store indsats gennem alle 

årene, Elly. 

Socialhumanitært område 

I alt har Ældre Sagen på landsplan pr 31/12 godt 4.800 besøgsvenner, der glæder andre med 

deres selskab. Besøgstjenesten i Hammel har 31 Besøgsvenner og 25 Besøgsværter, som både 

kan være borgere i private hjem eller beboere på plejehjem. Det er Karen Margrete Guldmann, der 

er kontaktperson her. Vi har brug for flere Besøgsvenner – for der skal jo være et match mellem 

venner og værter. Man kan snakke og drikke kaffe, spille et spil, læse avisen højt, gå ture, eller 

sammen deltage i aktiviteter, som man nu synes. 

Vi holdt Kaffemik i oktober, hvor der var mulighed for at droppe ind og høre mere om muligheden 

for få eller blive besøgsven.  

Ældre Telefonen 82 30 03 00, blev lanceret af Ældre Sagen i 2020.  Det blev finansieret af 

Sundheds- og Ældreministeriet frem til december 2021. Interessen for at modtage opkald og for at 

blive telefonvenner har været stor. Man kan snakke med ensomme ældre rundt i hele landet, eller 

en person i nærområdet. Ordningen fortsætter som en fast del af Ældre Sagens tilbud på 

landsplan. 

Plejecentrene 

På Tinghøj og Solhøj har vi aktiviteter for de ældre. Elsa Marie Sørensen er kontaktperson for 

Solhøj og Karen Margrete Guldmann for Tinghøj. Der dejligt, at vi igen må komme på besøg, og at 

vi kan holde gang i bankospil og andet. Der er 21 frivillige i området. 

Doucykling tager Per Isaksens sig af. Det ligger stille, indtil solen kommer frem igen. Mon ikke der 

er nogen her, der kunne tænke sig også at tage en tørn – snak med Per om det. 

Vi har 16 kørestolsskubbere, der sørger for at få beboere på Solhøj på tur i Hammel hver uge. 

Skubberne selv er i gang hver 14. dag. Det er Bodil Taakvist, der styrer dette. 

Tony Bøgholm er kontaktperson for Bisidder/ledsagerområdet. Der er 7 i gruppen. Her har det 

været meget stille i 2021. Vi må alle gøre et større arbejde for at udbrede kendskabet til 

muligheden for at få hjælp. 

Hjælpende hånd bliver varetaget af Poul Selch Petersen og 2 andre. Det er ikke mange billeder, 

der er blevet hængt op i 2021.  Men heldigvis er 2022 startet med god aktivitet. 

Doris Guldberg er kontaktperson for tryghedsopkald. Vi har 16 opkaldere, indklusive reserver, og 

desværre lige nu kun 8, der får et hyggeligt opkald hver morgen. Ofte er det kommunens visitator, 

der henleder opmærksomheden på os. Men det kunne jo også være en af jer, der har kendskab til 

en enlig, der kunne få glæde af et opkald. Og som en sagde til mig: hvis jeg falder eller andet, er 

det begrænset, hvor længe jeg ligger alene. 
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Demensvenlig afdeling 

Hammel er en demensvenlig afdeling med Zennia Hansen og Herdis Just som demensansvarlige. 

I alt er der 10, der arbejder med demensområdet. Demens- og netværkscafeen tilbyder snak og 

kaffe en gang om måneden for folk med hukommelsesbesvær og pårørende, og det foregår i 

træningskøkkenet i InSide.  

En tur til erindringslejligheden i Den gamle By med efterfølgende kaffe på Sabro Kro var en stor 

succes for de 7 demente, der deltog med deres ledsagere.  

I 2021 blev der lanceret et nyt nationalt demenssymbol, som den demente kan bære. 

Det signalerer, at man måske har behov for en hjælpende hånd og tålmodighed. Desværre har jeg 

ikke set nogen bære det endnu, men der kommer en relancering i 2022. Forhåbentlig kommer der 

igen en god snak om denne sygdom, der rammer så mange – inklusive de pårørende. 

Motion og sundhed 

Den afdeling, der har flest deltagere, set over et helt år, er Stavgangen under ledelse af Peder 

Spørring og Ilse Sørensen. Her har man været i gang hele tiden. I gør det godt. Der er ugentligt 

35-45 deltagere. Der er hold for både dem, der vil gå langt, og dem, der er til de mindre krævende 

ture. Der blev igen lavet lokale madpakketure og stavgangsturen gik til Althenar i Tyskland.   

Jens P. Møller Jensen arrangerer vandreture. De planlægges efter vejrudsigten, og det foregår i 

forskellige områder og med mulighed for at gå på ruter af forskellig længde 

Ældre Sagen har også i 2021 haft et forløb ”Vi træner/træn dig glad” på TV, program DK4. Man 

kan stadig følge programmet på Ældre Sagens hjemmeside, ligesom dagligt på TV. Det har mange 

haft glæde af. Der er øvelser, der kan udføres enten siddende på en stol eller med stolen som 

støtte, hvis der er behov for det. 

