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Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed 
og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020!

Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første 
gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Flere end 210.000 danskere1 føler sig ofte eller altid ensomme...
Mange af os kender sikkert nogen, der ofte føler sig ensomme. Men ensomhed er 
desværre et tabubelagt emne, og følelsen forstærkes, hvis man ikke deler den med 
nogen. 
 
Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig 
intensitet og varighed. Du kan både føle dig ensom alene og sammen med andre. 
Uanset alder.
 
Konsekvenserne er store
Kortvarig ensomhed er ikke farlig. Den er kroppens signal om, at vi skal søge kontakt. 
Men når ensomheden bider sig fast og bliver langvarig, kan den få alvorlige konse-
kvenser og blive en ond cirkel. Ensomhed bliver farlig, når den begrænser. Når man 
ændrer adfærd eller får vanskeligere ved at være sammen med andre, fordi man 
tror, at man ikke har noget at tilbyde. Ensomhed ødelægger ikke bare livskvaliteten, 
men kan være direkte skadelig for helbredet2.

Der kan gøres noget...
Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Det ved de mange danske organisationer, 
offentlige instanser og socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med det til dagligt.

Derfor er flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder  
for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod  
Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed  
og finde nye muligheder for fællesskaber.

Alle er inviteret til at være med i Folkebevægelsen mod Ensomhed
Uanset om du er i en forening, i en virksomhed eller bare er dig selv, kan du være 
med til at tale om ensomhed og bryde tabuet. Til at række ud og invitere andre ind  
i et fællesskab.

Vores fælles vision er stor:
Vi vil halvere antallet af ensomme danskere inden 2020 (fra 212.000 danskere i 4. 
kvartal 2014 (svarende til 4,6%) til 106.000 i 2020) og vi håber, at så mange som 
muligt vil være med til at gøre en ekstra indsats.

Kilder:
1    Lasgaard, M. & Friis, K. (under udarbejdelse). Ensomhed i befolkningen: Temaanalyse vol. 3. CFK – Folkesundhed og Kvalitets- 

udvikling udarbejdet for Mary Fonden. I den helt nye undersøgelse har man anvendt den internationale UCLA-skala til at måle 
ensomhed. Som noget nyt blev ensomhedsskalaen medtaget i Sundhedsprofilen i Region Midtjylland, der er baseret på besvar-
elser fra 33.000 danskere i alderen over 16 år.

2  Mary Fonden 2012, Wilson 2007, Cacioppo & Hawkley 2002 og 2006.

Kontakt:
Find Folkebevægelsen mod Ensomhed på facebook.  
Vil du være med? Kontakt Ania Stoltz-Andersen på asa@kbkbh.dk for videre dialog.
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
>  vi ikke vil acceptere, at byens borgere lider af ensomhed 

Vores personale møder mennesker der:
>  mister håbet og troen på fremtiden, fordi de ikke har nogen at dele deres liv med
>  isolerer sig fra omverdenen fordi de ikke kan overskue, hvordan de kommer videre
>  nedbrydes fysisk og psykisk af ensomhed

Det vil vi bekæmpe, og derfor er vi med i Folkebevægelsen mod Ensomhed.
I Sundhed og Omsorg er vores vigtigste opgave at skabe sundhed og trivsel sam-
men med borgerne. Vores målgruppe er primært ældre og førtidspensionister. 
Den opgave kan vi ikke løse alene, men  vi har mulighed for sammen med civil-
samfundet at invitere ind i nye fællesskaber. Samarbejdet kræver, at vi tør og kan 
tale om ensomhed, at vi kender hinanden, og at der er tillid mellem medarbejdere 
og frivillige. Vi arbejder med fokus på fællesskaber. Målet er, at alle skal have 
mulighed for at bidrage – hvad enten man er frivillig eller bruger.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>   Flere Fællesskaber: Der er i 2014 givet midler til 28 ensomhedsbekæmpende og 
forebyggende indsatser – de fl este i samarbejde med frivillige. Derudover er der 
givet midler til et ensomhedsspil til medarbejdere, der består af en række refl ek-
sionsspørgsmål om at få øje på og tale om ensomhed med borgerne. Et krav for 
at få midler har været, at initiativerne kan blive bæredygtige, og tydelighed om, 
hvordan initiativet kan skabe mindre ensomhed. Aktiviteter i sig selv er nødvendigvis 
ikke ensomhedsbekæmpende. 

