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Året 2021 startede som 2020 sluttede, nemlig med et dansk samfund mærket af corona. Det 
første halve år forsvandt stort set. Og selv om bestyrelsen havde travlt, havde det ingen virkning 
for medlemmerne. Videomøder med Snorresgade og videomøder med kommunen blev næsten 
hverdag. Vi fik afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Men lad mig dog først præsentere bestyrelsen.

Også i 2021 måtte vi aflyse og udskyde Årsmødet. Vi planlagde i første omgang at afholde 
Årsmødet i juni, men indså, at det nok ikke kunne lade sig gøre. 
Årsmødet blev afholdt i september.

Af andre aflysninger og udskydelser, ud over turene, kan jeg i flæng nævne:
· Nytårskuren blev i samråd med kommunen og Seniorforeningerne aflyst
· Mødet med aktivitetslederne blev heller ikke til noget
· Frivilligdagen blev flyttet til august. En bustur til Jægerspris Slot hvor 35 frivillige spiste på 

Gerlev Kro efterfølgende
· Spise sammen uge 17 blev i første omgang rykket til den 8. juni, og endeligt til den 12/6
· Grill-arrangement blev flyttet til september, hvor 45 deltog

Igen i år vil jeg bringe en stor tak til bestyrelsen. Især for den store tålmodighed og store 
arbejdsindsats. Det har også i 2021 været en stor arbejdsbyrde med at planlægge, arrangere, 
aflyse og tilbagebetale penge til deltagerne, og kræve penge af leverandørerne. Og så for fra igen. 
Det er noget der slider, men vi valgte også i 2021 at holde fanen højt, frem for at gå i dvale.

En stor tak skal også lyde til vores nu 95 frivillige, og især vores aktivitetsledere. Langt de fleste 
stod klar til at genoptage det frivillige arbejde, da der igen blev lukket op i samfundet. 

Efter nu to år med corona har vi fået vished for, hvor vigtigt det er, at I som tilmelder jer vores 
arrangementer og ture, oplyser telefonnummer og e-mail hver gang I tilmelder jer. 

Når arrangementer aflyses eller ændres, skal vi kunne komme i kontakt med jer. 
I vil fremover modtage besked om ændringer, som en SMS eller besked via e-mail.
Har I ikke en e-mail, så spørg jeres ægtefælle, jeres børn, naboen eller måske en god ven, om I må 
henvise til dem. Det samme gælder for jer med en fastnettelefon og ikke mindst hemmeligt 
nummer!

Motionstræning foran eget TV på kanal DK4 blev en aktualitet i april, hvor der blev trænet 5 dage 
om ugen. Der ligger nu 30 forskellige træningsprogrammer.

Det var også i april, at Glostrup Kommune tilbød at man gratis kunne rejse on-line, bag sin egen 
PC-skærm. Første gang var den 28/4 hvor rejsen gik til Polen.
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Foreningslokaler skulle holdes lukkede, men da endelig Folketinget tillod en åbning ultimo maj 
måned, var kontorvagterne gået på sommerferie. Vores kontor åbnede derfor først i august. Vi fik i 
mellemtiden indkøbt og installeret en ny kontor-PC. Vi fik nyt køleskab, og sidst på året også en ny 
postkasse.
Det var også i maj at kommunen åbnede for det nye Medborgerhus, som siden har dannet 
rammen om vores bestyrelsesmøder.

I juni begyndte samfundet at åbne op, og den 12. juni var det tilladt at mødes 100 mennesker. 
Vi fik en henvendelse fra Snorresgade. Hvis vi afholdt spise-sammen, ville Bjarne Hastrup komme 
forbi, og han ville tage Ældreminister Astrid Krag og Anders Ladekarl fra Røde Kors med. 
Vi hyrede en musiker, og ca. 100 deltagere havde en dejlig dag. Ældre Sagen og Røde Kors 
benyttede lejligheden til at overrække Astrid Krag vores fælles oplæg til en strategi for 
bekæmpelse af ensomhed.

Nogle få faste, udendørs aktiviteter startede op i det sene forår, og resten ventede til 
sensommeren. Vi tog fortrøstningsfulde hul på andet halvår.

