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VEGA-netværket  
- HVERDAGSLIV for GAMLE 

 
VEGA er et fagligt netværk tilknyttet Dansk Gerontologisk Selskab.  

Netværkets formål er at fremme aktiviteter, der synliggør det levede 
liv i alderdommen i et hverdagslivsperspektiv. Vi arbejder tværfagligt, 
videndelende og videnskabende med det mål at udvikle 
arbejdsformer, der anvender hverdagslivsperspektivet i praksis.  

Netværket består af arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og 
enkeltpersoner med faglig interesse i gamle menneskers hverdagsliv. 

Netværket blev startet i 1996. Materialer fra netværkets aktiviteter og 
projekter kan findes på ww.danskgerontologi.dk 
 

Et medlemskab af Vega Netværket giver:  
• Hjælp til at fokusere på det gode hverdagsliv i egen praksis. 

• Adgang til et levende og inspirerende forum af mennesker og 
arbejdspladser, der har særlig interesse i, og erfaringer med at 
arbejde i et hverdagslivsperspektiv. 

• Støtte til at udvikle egne ideer og projekter. 

• Mulighed for at trække på andre VEGA-medlemmers viden og 
resultater i egne projekter.  

• Mulighed for at indgå i tværgående programmer og projekter.  

• Gratis deltagelse i netværksmøder og åbne seminarer, fyldt med 
gensidig inspiration og nyt om aktuelle emner med relation til 
gamle menneskers hverdagsliv. 

• Et institutionsmedlemskab af Dansk Gerontologisk Selskab, som 
giver rabat på selskabets nationale konference. Kontaktpersonen i 
netværket modtager selskabets digitiale nyhedsbrev Nyt om 
Gammelt og tidsskriftet Gerontologi til videre spredning. 
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Deltagelse i netværket 

En arbejdsplads deltager i netværket for et år ad gangen og kan 
sende op til tre medarbejdere til  netværksmøder og åbne seminarer 
uden beregning. 

Enkeltpersoner med faglig interesse i netværkets aktiviteter kan efter 
aftale optages til nedsat kontingent. 

Netværkets deltagere er på skift værter for netværksmøderne og de 
åbne seminarer. 

Netværkets aktiviteter  

Aktiviteterne besluttes af styregruppen efter drøftelse i netværket og 
planlægges for et år ad gangen. 

Netværket afholder to årlige netværksmøder. Desuden afholdes et 
åbent seminar hvert år, hvor netværket tager et aktuelt tema op, og 
andre inviteres til at høre om aktiviteter og projekter i netværket.  

Vega Netværket deltager så vidt muligt i Dansk Gerontologisk 
Selskabs nationale konference med en workshop/symposium. 

Øvrige aktiviteter aftales i styregruppen.  

Fælles projekter 

Såvel Vega-netværkets styregruppe som øvrige medlemmer kan 
tage initiativ til fælles projekter, der gennemføres i et samarbejde 
mellem deltagerne i netværket.  

VEGA-netværkets styregruppe står som ansøger i forbindelse med 
finansiering af de fælles projekter. 

Alle afsluttede projekter præsenteres via artikler i tidsskriftet 
Gerontologi.  
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Netværkets ledelse og drift 

Netværkets ledes af en styregruppe på 3-7 medlemmer. 
Styregruppens medlemmer fungerer på skift som tovholdere for 
netværket. Styregruppen organiserer selv sit arbejde og er 
selvsupplerende. 

VEGA-netværket er tilknyttet  Dansk Gerontologisk Selskab som et 
udvalg under bestyrelsen. Der aflægges en årlig beretning om 
netværkets aktiviteter på Dansk Gerontologisk Selskabs 
generalforsamling.  

Netværkets styregruppe orienterer bl.a. om netværkets aktiviteter via 
Dansk Gerontologisk Selskabs nyhedsbrev og hjemmeside. 

Netværkets tovholder varetager opgaver i forbindelse med 
seminarer, netværks- og styregruppemøder og udsender halvårlige 
nyhedsbreve til netværksdeltagerne. Regnskabet varetages af 
MarselisborgCentret, Teknologi i Praksis. 

De deltagende arbejdspladser betaler et årligt kontingent for 
deltagelse i netværket. Kontingentet inkluderer et 
institutionsmedlemskab af Dansk Gerontologisk Selskab og 
anvendes derudover til administrativ assistance, frikøb af tovholder 
og til netværksmøder og seminarer.  
 

Kontingentet er i 2022 på 5.000 kr. årligt pr. arbejdsplads. 

Nye medlemmer kan deltage det første år for halvt kontingent. 
 

December 2021; styregruppen: 

 
Karen Sophie Pilegaard, Dokumentationsansvarlig, Norddjurs Kommune  
Louise Rønne Bengtson, Oplevelsesmedarbejder, Aarhus Kommune  
Marie Holst Henriksen, Leder af Aktivitet og Frivillige, Horsens Kommune  
Kirsten Kiel Nielsen, Underviser på Social & Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland 
Pia Østergaard, Udviklingskonsulent for demensområdet, Silkeborg kommune 
Birgitte Højlund, Konsulent i Type2dialog. (Tovholder i 2022) 