>  Samarbejde/dialog mellem civilsamfund og medarbejdere i Sundhed og Omsorg: 
Der blandt andet er givet midler til, at en daglig koordinator fra et frivillighus del-
tager i forebyggelsesinitiativer i samarbejde med medarbejdere. Det skal styrke 
muligheden for at koble indsatser i Sundhed og Omsorg til tilbud i foreningsregi med 
særligt henblik på ensomhedsbekæmpelse.

>   Ensomhed har ingen alder: Sundhed og Omsorgs primære målgruppe er borgere 
plus 60 år samt førtidspensionister. Men ensomhed har ingen alder. Der er derfor 
inviteret til samarbejde på tværs af andre magistratsafdelinger med henblik på en-
somhedsbekæmpelse.

Organisationens navn: 
Aarhus Kommune – Sundhed og Omsorg

Kontaktperson:
Sara Kristensen
AC-fuldmægtig

sakri@aarhus.dk 
41 85 94 72



5

Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Vi alle har brug for at høre til. Det at tilhøre et fællesskab og engagere sig i noget 
sammen med andre bidrager til mental sundhed og glæde. 

ABC for mental sundhed har til formål at fremme mental sundhed i befolkningen. 
ABC-retningslinjerne udgør en enkel tilgang til, hvad man kan gøre for at øge sin 
egen og andres mentale sundhed ved at identificere tre faktorer af afgørende 
betydning. 

ABC for mental sundhed er:
Act – gør noget aktivt 
Belong – gør noget sammen med/for nogen 
Commit – gør noget meningsfuldt 

Vi arbejder for: 
>  at fremme viden om, hvad man kan gøre for at passe på ens egen og andres 
  mentale sundhed. 

> at øge muligheden for at alle kan deltage aktivt i fællesskabet ved at skabe under
  støttende rammer/forbedre rammerne herfor.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
ABC for mental sundhed arbejder ud fra en partnerskabstankegang – sammen er vi 
stærkere. Partnerskabet ABC har modtaget en bevilling fra Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse 2015-2017 til udbredelse af indsatsen i Danmark. Indtil videre udgør 
partnerskabet: Statens Institut for Folkesundhed (tovholder), Røde Kors Storkøben-
havn, Folkesundhed København, Sund By Netværket, Danmarks Medie- og Journalist- 
højskole og Frederiksberg Kommune. 

> Vi oplærer lokale koordinatorer og ambassadører i, hvordan de kan være med til at  
  fremme mental sundhed.

> Vi arbejder for at skabe netværk mellem lokale organisationer og foreninger, sådan     
  at de kan arbejde sammen om lokale initiativer til at fremme mulighederne for aktivt 
  at blive en del af fællesskabet.

> Vi arbejder for at dele viden om gode initiativer.

> Vi forsker i, hvilke faktorer og initiativer der fremmer mental sundhed og  
  mulighederne for at deltage aktivt i fællesskabet.

Du kan finde os her: www.abcmentalsundhed.dk

Organisationens navn: 
ABC for mental sundhed
(Statens Institut for Folkesundhed)

Kontaktperson:
Vibeke Koushede

vibe@si-folkesundhed.dk
65 50 78 64
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
BL – Danmarks Almene Boliger deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed, 
da BL arbejder for, at beboerne i den almene sektor bør leve trygt og godt.
Danmarks Almene Boliger er hjem for næsten 1 million danskere. De ca. 7.000 
almene boligafdelinger er hjem for både unge og ældre, små og store familier, men 
også for de borgere, som har brug for en håndsrækning i hverdagen. Derved er den 
almene sektor mere end blot de fysiske boliger – det er vejen til social kontakt.

