


MENTAL SUNDHED

• 20.000 frivillige

• 865.000 medlemmer

• 90.000 aktiviteter årligt

Ældre Sagens aktiviteter 



Ældre Sagens aktiviteter



Målgrupper 

Frivillige i lokalafdelingerneMedlemmer/deltagere 



Det gode værtsskab



Fokus på frivilliges trivsel



Folkebevægelsen mod Ensomhed



• Tid til den indledende kontakt

• Klar aftale og forventningsafstemning 

• Fagpersonalets kendskab til Ældre Sagens 

tilbud og de frivilliges kompetencer

• Kontakten mellem faggrupperne og de 

frivillige

• Faste kontaktpersoner i kommunen for 

lokalafdelingens aktivitetsledere 

Det gode samarbejde med kommunen



Transport

Det gode samarbejde med kommunen

Lokaler



Tak for ordet



3. Skriv dato / titel på 
præsentation 

Røde Kors’ perspektiv på at fremme ældres 
muligheder for at gøre noget aktivt for egen 

mental sundhed

v/Malene Borberg Sarwar
Udviklingskonsulent / Fællesskabssektionen / National afdeling 
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RØDE KORS I DANMARK OG ABC

Operationen er forankret, ledet og 
drevet af 204 Røde Kors afdelinger 

og 34.000 frivillige
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Bullets: de tre første ord 

Tekst starter uden 

For at få punktopstilling på 
teksten (flere niveauer 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

Organisering i Røde Kors afdelinger

Formand + 
Bestyrelse

Butik 

Leder af 
dame/børnetøj

Leder af dame 

Frivillige

Leder af børne

Frivillige

Leder af 
herretøj

Leder af møbler

Social café Besøg Familie netværk integration
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Bullets: de tre første ord 

Tekst starter uden 

For at få punktopstilling på 
teksten (flere niveauer 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

Vi afhjælper ensomhed og yder psykosocial 
støtte i svære overgange
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+ alt det øvrige…

• Sociale caféer

• Tryghedsopkald

• Aktiviteter på plejehjem

• Ledsageordninger

• Læsevenner

• Navigator 

• Kom Godt Hjem

I pipeline:

Mandefællesskaber

Online samtaler osv.
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Fremhæv søjle 

3. Vælg ’Fyld’/Hel fyldning/Farve 
4. Vælg Grå 80/76/76 

Engagere flere i ligeværdige fællesskaber 
– og meget mere…
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Tryghed 

Ro

Handle

Fællesskab

Håb

Skab klare og positive rammer, 
der er forudsigelige og 
genkendelige, så vi skaber tillid 
og reducere stressniveauet.
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Støt op om at skabe 
følelsesmæssig ro. Skab 
forståelse og accept af følelser 
og reaktioner, så følelserne 
normaliseres. 

Støt op om positive og meningsfulde  måder at håndtere 
situationen på, så både den enkelte og gruppen, oplever 
at de har handlekraft (empowerment) og kan skabe 
positive forandringer i eget liv

Skab aktiviteter, der 
styrker deltagelse og 
samhørighed med 
fællesskaber og følelsen 
af ikke at være alene

Skab aktiviteter, der 
fremmer følelsen af tryghed, 
ro, handlekraft og 
fællesskab og herigennem 
håb om en bedre fremtid.

Røde Kors’ psykosociale tilgang og ABC

RØDE 
KORS I 

DANMARK 
OG ABC

COMMIT

BELONG



Afd. for Sundhed og forebyggelse

Aktivitetscenteret

Hvidovre Kommune

Jette Spelling Clausen

Sundhedskonsulent 

Ældreliv Hvidovre



• Et forebyggende tilbud til ældre i Hvidovre 

Kommune – forankret i Hvidovre 

Sundhedscenter

• Indsatsen er udviklet i samarbejde med 

Ældrerådet i Hvidovre

• ‘Ældreliv’ er tæt sammenhængende med 

Hvidovre Kommunes Ældre- og Sundheds-og 

Forebyggelsespolitik

Ældreliv Hvidovre



Forebyggelse og sundhedsfremme i 

Hvidovre Kommune

Forebyggelse og Sundhedsfremme er et fælles 

tværgående ansvar

Ældreliv tager udgangspunkt i en 

sundhedsfremmende tankegang

Ønsket er at fremme ældres trivsel og mestring af 

dagligdagen i forhold til at bibeholde sundhed og 

understøtte livskvalitet. 



