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Kjære medlem av Senior Norge Asker og Bærum Lokallag
Dette er vår første medlemsinformasjon i 2021. Asker og Bærum lokallag ønsker
å opprettholde kontakten med medlemmene gjennom vårt Medlemsinfo som vi
publiserer en gang i kvartalet. Her forsøker vi å bringe relevant og aktuelt stoff.
Vi oppfordrer også medlemmene til å bidra med ytringer og meninger som kan
komme på trykk her.

Senior Norge
– synliggjør seniorenes ressurser i samfunne
– bekjemper all form for diskriminering og forskjellsbehandling
av seniore
– ivaretar seniorenes rettigheter og beho
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Husk at du som senior har en viktig rolle i samfunnet og at
du hver dag, når du står opp bør tenke igjennom hva du
kan bidra med i dag til beste for deg selv, dine omgivelser
og samfunnet?
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Vi er blitt større og sterkere
Torsdag 17. desember 2020 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for det nye
lokallaget Senior Norge Asker og Bærum. Petter Schou, nyvalgt leder av
sentralstyret i Senior Norge innledet. Årsmøtet vedtok at de to lokallagene i
respektive kommuner fra årsskiftet blir slått sammen til ett lag med felles styre,
bestående av Gunnar Tveiten (leder), Per Nygaard Østby (nestleder), Marianne
Arnesen (kasserer), med Ingjerd Kvalvaag Flæte, Jon Rogstad og Axel Wannag
som styremedlemmer. Det nye lokallaget ønsker med dette å bli en mer synlig og
aktiv organisasjon som taler senior- og eldrebefolkningens sak på sentrale
områder som en verdig og rettferdig eldre- og demensomsorg, å bekjempe
aldersdiskriminering, sikre boliger for eldre og at eldre ikke ekskluderes grunnet
omstilling i den digitale hverdagen. En særlig viktig sak blir å sette fokus på de
negative følgene av koronapandemien for eldrebefolkningen og sikre korrekt og
relevant informasjon i forbindelse med vaksinering.
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Manglende digital kompetans
Manglende digital kompetanse er et utbredt problem blandt eldre. Uten slik
kompetanse er det i dag nesten ikke mulig å få ut kontanter, betale med
kontanter og bestille på restaurant, eller andre steder. Coronakrisen har
forsterket dette problemet kraftig
Årsaken til mangelen på denne kompetansen har mange årsaker, som alder,
mangel på interesse for data, dårlig syn, svekket motorisk evne, nedsatt
mental funksjonsevne etc.
I digitaliseringens verden synes det som om man helt har glemt å tenke på
eldre og mennesker med funksjonsevne, i prosessen med utviklingen av de
forskjellige digitale tjenester. Ansvaret for dette ligger primært på regjeringen.
Den har ansvar for å tilrettelegge samfunnsfunksjonene slik at alle
innbyggere kan fungere godt og gjøre bruk av de offentlige tjenestene på en
tilfredsstillende måte
Senior Norge, sammen med andre organisasjoner, arbeider for å nne frem til
løsninger som kan fungere også for de med manglende digital kompetanse

Norge trenger seniorkrefte
For at Senior Norge skal ha tyngde i sitt arbeid er det vesentlig at vi har et
medlemstall som gir tyngde i forhandlingene med stat og kommune. Du har
derfor en viktig oppgave: Spre budskapet og verv flere medlemmer! Bidra til
å skape entusiasme for eldresaken og ditt og andre seniorers ve og vel
Sammen står vi betydelig sterkere enn hver for oss.
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Seniorene har mye å være stolte av. De er
gull verdt for samfunnet
Hvert år representerer seniorer over 60 år
• Frivillig innsats verdt 25 milliarder krone
• 120 milliarder gjennom skatter og avgifte
• 50 000 frivillige årsver
Tallene inkluderer ikke pårørendes innsats i familiær eldrepleie og pass av
barnebarn. Denne tilsvarer 110 000 årsverk og sparer samfunnet for ca. 40
milliarder kroner årlig. Hadde seniorene ”streiket” ville Helse-Norge stoppet
Senior Norge ønsker å synliggjøre alle seniorer som en ressurs som går fra å
være yrkesaktive til å bli samfunnsaktive. Sjansene for å lykkes med dette er at
hvert enkelt medlem ser betydningen av sin rolle og bidrar aktivt til å fremme
dette målet

Senior Norge Asker og Bærum lokallag ønsker
samarbeide med en mediekyndig perso
Lokallaget trenger en mediekyndig person til å hjelpe til med lokallagets
medieaktiviteter. Lokallaget ser på tilstedeværelse i media lokalt og til en viss
grad også nasjonalt som svært viktig
Vi ser det derfor som svært ønskelig om det nnes et medlem med slik
kompetanse som kan tenke seg å bidra i vårt arbeide.
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Senior Norge Asker og Bærum kan fortsatt ikke arrangere
møter med fysisk fremmøte grunnet Koronasituasjonen
Men så snart denne kommer under kontroll vil møtevirksomheten igjen bli
igangsatt. Da med møter i Asker da vi fortsatt ikke har lokale i Bærum
Vi vil holde medlemmene løpende oppdatert på saken.

Styret i Asker og Bærum lokallag ønsker alle medlemmene

Et riktig Godt Nytt År

Mer følger i neste nummer. Ta gjerne kontakt med
styret. Bidrag fra medlemmene vil bli høyt verdsatt
Kontaktperson: Per Nygaard-Østby, n-ostby@online.n
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Senior Norge støtter opp om den nasjonale dugnaden for å holde
Korona-viruset i sjakk, og oppfordrer alle våre medlemmer til å ta
godt vare på dere selv og hverandre også i «post-corona» perioden.
Oppblussing kan skje hvis vi ikke tar dette på alvor.