BL – Danmarks Almene Boliger - tror på, at forebyggende arbejde i forhold til ensom-
hed især handler om aktiv deltagelse i og omkring boligområdet, herunder en stærk
beboerinddragelse, udvikling af lokale netværk og et godt naboskab. Trivsel, sociale 
fællesskaber og åbenhed for ”den næste”; naboen, kollegaen, skolekammeraten mm. 
er derfor BLs indgangsvinkel til at bekæmpe ensomhed.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
BL arbejder i forvejen med en række konkrete indsatser, der forsøger at forebygge 
og nedbryde sociale tabuer som ensomhed. Dette gøres eks. ved:

>  Samarbejdsaftaler med frivillige organisationer om indsatser i de udsatte bolig- 
   områder. 

>  Kompetenceudvikling i forhold til de boligsociale indsatser i form af Boligsocialnet, 
som er et samarbejde mellem KL og BL.

>  Dagligt rådgivning af de almene boligorganisationer i forhold til drift og udvikling
  af gode boligområder, der udgør rammen for sociale fællesskaber og et aktivt
   socialt liv.

Kontaktperson:
Kristoffer Rønde Møller

Boligsocial konsulent
krm@bl.dk

33 76 20 38 / 31 58 52 18
Organisationens navn: 
BL – Danmarks Almene Boliger
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Det er vigtigt at udsatte børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter 
og foreningslivet på lige fod med andre børn og unge, da de ellers mister kontakt til 
et frirum, hvor sociale kompetencer udvikles, og venskaber knyttes. Hvis de ikke får 
muligheden, er konsekvensen, at de marginaliseres yderligere, og barnet kommer til 
at stå udenfor et fællesskab og med problematikker som ensomhed og isolation

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Inkludering af udsatte børn og unge i det lokale fritidsliv.

>  Ekvipering af de udsatte børn og unge, som ikke selv har f.eks. fodboldstøvler, 
træningstøj osv.

>  Diverse små projekter i de lokale BROEN afdelinger.

Organisationens navn: 
BROEN Danmark

Kontaktperson:
Rune Løgstup

rune@broen-danmark.dk
26 78 96 34
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er ensomme og lever isolerede. 
Bydelsmødrene skaber gennem opsøgende arbejde i lokalområdet kontakt til de 
isolerede kvinder. Gennem samtale giver Bydelsmødrene kvinderne viden og støtte, 
så kvinderne kan få indflydelse på de livsvilkår, som har betydning for deres og 
familiens liv. Desuden sørger Bydelsmødrene for at bygge bro mellem kvinderne 
og lokalområdet, fx ved at henvise kvinderne til de instanser, som bedst kan hjælpe 
eller ved at følge kvinderne til kvindecafeer eller lignende, hvor kvinderne kan 
opbygge et netværk. At blive mødt af et menneske, som man kan identificere sig 
med, og som man stoler på, kan være afgørende for at komme ud af ensomheden. 
”Folk skal jo have det godt. Vi skal få øje på dem, som har brug for hjælp. De skal 
egentligt bare have et lille skub. En kvinde, jeg hjalp, fik bare et lille skub, så gik hun 
selv ud for at se, hvordan verden ser ud – at livet ikke er slut efter, at hendes mand 
døde. Hun kan godt nyde livet nu. Et lille skub gør en rigtig stor forskel.” Zainab, 
Bydelsmor i København.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Bydelsmødrenes individuelle hjælp til kvinder lokalt.

>  Bydelsmødrenes netværksarrangementer og temamøder, hvor kvinder fra  
lokalområdet inviteres med.

>  Bydelsmødrenes brobygning, hvor kvinderne aktiveres til selv at tage ansvar for 
deres situation for at ændre den.