Ældreliv Hvidovre

Dækker over følgende indsatser:

• Ældreliv-kursus 

4 mødegange over fire uger

• Temadage

• ‘Velkommen til nye pensionister’

• Temamøder med aktuelle emner



Ældreliv-kursus

Varighed: 4 mødegange over 4 uger

3½ - 4 timer pr. gang 

Indhold

• Økonomi, arveret og pension 

• Tryghed i hjemmet 

• Et sundt hverdagsliv

• Netværk og fællesskaber





temadage

• ‘Hjernen og den 3. alder’. Temadag om 

mental sundhed (maj 2016)

• ‘Fællesskaber og det gode Ældreliv’. Temadag 

med arbejdstitlen ensomhed (nov. 2016)

• ‘Bevæg dig glad’ indendørs og udendørs. To 

temadag om motion (nov. 2017/ jun. 18)

• ‘Med maden i midten’. Temadag om mad og 

madfællesskaber (nov. 2017)





‘Velkommen til nye pensionister’

• Møde målrettet borgere, der er på vej på 

pension og/eller netop har forladt arbejdslivet

• Varighed: én mødegang på 3½ time

Indhold:

• Folkepension; overgangen fra arbejdslivet til 

aktiv pensionisttilværelse; identitet og 

balance, fællesskaber og sund mad. 



Ældreliv Hvidovre - økonomi

• Personaleressourcer

• Oplægsholdere

• Markedsføring og forplejning m.m.



Tak for opmærksomheden

Tovholdere for Ældreliv Hvidovre

Bodil Lindekilde bql@hvidovre.dk

Jette Spelling Clausen jsc@hvidovre.dk

Center for Sundhed og Ældre

Sundhed og Forebyggelse 

www.sundhedscentret.hvidovre.dk

mailto:bql@hvidovre.dk
mailto:jsc@hvidovre.dk
http://www.sundhedscentret.hvidovre.dk/


Frivilligcentre og 
Selvhjælp Danmark

(FriSe)

78 frivilligcentre

& 

selvhjælpsorganisationer

Dannie Lønne Larsen





Frivilligcenternes formål

understøtte deltagelsen i frivillige fællesskaber ved at gøre det lettere
at deltage, finde hjælp og støtte og at blive frivillig uanset alder,
social status, etnicitet eller funktionsnedsættelse.

styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de frivillige fællesskaber ved
at støtte og fremme frivillige initiativer samt hjælpe nye i gang.

styrke en helhedsorienteret indsats ved at bygge bro mellem
foreninger, kommuner og andre relevante aktører.



Kerneaktiviteter

 Synliggør og formidler det frivillige arbejde og mulighederne

 Matcher og guider borgere til frivillige fællesskaber

 Rådgiver foreninger og frivillige fællesskaber om drift og udvikling

 Afholder kurser / temadage for frivillige

 Støtter og synliggør netværk og samarbejde på tværs



Selvhjælpsgrupper

En socialt fællesskab, hvor deltagere hjælper sig selv og hinanden ved
at dele erfaringer om svære livssituationer og give hinanden støtte og
opbakning

• Mødes om et fælles emne, fx sorg, sygdom eller skilsmisse

• Består oftest af 4-8 deltagere

• Frivillig uddannet igangsætter eller gruppeleder



Mental sundhed

Sundhed er ikke et spørgsmål om, hvad vi udsættes for, men om
vores evne til at takle det, som sker i livet.

