
 

 

Velkommen til formøde 2022 

 



 

 

Dagens program i overskrifter 
 

• Velkomst og præsentation 

• Godkendelse af dagsorden 

• Hvordan ser ”landskabet” ud i D7 ved Jannik Lindholm 

• Gennemgang af materialet til Delegeretmødet 

• Nyt fra Landsbestyrelse og sekretariat 

• Eventuelt 

 



Regnvejrsdag i november 

 

Jeg vil male dagen blå med en 

solskinsstribe på vælge lyset 

frem for skyggen gi' mig selv 

et puf i ryggen tro på alting, 

selv på lykken jeg vil male dagen blå.  

1/6 



Regnvejrsdag i november 

 

Jeg vil male dagen gul solen 

som en sommerfugl sætter 

sig på mine hænder alle 

regnvejrsdage ender der står 

'maj' på min kalender jeg vil 

male dagen gul.  

2/6 



Regnvejrsdag i november 

 

Jeg vil male dagen rød med 

den sidste roses glød jeg vil 

plukke kantareller løvetand 

og brændenælder leve i det 

nu, der gælder jeg vil male 

dagen rød.  
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Regnvejrsdag i november 

 

Jeg vil male dagen grøn dyb 

og kølig - flaskegrøn sætte 

tændte lys i stager glemme 

rynker, dobbelthager håbe 

på mit spejl bedrager jeg vil 

male dagen grøn.  

4/6 



Regnvejrsdag i november 

 

Jeg vil male dagen hvid 

nu hvor det er ulvetid 

købe franske anemoner 

for de sidste tyve 

kroner lytte til Vivaldis 

toner jeg vil male 

dagen hvid.  



Regnvejrsdag i november 

 

5/6 

Jeg vil male dagen lys strege 

ud og sætte kryds jeg har 

tusind ting at gøre klokken 

elleve-femogfyrre blev 

november hængt til tørre jeg 

vil male dagen lys. 6/6 

Melodi: Pia Raug 1976 - Tekst: Ebba  



Regnvejrsdag i november 

 

Munk Pedersen 1976 



 

 

Præsentationsrunde… 
 

 



 

 

  

 

 

Strategi 2023  - 

2027 

Forslag til Ældre Sagens delegerede, november  2022 



 

 

 

▪ Ældre Sagen er fortsat en folkelig bevægelse, der kæmper for, at alle kan leve et godt liv–hele 

livet. 

▪ Vi kæmper for, at ældre med behov får den værdige behandling, pleje og hjælp, de har brug for– 

overalt i landet. 

▪ Vi bidrager til at skabe en aktiv og livsglad seniorstyrke, som samfundet værdsætter. 

▪ Vi styrker mental sundhed og bekæmper ensomhed gennem meningsfuldt samvær. 

▪ Vi mobiliserer og skaber aktivitet –over hele landet. 

▪ Vi tilpasser vores tilbud og kommunikation til den enkelte –fordi vi alle er forskellige. 

Sammenfatning  – mange bolde i luften… 



 

 

▪ Vi følger den digitale udvikling og kæmper for brugervenlighed og retssikkerhed –og imod ulighed 

og alderisme. 

▪ Vi bygger på viden og forskning og udvikler fremtidens velfærd. 

▪ Vi er på vej mod 1 million medlemmer. 

 UDKAST Vores medlemsløfter til de seks segmenter – hele l ivet
livet 

En aktiv Værdigsundhed, seniorstyrke omsorgogpleje 
Et godt liv  

Et godt l iv – hele  
Mentalsundhed – fleremulighederforsamvær, nærværoglykke 

Til de relations-orienterede:  

Vi har fællesskaber og tilbud, der 

giver dig samvær med andre og 

nye relationer 

Til de selv• -orienterede:<<<<< 

Hos os kan du dyrke, udvide, 

udvikle og udveksle dine interesser 

Til de energi-orienterede:  