Organisationens navn: 
Bydelsmødrenes 
Landsorganisation

Kontaktperson:
Mai-Britt Haugaard Jeppesen

mhj@cfsa.eu
30 17 78 03
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Koncernen har særdeles gode erfaringer med at gøre noget godt. I mange år har 
vi arbejdet for at fremme trivslen i de almene boligområder. Det har vi gjort med det 
formål at bringe borgerne i disse områder sammen på tværs af alder, køn og etni- 
citet, så de sammen kan skabe muligheder og bedre rammer for individet såvel som 
for fællesskabet. 

Derudover stiller vi os til rådighed med et stærkt netværk, der bidrager med værdi-
fulde ressourcer til svagere stillede borgere. Hensigten er at bidrage med indsatser, 
som forebygger, nedbryder tabuer og/eller forsøger at afhjælpe ensomhed: 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Computerdonation: BRFkredit har siden 2003 bidraget med computer-donationer til 
nogle af landets mest udsatte grupper. Erfaringerne viser, at computere som sam-
lingspunkt har en social og fællesskabende effekt – både for børn, unge og ældre. 

>  Muhabet: Siden 2009 har BRFkredit været mentor for Muhabet – et værested i 
København med fokus på psykisk syge mennesker med indvandrer- eller flygt-
ningebaggrund. Stedet byder hver dag på et måltid varm mad, og formålet med 
værestedet er at bryde den invaliderende ensomhed, som præger mange  
psykiske syge flygtninge og indvandrere. 

>  Hjemløseprojektet ”Storbylandsbyen”:  20 hjemløse skal integreres i boligprojek-
tet i Aarhus, men det lader sig kun gøre, hvis man samtidig skaber initiativer, der 
bryder isolationen for den enkelte og får et fællesskab til at fungere. Derfor har vi 
taget initiativ til en række beboeraktiviteter. 

>  MURMAL: At skabe et fællesskab og imageløft via et kæmpestort gavlmaleri i loka-
lområdet gennem en inddragelse af unge nydanskere, beboere og private virk-
somheder i en beboer- demokratisk proces. Formålet er at forskønne boligområ-
det. På den måde kan vi få brudt isolationen blandt forskelige borgergrupper. 

Organisationens navn: 
BRFkredit

Kontaktperson:
Lene Hjorth

Afdelingsdirektør 
leh@brf.dk 

40 50 90 70
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der arbejder for alle børn i  
Danmark. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for,  
og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

BørneTelefonen er omdrejningspunktet for arbejdet, og gennem de mere end 36.000 
årlige samtaler med børn og unge får vi et nuanceret billede af børns liv i Danmark. 
Vi omsætter børns stemmer til politisk arbejde for børns vilkår og rettigheder - på den 
måde arbejder Børns Vilkår både for og med børn. 

Forebyggelse af ensomhed skal starte tidligt, og vi uddanner vores frivillige rådgivere 
til at bryde tabuet og tale med børn og unge om ensomhed.
 
Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  BørneTelefonen 116111: Gratis, anonym rådgivning af børn og unge gennem telefon, 
chat, sms og brevkasse. Vores frivillige rådgivere har alle en børnefaglig baggrund,  
og vi tilbyder dem yderligere faglig kvalificering gennem kurser og workshops, blandt 
andet om emnet ensomhed.

>  SkoleTjenesten: Børns Vilkårs SkoleTjeneste tilbyder oplæg og trivselsforløb i hele 
Danmark. Vi holder oplæg til skolebørn, til forældre og til professionelle. I vores 
trivselsforløb inddrager vi både børn, forældre og lærere i arbejdet mod mobning  
og for trivsel.

Kontaktperson:
Bente Boserup

Souschef og chef for BørneTelefonen
bente@bornsvilkar.dk

30 56 17 21

Organisationens navn: 
Børns Vilkår
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Center for Socialt Ansvar er optagede af, hvordan det frivillige, private og offentlige 
i samspil kan løfte opgaver, så løsningerne bliver bedre og billigere til fordel for 
borgerne. Vi består af et netværk af mange forskellige frivillige organisationer, som  
på forskellige måder arbejder med ensomhed. Mange af vores aktiviteter forsøger 
at bygge bro mellem ensomme og lokale netværk eller aktiviteter, da det er gennem 
mødet mellem personen og de frivillige, at den enkeltes behov afdækkes og søges 
afhjulpet.