Grupperne handler ikke direkte om deres sygdom, diagnose eller
sårbarhed, men om de sociale og følelsesmæssige udfordringer,
som er et resultat af deres livssituation:

• hvordan lever de med det, der rammer dem?
• hvordan påvirker det deres relationer?
• hvordan håndterer de det og hvordan kommer de videre?

http://www.frise.dk/index.php?id=1843
http://www.frise.dk/index.php?id=1843


Et socialt fællesskab, hvor mænd 60+ får nye sociale relationer ved ugentlige
møder og i forskellige interessegrupper, som medlemmerne selv skaber. Det kan
være motion, udflugter på cykel eller til fods, teater/biografbesøg, fællesspisning
eller foredrag fra de ældre selv.

Erfaringerne viser, at klubberne reducerer ensomhed, øger trivsel og skaber nye
venskaber og lokale fællesskaber – og en øget deltagelse i lokalsamfundet, da
flere eksempelvis bliver frivillige andre steder.

16 eksisterende klubber på Sjælland, men der
skal på landsplan etableres 50-70 nye de næste
tre år





Som frivilligcenter er samarbejde med foreninger, det offentlige og erhvervslivet en

vigtig del af vores DNA.

Vi gør sjældent noget alene, men forsøger at involvere partnere i vores lokalområde

- det, tror vi på, giver de bedste løsninger for ny velfærd.

Vi har gode samarbejdsprojekter med blandt Københavns Kommunes ældrepleje,

bosteder for psykisk sårbare, gymnasier, virksomheder og en lang række foreninger.

Samarbejde på tværs



Videndeling, netværksskabelse og samarbejde på tværs
Større kendskab til hinanden og viden om, hvordan vi kan trække på og henvise til
hinandens ressourcer og tilbud.

Formide eksisterende aktiviteter for ældre
Udbrede viden blandt frivillige og frontpersonale om aktiviteter og tilbud henvendt
ældre samt kendskab til relevante aktører og samarbejdspartnere på området.

Sparring og kompetenceudvikling om ensomhed
Give kommunale medarbejdere, frivillige og foreninger større viden om
sårbare/ensomme ældre, samt viden om handlemuligheder og udfordringer ift. at
deltage i fællesskaber.

Understøtte udviklingen af nye aktiviteter målrettet ældre
Etablere konkrete initiativer, hvor frivillige og kommune samarbejder om at give
ældre bedre mulighed for at deltage i aktive og sociale fællesskaber.



Det gode samarbejde mellem centrale aktører

Det offentlige er et ”supplement” til civilsamfundet…





Det gode seniorfriluftsliv
Temadag om fremme af mental sundhed i seniorlivet

#sundinaturen

Konsulent og projektleder, 

Christina Bjørk Petersen, 

E-mail: cbp@friluftsraadet.dk 

Tel: 24644229



Hvordan arbejder vi med mental sundhedsfremme i seniorlivet

1. Indsamler viden om friluftslivets betydning for 
mental sundhed

2. Understøtter udviklingen og udbredelsen af 
indsatser, som får flere ældre ud og mærke 
glæde ved at være i naturen - sammen med 
andre. 

3. Etablerer netværk, samarbejdsrelationer og 
partnerskaber. 

Læs mere på: www.friluftsraadet.dk/arbejder-vi/friluftsliv-folkesundhed

https://www.friluftsraadet.dk/arbejder-vi/friluftsliv-folkesundhed


Friluftsliv og sundhed – hvordan hænger det sammen?

Oplevelser og aktiviteter i grønne omgivelser har en positiv effekt 
på borgernes sundhed og livskvalitet:

• Fysisk omkring motion og bevægelse i naturen – at gøre noget 
derude. 

• Mentalt og psykisk omkring ro, nærvær, sanseoplevelser, 
følelser og tanker – at være derude. 

• Socialt omkring den gode oplevelse, samarbejde og 
fællesskaber – at være sammen derude.



Hvad gør vi for at få flere ældre ud i naturen

Projekt Sund i Naturen: Samarbejde med 10 fokuskommuner – fx i Aktiv i 
Naturen, Vesthimmerland Kommune

• Kommunal indsats for borgere over 65 år. Mødes hver 14. dag og tager på 
turer ud i naturen med naturvejleder

Aktiv af Natur: Partnerskabspulje med VeluxFonden – støtter projekter, 
som får flere seniorer ud i naturen

Videndeling og udbredelse til med medlemsorganisationer.