Hold krop og sind i sving; vi har 

tilbud, der holder dig aktiv hele 

livet 

Til de friheds-orienterede:  



 

 

Vi giver dig et fællesskab, hvor 

du kan være dig selv sammen 

med andre og få tryghed ift. at 

bevare det gode liv, du har nu 

Til de omverdens-orienterede:  

Vi arbejder for, at vores børn og 

børnebørn – de kommende ældre  

– får et godt samfund 

Til de arbejds-orienterede: 

Vi arbejder for, at du fortsætte 

med at bruge de særlige evner og 

kompetencer, du har – i et job 

eller som frivillig. For der er ingen 

udløbsdato på dine kompetencer! 



 

 

  

Tre  områder, hvor  

Ældre Sagen skal  

skubbe på for at   

forbedre  

hverdagen for  

ældre og seniorer 

En aktiv  

seniorstyrke 

Værdig sundhed,  

omsorg og pleje 

Mental sundhed  – 

Flere muligheder for samvær,  

nærvær og lykke 

Et godt liv 

– hele livet 



 

 

 

Fire nødvendig e 

styrkelser af  

Ældre  Sagen 



 

 

Skub 1: Værdig sundhed, omsorg og pleje 



 

 

Sundhedsvæsen 

• Sundhedsreform bør skabe bedre 

sammenhæng. 

• Det ældrevenlige hospital. 

New Deal 

• Værdig Ældrepleje nu. 

 

Øvrige aktiviteter 

• Styrke vores lokal ældre- og 

sundhedspolitisk indflydelse. 

• Fortsat stærk indsats ift demens 

og  pårørende. 

• Nationalt forsvare ældres 

retssikkerhed. 

• Arbejdskraft til sundhed/pleje.  

• Afsæt i konkrete sager fra 
Rådgivningen. 



 

 

 

Skub  2: 

  

En aktiv seniorstyrke 



 

 

Fokus på seniorer på 

arbejdsmarkedet - relevans for  

50-70 årige 

• Bedre muligheder for 

efteruddannelse. 

• Jobbank for seniorer.  

• Bekæmpe forskelsbehandling. 

• Arbejdsmarkedspolitisk 
netværk. 

• Årlig Seniorpolitisk konference. 

 
Øvrige aktiviteter 

• Der er brug for seniorstyrken 

• Mere sport og motion lokalt. 

• Hjælpe pårørende. 

• Digitale møder og 
fællesskaber. 

• Lette overgange i seniorlivet 

(pensionering, bolig mm). 

• Kurser og foredrag om at holde 

hjernen skarp.  

• Gode råd og information.  

Skub 3 fremad: Mental sundhed  



 

 

Ensomhedsprojekt 

• Fortsat bekæmpelse af 

ensomhed – Folkebevægelsen 

mod ensomhed 

• National strategi mod ensomhed 
– sammen med Røde Kors 

 
Øvrige aktiviteter 

• Samtalesaloner. 

• Flere generationsmøder om fx 

tonen på sociale medier, 

klimaudfordringer mm. 

• Mental sundhed - vær aktiv og 

deltag hos os. Bliv frivillig. 

• Fremme bofællesskaber. 



 

 

  

Fire nødvendig e 

styrkelser af  

Ældre  Sagen 



 

 

1. Lokal mobilisering, påvirkning og støtte 



 

 

Rekruttering og fastholdelse af 

frivillige  

• Udvikling af nye frivilligroller - ad 

hoc-frivillige, årstidsfrivillige. 

• Lette frivilliges dagligdag fx 

bedre kommunikation. 

Lokal og regional indflydelse 

• Styrke vores ældre- og 
sundhedspolitiske indsats lokalt  

 
Øvrige aktiviteter 

• Grundpakke - fælles retning jf. 
§8.2 

• Webakademi for frivillige. 

• Mere mangfoldig frivilliggruppe. 

• Kortlægge og forbedre service for 
frivillige. 