Ældre Sagen i Hinnerup står for den ugentlige bowling mandag formiddage, hvor medlemmerne i 

Hammel og Hadsten er velkomne. 

Strikkeklub 

Strikkeklubben har nu eksisteret i ca. 2½ år. Doris Lyngaae er kontaktperson og sørger for kaffe og 

hygge et par timer lørdag eftermiddage i InSide. Nu må smitten godt snart lægge sig, så der er 

flere end 5-10 personer, der igen føler, at det er trygt at samles til snak omkring håndarbejdet.   

Fællesspisninger 

Niels Kragelund og Poul Egeris Sørensen har stået for fællesspisninger i Hammel en gang om 

måneden og Zennia Hansen i Ulstrup. Der har været henholdsvis 50-60 deltagere i gennemsnit. 

Desværre blev julefrokosten i Hammel aflyst pga. Coronaen. 

Vi deltager også i Danmark Spiser Sammen arrangementer 2 gange årligt, og tilsvarende 

fællesspisningerne er det i henholdsvis Ulstrup og Hammel.       

Niels Kragelund tog hånd om madlavningskurset med Aase Falkenborg som vejleder. Der var ca. 

20 deltagere i 2021.   
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Herreværelset – mandemad med Jens P. M. Jensen som tovholder i Ulstrup samlede 25-30 herrer 

en gang om måneden. 

IT-aktiviteter  

Børge Rasmussen og 2 andre har siddet parat en gang om ugen i IT-cafeen i Inside, til at løse 

diverse udfordringer. Har man lyst til at have en IT-ven hjemme formidler Henny Rasmussen dette.   

Arrangementerne 

Starten af året bød på aflysning af vores Nytårskoncert – det er så også sket i år -, og det var ikke 

det eneste arrangement, der blev ramt.  

Til gengæld var der andre arrangementer, der lykkedes rigtig godt: 1 stenhuggerkursus, ture i 

biografen og til Sall Destillery.  

Der var 6 foredrag og 2 musikalske oplevelser, topscorer var den lokale Poul Nørgaard, der 15/9 

fortalte om Folk fra Hammelkanten for 54 deltagere og Vejen til mine rødder med 39, hvor Lone 

Hansen den 28/10 gribende fortalte om sit liv med en far, der var tysk soldat.      

Udflugterne trak også mange til: Det var Cirkusrevyen i juli, Skagen og Læsø i august og i 

november en tur til Fængslet og Industrimuseet i Horsens.  

Regeringen gav sommertilskud, så vi kunne støtte både museer, busser og alle over 65, der 

trængte til at komme ud efter coronanedlukningen. Vi lavede en tur 31/8, der via Grathe stenen, Æ 

Bindstouw og Herning førte os til Brunkulslejerne i Søby på en dag, hvor solen viste sig fra den 

bedste side.     

Sidst på året blev John Hilmar Nielsen ansvarlig for at tage imod tilmeldinger til arrangementer. 

Tak for det. Det er en stor hjælp for den arrangementsansvarlige. Som for alt andet er der en 

indkøringstid, og vi har ikke været gode til at fortælle om Johns telefontid, der er kl. 14-18.        

Men vær rolig, John ringer tilbage, når han kan se, at der er en, der har ringet forgæves.  

Koordinationsudvalget 

I Ældre Sagen i Favrskov, arbejder Hadsten, Hinnerup og Hammel godt sammen om den mere 

overordnede del af arbejdet i Favrskov kommune. Hugo Strunge Frank, Hinnerup, er formand, og 

har som sådan kontakten til pressen, hvad angår det mere politiske arbejde og de offentlige 

myndigheder.   

Der blev afholdt fælles temadag for alle frivillige i Ældre Sagen i Favrskov i 2021 den 14. oktober. 

Efter en fælles frokost gjorde kommunens ældrechef, Henriette Halgaard Rasmussen, engageret 

rede for status på ældreområdet. Derefter satte ÆS-demenskonsulent Lotte Kofoed Hansen fokus 

på de pårørende, og til sidst fortalte ÆS-konsulent Katrine Sølyst Heinild om et af Ældre Sagens 

nye spændende tiltag, nemlig generationsmøder. Det drejer sig om, at ældre kommer på besøg på 

skoler og i daginstitutioner for at læse for børnene eller andet.   

Den 25. oktober var vi til møde med den nye direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, 

ældrechef en og socialudvalgsformand Grethe Villadsen. Her drøftede vi antal plejeboliger, 

udviklingen i hjemmehjælpstimer, værdighedspolitik, samarbejde mv. Det kom blandt andet frem, 

at noget af årsagen til det tilsyneladende meget store fald i hjemmehjælpstimer gennem de 
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seneste 10 år skyldes ændring i opgørelsesmetoden. Sygepleje og rehabiliteringstimer er taget ud 

af statistiktallene fra 2015. Men det forklarer ikke det hele. Det gav anledning til en god og åben 

snak. Alle var enige om, at det er godt at mødes. Der er da også lagt op til en gentagelse her i 

foråret. Her bliver det med ny ældrechef, da Henriette Halgaard Rasmussen har søgt andre 

græsgange. 