Læs mere på www.friluftsraadet.dk/sundinaturen

https://www.friluftsraadet.dk/sundinaturen


Hvad siger de ældre?

"Selvom jeg altid har været udadvendt, har det været utrolig 

svært for mig at blive alene. Jeg har nu deltaget i Aktiv i 

Naturen, og det har givet mig mod og lyst til livet igen, og jeg 

har fundet ud af, at der var andre, der har haft det på samme 

måde."

”Nu er vi jo seniorer, så stress og jag skulle man tro ikke 

var noget, men så har vi mange ting der skal tages af. 

Nogle mennesker går til psykolog, coach og så videre for at 

klare hverdagens stress og jag – jeg plejer at sige at jeg 

går til kajak.” 

”Det er svært at sige hvad naturen 

betyder – men jeg ved hvordan jeg har 

det, hvis jeg ikke kommer ud.” 



Eksempler på støttede projekter

Spejdergrupper: 

fx involvere flere bedsteforældre i det lokale spejderarbejde (Rønne m.fl.)

Roklubber: 

Kurser og udstyr med henblik på at ældre kan færdes trygt på vandet. 

Ornitologiske foreninger: 

Udstyr (fx teleskoper og walkie talkier)

Fiskeforeninger: 

støtte til grej og udstyr – fx Veterangruppen i Kolding sportsfiskerforening til 

et projekt om ældre mænd og fiskeri i fællesskab. 

Dansk Vandrelaug: 

Etablering af maritime vandreruter 

Læs mere på: www.friluftsraadet.dk/aktivafnatur



Hvordan kan vi samarbejde om at få flere ældre ud og opleve 
glæde ved at være i naturen?

Vidensopbygning fx sparing på målgruppebehov, 

kompetencer m.v. 

Grej – fx lån af udstyr

Aktiviteter - fx foreningsinstruktører eller den 

kommunale naturvejleder 

Områder/faciliteter fx en spejderhytte, en bålhytte, 

naturbaser e.l. 

Tag kontakt!

Vandring, vinterbadning, ridning, kajak eller 
seniortræning? Klik ind på www.findditfriluftsliv.dk og 

se, hvor seniorer kan dyrke friluftsliv i din 

kommune/område.

http://www.findditfriluftsliv.dk/


Tak for opmærksomheden

Konsulent og projektleder, 

Christina Bjørk Petersen, 

E-mail: cbp@friluftsraadet.dk 

Tel: 24644229



Ældre (60 +)

Picnic

Gå- og 
cykelture

Opleve 
naturen

Mountainbike

Surfing

Løb

Unge (>35 år)

Aldersmæssige forskelle i aktiviteter i naturen

39 % er i naturen dagligt 17 % er i naturen dagligt

Foretrukne aktiviteter: Foretrukne aktiviteter:





Dansk Oplysnings Forbund





Læringsmiljø og fællesskab



• anerkendelse af kulturaktiviteter i relation 

til sundhedsfremme, fordi det fremmer 

trivsel

• nedbrydning af silotænkning mellem 

sundhed og kulturområdet



Motorvej til civilsamfundet



Spring for livet

Et aktivt seniorliv

Lone Brink Rasmussen, DGI Storkøbenhavn 

E-mail: Lone.brink.rasmussen@dgi.dk Mobil: 3051 5572 

mailto:Lone.brink.rasmussen@dgi.dk


Spring for livet 

Spring for livet er en helårsindsats der skal få flere seniorer ud i gode motionsfællesskaber. 

Formål: Give alle over 60 år mulighed for at mødes med andre aktive seniorer på tværs af byen og være sammen om 
fysisk aktivitet.

Indsatsen består af: 

En fælles motionsdag – en anledning til at mødes med andre og have det rart. 

- Fokus er på at få god oplevelse med motion som omdrejningspunkt

- Der deltager ca. 50 foreninger/ interesseorganisationer med relevante senioraktiviteter

- Ca. 1400 deltagere på dagen.  