Sidste år blev der introduceret et nyt demenssymbol, som vi i samarbejde med kommunerne, også 
I Glostrup, oplyste borgerne om. I kan se det på kontoret.

Vi fik ryddet op i de sidste faste aktiviteter, så der ikke længere sker kontantbetaling til vores 
aktivitetsledere. Alle tilmelder sig og betaler via hjemmesiden. Kontantbetaling sker også til Ældre 
Sagens MobilePay, og ikke til aktivitetsledernes private MobilePay. Det er kun kontoret der tager 
imod kontanter. Men vi foretrækker, at I betaler med MobilePay og med Dankort, også når I 
besøger kontoret.

Hen over sommeren fik vi oprettet et nyt sanghold, da en sangglad person efterlyste muligheden 
for at synge i Ældre Sagen. Vi fandt et klaver til Medborgerhuset, en pianist og trykt nogle 
sanghæfter. Sangholdet blev hurtigt populært, og med knap 50 tilmeldte fra starten, møder ca. 35 
op hver gang. 

Vores aktivitetsleder på engelskholdet valgte at flytte til Skotland, og afløseren holdt desværre 
ikke så længe. Så vi måtte lukke engelskholdet i efteråret. Måske I kender én der kan overtage?

Under Årsmødet sidste år var der fra salen interesse i at udføre ad-hoc arbejde. Vi tog straks 
handsken op, og har nu oprettet et Ad-Hoc-Team, som på skift hjælper til ved de store 
arrangementer.

Vi søgte, og fik, midler til vores besøgsvenner, så vi kunne afholde ”Kaffemik” for besøgsvenner og 
besøgsværter. Kaffe, kage og et underholdende foredrag i Medborgerhuset.
Med baggrund i besøgsvenner, blev vi indbudt til at holde en times indlæg om Ældre Sagen, og 
ikke mindst Besøgsvenner, på Plejecenter Hvissinge, for de hjemmeboende ældre.
Vores koordinator, Kjell, og jeg tog på besøg og holdt vores præsentation.



3 af 4

Før sommerferien skrev vi til politikerne i Glostrup, at vi i oktober ville afholde et Ældrepolitisk 
Borgermøde. 10 ud af de 11 opstillede politiske foreninger valgte at tage imod tilbuddet.
Under vores Frivilligdag til Jægerspris Slot, spurgte vi de frivillige hvad der optog dem mest i 
Glostrup. Der var mange enslydende svar, og samlet fyldte forslagene en A4-side. Det var nogle af 
disse emner vi bragte videre til politikerne, så de kunne forberede sig. Der var endvidere i Ældre
Sagen udarbejdet en stor analyse, der sammenlignede alle 98 kommuner i Danmark. Nogle af 
oplysningerne sendte vi også videre til politikerne, med beskeden om, at der er plads til forbedring 
for en værdig ældrepleje i Glostrup.
Der mødte 140 mennesker frem, dobbelt så mange som vi havde håbet på, og nok det mest 
besøgte vælgermøde i Glostrup. I pausen serverede vi grillpølser, øl og vand.

Også politikerne fandt vores møde interessant, så de vil gerne fremover i dialog med Ældre Sagen, 
og gentage et Ældrepolitisk borgermøde hvert år.

Spise-sammen i november nåede vi at afholde, hvor ca. 100 deltagere havde en god og munter 
dag.
Men også i år var coronaen årsag til at vi måtte aflyse julefrokosten i december. Julefrokosten med 
Glostrup Kommune som sponsor. Maden kunne vi ikke nå at afbestille, og i samråd med Glostrup 
Kommune opfordrede vi deltagerne til at afhente deres juleplatte i bibliotekskælderen.

Sidst på året indgik vi en aftale med Folkebladet, så vi det næste år bringer annoncer hver anden 
uge, til en rimelig pris. Læg mærke til annoncerne, men læs også vores Nyheds-mails. Sammen 
med Hjemmesiden er det vores 3 vigtigste nyhedsmedier, da lokalbladet kun udkommer to gange 
årligt.