 

 

Gruppering  

• Vi skal være attraktive for flere 55- 

75 årige og de forskellige grupper 

• Flere aften/weekend-aktiviteter. 

• Fællesskaber for mænd.  

• Aktiviteter for yngre medlemmer. 

 
Øvrige aktiviteter 

• Tilbud om klima og bæredygtighed. 

• Mere livstilsorienteret indhold. 

• Forbedre service for medlemmer.  

• Øget digital selvbetjening og mere 

personlig målrettet kommunikation. 

• Bedre brug af tilgængelige data. 



 

 

• Mere målretning til de 6 gruppers 
værdier og behov. 



 

 

2. Segmentering af behov = der er forskel på 

medlemmer  



 

 

3. Opbygning af digitale og teknologiske 

kompetencer 

▪ Styrket indsats – projekt: ”digital og teknologi”  

▪ Nyt brugerpanel ift. digitale løsninger. 

▪ Nyt medlemspanel som supplemnt til medlemsundersøgelser og input fra 
Rådgivningen. 

▪ 
Webakademi for medlemmer. 

▪ Øget digital automatisering. 

▪ 
Velfærdsteknologi-frivillige. 

▪ 
Microsoft 365. 

▪ 
Ny version af Ældretelefon - telefonvenner 



 

 

▪ Online-bisiddere og andre måder at organisere frivillig-indsatser på. 

4. Ældre Sagen som videnbank og fremtidsskaber 

• Helikopteroverblik over Fremtidsstudier de senest 35 år. 

• Senat – en tænketank  - et samarbejde med forskere om overbygning på 

Fremtidsstudiet. 

• Fremtidig ældrepolitik skabes ved forskermøder og workshops i Campus. 



 

 

Succes i 2027 – hvis vi kan sige: 

  

• Overalt i landet får ældre med behov den værdige behandling, 

pleje og hjælp, de har brug for. 

• Vi har en aktiv og livsglad seniorstyrke, som samfundet 

værdsætter. 

• Der er god mental sundhed, og ensomheden er reduceret 

gennem meningsfuldt samvær. 

• Vi har mobiliseret og skabt aktivitet – over hele landet. 

• Vi har tilbud og kommunikation til den enkelte – fordi vi alle er 

forskellige. 

• Vi har sikret god digitalisering med brugervenlighed og 

retssikkerhed – og uden ulighed og alderisme. 

• Vi har opnået ny viden og udviklet fremtidens velfærd. 

• Vi har over en million medlemmer! 



 

 

Nyt fra sekretariatet 
 

• Nyt om navne Ole Peinow og Silas Blomquist 

• Kursus for nye frivilligledere 23. maj 2023 

• Kursuskatalog 2023 Gælder hele året  

• Rekruttering til bestyrelser 2023 Tilbud om hjælp  

• Frivilligshop, Frivilligpolitik og Samværspolitik 

• M365 



 

 

 



 

 

Microsoft 365 
 

SIKKER MAIL OG DOKUMENTDELING I LOKALAFDELINGERNE 
• Alle med en lederfunktion 

• Personlig mail og funktionsmail (fx 

vågetjenesten) 

• Sikkerhed og overholdelse af GDPR 

regler 

Yderligere funktioner 

• udover mail, også en mulighed for at 
arkivere egne dokumenter.  

• standard opdeling, med fx en 
bestyrelsesmappe, hvor det kun er 
bestyrelsesmedlemmer der kan tilgå 
mappen.  

• tilsvarende mapper for 
aktivitetsområder, hvor bestyrelsens og 
de aktivitetsansvarlige vil have adgang. 

• sidst med ikke mindst, giver M365 også 
mulighed for at holde online møder. 