Hele året – primært digital brobygning mellem foreninger og borgere og udvikling af senioraktivitet i lokale foreninger 

Deltagerne: 54-91år, gennemsnitsalder: 73,4 år

Selvom der kommer meget at de ressourcestærke, så kommer 30% alene og 32% dyrker ikke motion til hverdag. 



Op til dagen 

Synlighed!

Fysisk materiale udsendes til over 150 Københavnske institutioner

Annoncer i lokalaviser - op til 50% af deltagerne får nyheden herigennem

Facebookmarketing Helårsindsats med tilbud af eksisterende motionstilbud og fællesskaber i 
Københavnsområdet, som gerne vil have nye medlemmer. 

Netværk og Partnerskaber 

Vi gør brug af partnerskabet til at nå langt og bredt ud især til at nå målgrupper der ellers er 
svære at komme i kontakt med. 

Mænd: Mænds Mødesteder og Forum for Mænds Sundhed og faglige seniorer. Mennesker med anden 
herkomst end dansk: SheZone. Ensomme og immobile: turtjenesten, Røde Kors.



På dagen

Rummelighed: Vi sikrer, at der er aktiviteter for enhver smag. 

Fleksibilitet: Man skal kunne komme og gå mellem aktiviteter, så man kan prøve ting af i sit 
eget tempo. 

Tryghed: Det skal være nemt at træde ind i et motionsfællesskab og få sat ansigt på 
foreningerne, så det er mindre ”skræmmende” at møde op i foreningen efterfølgende. 

Foreningerne klædes på til at tage godt imod de besøgende på stande og aktiviteter. 

Rammen skal tiltrække, fjerne socioøkonomiske barrierer og bringe folk tættere på de 
gode fællesskaber: 

Gratis mad og inspirerende oplæg for at tiltrække og fastholde på dagen - Især motionsuvante 
tiltrækkes af alt det rundt om motionen. 

Frivillige fra aktivitetscentre laver maden og servere og er dermed også ”ejer” af dagen. 
Engagement for at rekruttere flere frivillige bliver endnu større. 

Programmet 2019 byder bl.a. på: 
Linedance, Hip Hop 60+, Moderne dans 
60+, Floorball, Bowls, Selvforsvar, 
Siddende floorball, Gå dig glad, Stavgang, 
Bordtennis, Gåhåndbold, Gåfodbold, 
Ringo, Me-movers cykler, Discgolf, 
Gymnastik, Roning, Thai Chi Chuan, 
QiGong, Funktionel træning og 
kredsløbstræning, Karate, Kinesisk 
gymnastik, Sport Stacking, Badminton, 
Crossdance 

Program 2019

9.30-10.15 Morgenmad, taler, 
fællessang og fælles 
opvarmning

10.30-12.30 Besøg aktiviteter, 
infostande og speakers’ 
corner

12.00-13.15 Frokost – drop in

13.15-14.15 Oplæg: Søg oplevelser!

14.15-14.30 Præmielodtrækning og på 
gensyn til næste år



Efter dagen – den sidste brobygning

Vi forsøger at gøre vejen til motionsfællesskaberne så kort som muligt

Spørgeskema – besøgende kan tilkendegive, hvis de gerne vil ringes op af en forening der har den ønskede 
aktivitet. Foreninger tager derefter fat i dem. 

Foreningsudvikling og det videre arbejde ligger ude i foreningerne og i partnerskabet

Fx workshops ”Den gode modtagelse”

Fra Spring for livet Frederiksberg: 
161 ønsker om at blive kontaktet (400 deltagere) 



Pointer

 Mange er imod events, som en måde at skabe brobygning på –
men de virker!

 Det vil kræve meget mere økonomi og ressourcer at lave 
mange små nære indsatser – og kommunikativt, vil der ikke 
være ét fælles budskab. 

 Foreninger og deltagere føler sig en del af noget større. 

 Bonus: Foreningerne kommer tættere på hinanden, bliver 
inspireret og udviklingsparate og går sammen om at skabe nye 
ting. 