Vi kan som organisation bidrage med et bredt netværk samt erfaringer og viden i 
forhold til at nedbringe antallet af ensomme i Danmark.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
I Center for Social Ansvar arbejder vi på mange forskellige måder med ensomhed 
både direkte og indirekte.

>  Natteravnene skaber øget livsglæde, trivsel og integration blandt udsatte børn og 
unge samt skabe tryghed gennem omsorg og forebyggende arbejde.

>  Familieiværksætterne er et gratis tilbud om forældreforberedelse til nye forældre.

>  Bydelsmødre er ressourcefulde kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund, 
som støtter isolerede kvinder, så kvinderne kan hjælpe sig selv og deres familier 
og dermed få større indflydelse 
på deres tilværelse.

>  Erhvervsguiderne er frivillige voksne fra lokale virksomheder, som engagerer sig  
i et ungt menneske og sætter fokus på fremtiden, så de kommer videre i en ung-
domsuddannelse.

>  Bag Facaden giver gratis rådgivning for forældre til børn, der misbruger rusmidler. 
Dette er råd-givning i forhold til, hvor man får den rette hjælp, og hvordan man  
kan skabe netværk med forældre i samme situation.

>  GirlTalk.dk har skabt et nærværende chatforum for piger mellem 12-24 år, som har 
ondt i følelserne og har brug for en sparringspartner til pigelivet.

>  High:Five har det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med 
at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, med en kriminel baggrund.

Organisationens navn: 
Center for Socialt Ansvar

Kontaktperson:
Mai-Britt Haugaard Jeppesen

mhj@cfsa.eu
30 17 78 03
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>  Home-Start er et tilbud til socialt udsatte familier med mindst et barn under skole-
alderen. Den frivillige familieven støtter familien praktisk og personligt ved at give 
forældrene hjælp, overskud og omsorg – og nye netværk.

>  Rollemodellerne har til formål at motivere unge, der ikke kan se sig selv videre  
fra folkeskolen, til at tage en ungdomsuddannelse og i sidste ende få et godt job.

>  BROEN Danmark har fokus på udsatte børn og unge, som er i risiko for at blive  
marginaliserede, socialt isolerede og potentielle mobbeofre. 

>  Brandkadetter i Danmark giver børn og unge over hele landet mulighed for en 
meningsfuld fritidsaktivitet som brandkadet. 

>  Baba er en indsats, som bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de 
kan involvere sig endnu mere i deres børns liv og i lokalsamfundet.

>  Børns Voksenvenner er rettet mod børn i alderen fra 6 år og opefter. De er kende-
tegnet ved at have ingen eller kun sporadisk kontakt med deres ene forælder og 
vokser som oftest op sammen med en enlig mor.
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Det er alment kendt, at når man retter blikket ud mod andre, så får man det også 
bedre med sig selv. Det er et middel mod ensomhed at engagere sig og møde  
andre ligesindede. Vi ønsker at blive bedre til at invitere folk ind i fællesskabet i  
genbrugsbutikken, i netværket, i kirken eller på Mødestedet, hvor der kommer 
mange tusinde mennesker årligt. Vi ønsker dertil at lave kampagne og tiltag, der 
inkluderer og inviterer folk inden for.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
Vi holder frivillighedsaftener med uddannelse og oplysning, inspirationsaftener,  
foredrag og netværksseminarer. De holdes tit i tæt samarbejde med lokale folke- 
kirker og de trofaste frivillige, som vi har et tæt samarbejde med over hele landet.