Folketinget stillede en pose penge til rådighed for Ældre Sagen. Vi søgte og fik også vores andel. 
Pengene skal gå til at sætte gang i oplevelsesindustrien og kulturindustrien, til gavn for ældre. Og 
især sårbare ældre, der har følt sig isoleret under coronaen. Vi holdt et par møder med 
kommunen, for at høre hvordan vi kunne samarbejde om specielt de sårbare ældre.
Selv samme corona gjorde det ikke muligt at komme rigtigt i gang i 2021, så det bliver først i 
foråret 2022 at vi går til den. 
Hold øje med vores hjemmeside og vores Nyhedsmails. Det er her I finder ud af hvad vi tilbyder.

Generelt i Ældre Sagen har der været stagnation i tilgangen af nye medlemmer, som dog p.t. er 
kommet tilbage på et normalt leje. Det gælder også for Glostrup, hvor vi havde stort set samme 
antal medlemme ved udgangen af 2021, som året forinden, nemlig 3.400. Antallet af frivillige er 
generelt faldet, men i Glostrup har vi haft en lille stigning til ca. 95.

Lidt fra Ældre Sagens sekretariat i Snorresgade
Nogle få udpluk af Ældre Sagen Snorresgades virke i 2021:

· Delegeretmødet 2020 blev aflyst og flyttet til 2021, hvor vi holdt et meget afkortet 
delegeretmøde. 

· Antal medlemmer udgør nu 920.000
· Tilgangen af frivillige faldt også under coronaen, og ligger på knap 21.000. Man er frivillig i 

gennemsnit 3 ½ år.
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· Vi giver ca. 45.000 rådgivninger om året
· Ældre Sagen har også i 2021 arbejdet hårdt for at påvirke regeringen til en mere 

ældrevenlig politik. Det er stort set kun lykkedes på området for ensomhed. Finansloven 
for 2022 er lige som Finansloven 2021, mere optaget af klima og normeringer i 
daginstitutioner. Det er også vigtige områder, men hvor er indsatsen for de ældre? 
Statsministeren har affejet os med bemærkningen om, at der kommer en ny lovgivning på 
et tidspunkt

· Lønningerne stiger 2,5-3% og inflationen ventes at blive over 5%. Regeringen mener at de 
ældre kan nøjes med 1,2% stigning af folkepensionen! Der var gode takter i 
statsministerens nytårstale. Så må vi se hvad det indebærer, og hvornår det sker.

· Siden er energipriserne og inflationen gået amok, men det er så et emne til næste års 
beretning

· Der er behov for 80.000 nye ældreboliger, men der er kun 8.000 under opførsel. Tilgangen 
af 70-årige og 80-årige stiger hurtigt, dog ikke helt så meget i Glostrup

· Også 2021 blev et år med ”Flex-strategi” i Ældre Sagen, grundet coronaen. Vi har netop 
taget hul på at udarbejde en ny strategiplan for 2023-2027

· Folketinget afsatte midler til at sætte skub i oplevelsesindustrien og kulturen. Ældre Sagen 
fik kr. 22 mio. Vi fik også vores del i Glostrup. Hør senere under punktet ”Fremtidig virke”

· De mange nedlukninger og stop for projekter og aktiviteter har givet et større overskud 
også i 2021, som vil finde anvendelse de kommende år. Det betyder bla. flere penge til 
lokalafdelingerne

· Der skal mere fokus på aktiviteter for mænd og for bekæmpelse af ensomhed
· Der har især på Facebook været fremsat kritik af Ældre Sagens lønniveau, og de mange 

ansatte. Dette har vi kunnet tilbagevise. Undersøgelser, der sammenligner os med andre 
organisationer viser, at Snorresgades lønninger ligger under gennemsnittet, og at vi har 
færre ansatte pr. medlem end andre organisationer

· Vores deltagelse i det ældrepolitiske topmøde mundede ud i, at der skal mere fokus på 
hjemmehjælp og på plejehjem. En værdig ældrepleje er tiltrængt i mange kommuner, også 
Glostrup. En Velfærdslov skal tage hånd om dette – når den bliver til en realitet

Det var hvad vi valgte at bringe under bestyrelsens beretning for 2021.