Op til kommunevalget den 16/11 2021 indbød Ældre Sagen sammen med Ældrerådet til et 

valgmøde afholdt den 9/11 i Sløjfen i Hadsten, hvor ældrepolitikken var i fokus. Ca. 100 var mødt 

op for at høre politikernes holdninger. De ældres forhold blev vendt og drejet. Der blev talt om bl.a. 

friplejehjem, behovet for ældreboliger, og hvordan man kan tiltrække og fastholde plejepersonale 

m.m. Et godt og konstruktivt valgmøde, meget kompetent ledet af provst Anders Bonde. Kæte 

Klausen, der arbejder med ældrepolitik i bestyrelsen, har op til kommunevalget talt med politikere 

fra de forskellige partier, og alle vil de jo gøre det så godt. Nu må vi så afvente de næste 4 år og 

se, om der er handlinger bag ordene. Vores samarbejde med Ældrerådet vil blive mere 

formaliseret i 2022, så vi kan støtte hinanden i arbejdet.  

Som sædvanligt sikrede KU midler, så vi kunne omdele julekurve til plejehjemmene.  

Ældre Sagen på landsplan  

Ældre Sagen har per 31/12 2021 ca. 916.000 medlemmer og over 20.000 frivillige. (PP28) 

Med så mange medlemmer i ryggen giver det den dygtige stab i Ældre Sagen mulighed for 

indflydelse på Christiansborg.  

Nogle gange tager tingene bare rigtig lang tid. I 2006 blev der lavet er velfærdsforlig, der, med 

forhøjelse af pensionsalder mv., skulle sikre, at der var penge nok til en god ældrepleje, når de 

store årgange nåede en plejekrævende alder.  

Der er lavet mange undersøgelser og høringssvar siden da. Først da TV2 kom med sine 

afsløringer om uværdige forhold på plejehjem, og ÆS lavede kampagnen ”Værdig ældrepleje NU”  

op til kommunalvalget, kom der skred i forhandlingerne for alvor.  

Ældre Sagen er indgået i et samarbejde med Social- og Ældreministeriet, FOA og KL med titlen 

”Ny Fælles Retning for Ældreplejen”. Der blev holdt ældretopmøde i 2021 med Ældreministeren og 

man lovede hinanden flere ansatte på plejehjem, social omsorg i ældreplejen, mindre teams i 

ældreplejen, inddragelse af pårørende, og at det nationale tilsyn med plejehjem og ældrepleje 

bliver styrket.  

I hele Favrskov kommune er man godt i gang. Kommunen har efter ansøgning modtaget tilsagn 

om puljemidler på 9,1 mio. fra Socialstyrelsen, og de skal bruges til at etablere faste teams i 

hjemmeplejen og hjemmesygeplejen med fokus på større kontinuitet i plejen for den enkelte 

borger. Samtidig sættes der øget fokus på rehabilitering, forebyggelse af ensomhed og 

medarbejdertrivsel. Det laves på basis af et forsøg i Hinnerup-området med gode resultater. 

I december gik ÆS til regeringen og sagde, at NU var der snakket nok. Det gav pote: 

Statsministeren kom i nytårstalen med besked om, at der skulle laves ny ældrelov. Håbet er der. 

Ældre Sagen går ind i samarbejdet om en ny ældrepleje og en ældrelov med en både positiv og 

kritisk holdning og helmer ikke, før Niels og Else, som vi så i TV, kan mærke forbedringer. 
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I det hele taget har Ældre Sagen været meget aktiv for at påvirke politikerne på Christiansborg. Vi 

ser, at det virker. Et eksempel er, at der er udsigt til, at der ikke modregnes i ydelser, hvis 

pensionister stadig er aktive på arbejdsmarkedet. Noget som vi har arbejdet på i mange år. Der har 

været foretræde for ministre inden for flere områder. 

Der er gang i rigtig meget, men det vil føre for vidt, at komme ind på her i aften. Jer, der har 

adgang til Internettet, kan gå ind på Ældre Sagens hjemmeside og søge på Ældre Sagens 

resultater, høringssvar og meget andet.   

Ældre Sagen er i gang med at lave strategi for de kommende 5 år, baseret på forskellige 

undersøgelser om forskellige gruppers forventninger til fremtiden og krav til vores virke. Det er 

spændende – men som en klog person – og åbenbart ikke Storm P. - engang har sagt: Det er 

svært at spå – især om fremtiden. Men det bedste, vi kan, er vel at håbe på en rolig fremtid uden 

coronalignende tilstande, og et dybtfølt ønske om, at det hurtigt kommer fredelige tilstande i 

Ukraine.  

Men uanset hvad: Der vil stadig være brug for en vagthund som Ældre Sagen, som også på det 

lokale plan gør sit til, at vi kan have et godt liv - hele livet.      

 


