
 
Aarhus den 30. november 2018 

 
Kære VEGA-netværk 
Vinterhilsen fra VEGAnu - det nye VEGA 
 

Sidste nyt:  
Tillykke til Emma og Jonas. 
Nu kan du få besøg af sundhedsstyrelsens  værdighedsrejsehold  og får du det, kan du være så heldig at 
det er Emma Vinther eller Jonas Holsbæk, der banker på døren. Både Emma og Jonas er med i VEGA.   
 
LTV- projektet afrapporteres i starten af det nye år. 
 

VEGAnu kalender for 2019 
Den 4. februar kl 9.30-15 
VEGA-netværksmøde på Hørgården,  Hørgårdsvej 24, 8240 Risskov 

 Knud Ramian kommer og drøfter Det gode lange liv, med netværket bl.a. pba. artikel 

 Sundhedsministeriets rejsehold for værdig ældrepleje – med VEGA islæt; Emma og Jonas 

 sidste nyt om LTV-projektet 
 
Den 23. maj 
VEGA seminar  

 Oplevelsesklyngen i Aarhus har førertrøjen, seminaret afholdes i Aarhus. 
Mere om dette på netværksmødet den 4. feb. 

 
Den 20. august 
VEGA netværksmøde  
 
Den 31. oktober og 1. november 
Dansk gerontologisk selskabs National Konference om Aldring og Samfund 2019 

 VEGAnu deltager med et symposium 

 
VEGA har eksisteret i mere end 20 år 

 nu er VEGA  gentænkt og redesignet 

 nu er VEGA blevet billigere 

 nu er der VEGA introduktions tilbud 

 nu er der mulighed for individuelt VEGA medlemskab 

 nu er der en ny VEGA- bestyrelse 

 nu er der et nyt VEGA portræt – kommissorium 

 nu er der en ny VEGA- hjemmeside/menupunkt  https://danskgerontologi.dk 

 nu er VEGA-praksis og VEGA fusioneret 
 

 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/nu-kan-du-faa-besoeg-af-vaerdighedsrejseholdet
https://stiften.dk/kronikker/Kronik-Hjaelp-min-levealder-stiger-med-20-minutter-om-dagen/artikel/527829
https://danskgerontologi.dk/


 

VEGA er gentænkt og redesignet 
VEGA har eksisteret i mere end 20 år.  
Fokus på gamles hverdagsliv er fortsat kærnen for VEGA og metoden er stadig knyttet til netværk, 
videndeling og vidensproduktion. 
Noget af det VEGA har bidraget med gennem alle år er konsulent- og projektbistand.   
Der er sket meget i disse mere end 20 år på dette felt og der er ikke længere blandt VEGA´s medlemmer 
efterspørgsel på hjælp til at gennemføre projekter – den kompetence har alle organisationer selv 
oparbejdet.  
Derfor er det noget andet  VEGA kan bidrage med i dag, nemlig i højere grad fokus på vidensdeling og 
erfaringsudveksling.  
VEGAnu – Et netværk for alle der arbejder med at skabe gode hverdage for ældre, og på trods af 
nytænkning er disse tre udsagn er fortsat centrale for VEGA-tænkningen: 

 Praksis er en guldgrube af visdom om, hvad der har betydning i ældres hverdagsliv 

 Praksis udvikler også under pres løsninger på hverdagens problemer 

 Praksiserfaringerne forsvinder som private løsninger på lokale problemer. 
  

VEGAnu er blevet billigere 
Med de nye opgaver for VEGA er det også rimeligt at prisen for medlemskab sættes ned. 
Det koster fremover 5000 kr for et års medlemskab, hvilket inkluderer et kollektivt medlemskab i Dansk 
Gerontologisk Selskab (DGS) medlemskab af DGS giver: to årlige bladudgivelser, reduceret pris for x antal 
personer på den årlige nationale konference. 
Der udsendes primo december faktura for 2019. 
 

VEGAnu har introduktions tilbud 
Nye VEGA medlemmer vil fra 2019 få et års "prøvemedlemsskab" til halvpris; 2500 kr. som også inkluderer 
kollektivt medlemskab i DGS 
 

Individuelt VEGAnu medlemskab 
Der vil fra 2019 være mulighed for individuelt medlemskab i VEGA 
1500 kr. som inkluderer individuelt medlemskab af DGS 
 

VEGAnu - bestyrelse 
Den nye VEGA-bestyrelse er en udvidet udgave og består nu af seks personer,  
Birgitte og Anne Mette bliver.  
Emma og Ole takker af. 
De nye er: 
Karen Sophie Pilegaard, konsulent DEFACTUM, Region Midtjylland  
Louise Rønne Bengtson, oplevelsesmedarbejder i område nord, Aarhus Kommune 
Liv Høybye Jeppesen, flyvende oplevelsesmedarbejder i Aarhus Kommune 
Marie Holst Nielsen fra Kastaniehaven i Give. 
Birgitte Højlund er fremtidens tovholder. 
 



 

 
Nyt VEGA portræt – kommissorium 
Der arbejdes med at formulere et nyt VEGA-portræt / kommissorium for netværket 
 

Ny VEGA- hjemmeside/menupunkt    
https://danskgerontologi.dk   
VEGA har nu fået et menupunkt på Dansk Gerontologisk  Selskab nye hjemmeside, der blev tilgængelig i 
forbindelse med den nationale konference i Middelfart i oktober. Vi skal have valgt centrale dokumenter ud 
og lagt på hjemmesiden. 

 
VEGA-praksis og VEGA fusioneret til VEGAnu 
Medlemmerne af VEGA-praksis tilbydes medlemskab i VEGAnu til en introduktionspris på 2500kr 
 

VEGA-praksis tilbydes medlemskab i VEGAnu 
VEGA-praksis ophører med at eksisterer som en del of VEGA og de arbejdspladser der ikke allerede er 
medlem af VEGA tilbydes introduktionsmedlasmesskab af VEGAnu, der drejer som om; Bronzevej i Odder 
Ringkøbing-Skjern og Mariagerfjord 
 
 

VEGA medlemmer 2018: 
1. Social & SundhedsSkolen, Herning 

2. Kastaniehaven, Give 

3. Demenscenter Viborg  

4. University College Nordjylland 

5. DEFACTUM Koncern Kvalitet Region Midtjylland 

6. MarselisborgCentret 

7. Metropol, Fysio- Ergoterapeutuddannelsen 

8. Center for Frihedsteknologi og Akuttilbud og rehabilitering Vikærgaarden,  

9. Aarhus Kommune, "Mere Liv på Plejehjemmene" 

10. Syddjurs Kommune 

11. Skive Kommune 

12. Silkeborg Kommune 

 

 
De bedste VEGAnu- hilsner  
De nye: Liv, Louise, Karen og Marie  
De gamle: Anne Mette, Birgitte, Emma og Ole  
 

https://danskgerontologi.dk/wp-content/uploads/2018/11/Vega-pr%C3%A6sentation.pdf
https://danskgerontologi.dk/