Startside 



 

 

 

 

Lokalafdeling 

 



 

 

 

Aktivitetsside 
 



 

 

 

Funktionspostkasse 
 



 

 

 

Support 

 



 

 

• Der ydes support på løsning (telefon/e-mail) 

i normal kontortid 08-17 

• Professionelt supportcenter forestår support 

• Tæt dialog imellem supportcenter og 

projektleder i Ældre Sagen, så vi løbende 

fjerner snublesten… 

Kursusoverblik 
 



 

 

 

DATO KURSUSSTED (KLIK PÅ LINKET) 

24. nov. 22 Ældre Sagen Aalborg, Torvet 
5, 9400 Nørresundby Fuldt 
booket! 

25. nov. 22 Ældre Sagen Hvidovre, Laurits  
Olsens Vej 49, 1 sal, 2650  
Hvidovre 
Fuldt booket! 

30. nov. 22 Sekretariatet, Snorresgade 
17, 2300 København S Fuldt 
booket! 

08. dec. 22 Peblingerende 7, 4780 Stege 

12. dec. 22 Ældre Sagen Århus, Vester Alle 
8, 8000 Århus C 

12. jan. 23 Medborgerhuset, Bindslev 
Plads 5, 8600 Silkeborg 
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Ældre Sagens podcast 



 

 

 

 11  podcast  indtil videre 

 Podcast er  inddelt i flere kapitler 

 Et  kapitel varer typisk omkring en time.  Nogle 

temaer er et  afsnit på ca. 20  minutter 

 Ældre  Sagens hjertesager har udgangspunkt i 

Ældre  Sagens temaer med  ekspert fra Ældre Sagen.  

Lars BS om  mænd . David om  ensomhed 

 Planlagt tema om  frivillighed med Lars L og  

frivilligrådets formand Anna Bjerre 

 Podcast er  tilgængelig via podcast apps og Ældre  

Sagens hjemmeside 



 

   

KAMPAGNE I OKTOBER  – NOVEMBER OG DECEMBER 

Telefonvenner 

Kører fra 4/10 og resten af året 



 

 

Annoncer i ugeblade  



 

 

 



 

 

Facebook annoncering 

 

VI ANVENDER BÅDE STILL BILLEDER OG SMÅ ANIMATIONS FILM  

 



 

 

Facebook annoncering 
 

VI ANVENDER BÅDE STILL BILLEDER OG SMÅ ANIMATIONS FILM  

3 Videoer: 

Klik på rammen og se filmen https://fb.me/1MhEiQzAZX2SUbhttps://fb.me/1QVDaDsCJJfmugEe 

https://fb.me/1MhEiQzAZX2SUbe
https://fb.me/1QVDaDsCJJfmugE
https://fb.me/1MhEiQzAZX2SUbe


 

 

https://fb.me/1LMr4K2CZx9YGQo  

https://fb.me/1LMr4K2CZx9YGQo


 

 

Infotainers i busser 



 

 

 



 

 

Årsager til medlemskab af Ældre Sagen og alder 

 

BASE: MEDLEMMER AF ÆLDRE SAGEN (1.202). RESPONDENTEN KAN AFGIVE FLERE SVAR (UHJULPENT) 

 Alle 

Den gode sag 37 

Adgang til medlemstilbud 26 

På grund af min alder 22 

Adgang til lokale arrangementer 13 

Fik det anbefalet/ringet op 9 

Adgang til rådgivning 8 

Min ægtefælle meldte mig ind 6 

Får Ældre Sagens blade 5 



 

 

Socialt samvær 4 

 

 39 

E-hospital 

 

• Samarbejde med Region Sjælland 

• Formål at ældre får gavn af digitale sundhedsløsninger 



 

 

• Opgave: at hjælpe ældre med at få installeret sundhedsapps 

– i første omgang MinSundhedsplatform – lære dem at bruge 

apps og føle sig trygge ved at bruge  

dem 

• Ældre Sagens fem lokalafdelinger i Guldborgsund kommune 

– Sakskøbing, Stubbekøbing, Nørre Alslev, Nysted og 

Nykøbing Falster-Sydfalster 

• Vi tager udgangspunkt i det, der allerede findes 

• Camilla, Martin og Tina involveret fra Sekretariatet 

 