Vi har over 8.000 aktive frivillige og møder mange i målgruppen, der hver dag kom-
mer i vores genbrugsbutikker og på Mødestedet, hvor de får mulighed for at være 
en del af et meningsfyldt fælles-skab og bruge deres kompetencer. Derfor giver det 
god mening for Danmission at være med i Folkebevægelsen mod ensomhed.

Organisationens navn: 
Danmission

Kontaktperson:
Charlotte Dyhr

Kommunikationschef
cdy@danmission.dk

39 62 99 11
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Fodboldens fællesskab kan forebygge og afhjælpe ensomhed. Hver dag oplever 
tusindvis af spillere og frivillige en samhørighed omkring legen med bolden. Alle  
bør have muligheden for at tage del i det kammeratskab, der er omkring idrætten. 
Fodbolden er et universelt sprog, der kan nedbryde barrierer. Derfor arbejder vi i 
dansk fodbold med at skabe et rummeligt miljø, hvor der er plads til at alle  
– uanset baggrund og forudsætning. Idrætten er fyldt med rollemodeller, og der 
knyttes venskaber. Omkring legen kan man glemme sig selv for en stund og blive 
en del af noget større.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
Mere end 50.000 frivillige i fodboldens foreningsliv gør hver dag en kæmpe indsats 
for at sikre de bedst mulige rammer for alle, der har lyst til tage del i fodbolden. Men 
der er plads til flere, og vi ved, at det gør en forskel for fællesskabet og den enkelte. 
Derfor er rekruttering og fastholdelse kernen i mange af de aktiviteter, vi i DBU har 
udviklet de seneste par år. Fodbolden er en holdsport, og der skal være plads til alle 
på holdet.

> Klubfidusen er et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og  
  TrygFonden, der skal sikre trivslen i fodboldklubber med fokus på værdierne 
  tolerance, respekt, omsorg og mod. Det har nemlig vist sig, at hvert ottende barn
   i 3.-5. klasse dropper en fritidsaktivitet pga. mistrivsel. Det har vi et ansvar for at    
  rette op på.

> Holdninger og handlinger udstikker retningslinjerne for at sikre, at flest mulige     
   børn og unge ser fodbolden som et sammenhold, de har lyst til at være en del af.    
  Og hvad end man er forældre, træner, spiller, klubleder og tilskuer, kan man være     
   med til at sikre fokus på glæden og legen.

> Ungdomsfodbold 2.0 giver klubberne redskaber til at tiltrække flere unge og få dem  
   til at blive i klubben.  For desværre falder alt for mange fra sport i ungdoms årene,    
  og de starter sjældent til nye aktiviteter i den alder. Derfor skal vi have udviklet     
  foreningslivet til at kunne rumme den udfordring.

> DBU’s Get2 Fodboldskoler støtter klubber i udsatte boligområder og giver børn i   
  områderne mulighed for at blive en del af DBU’s Fodboldskoler. Det giver børnene    
  oplevelser, der har vist at blive startskuddet til positive forandringer.

Organisationens navn: 
Dansk Boldspil-Union

Kontaktperson: 
Anne Porskær 
anne@dbu.dk

43 26 22 04
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Folkeoplysning handler om forpligtende fællesskaber og aktivt medborgerskab.  
Det betyder, at alle har en rolle at spille i fællesskabet med andre.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
DFS’ medlemsorganisationer står hver især for forskellige typer folkeoplysende 
aktiviteter, der alle er åbne for alle og tilstræber at inkludere alle. F.eks.:

>  Højskoler, efterskoler, daghøjskoler, produktionsskoler og frie fagskoler, der  
arbejder aktivt med fællesskabet i den pædagogiske praksis.

>  Aftenskoler, der danner ramme om læringsaktiviteter, der er åbne for alle. 

>  Amatør-kulturelle og andre foreninger, der er åbne for alle og har fælles aktiviteter, 
der indbyder til fællesskab, og hvor alle har en rolle eller opgave, f.eks. i et teater-
stykke, et orkester, et lokalarkiv eller på en lokalradio.

Organisationens navn: 
Dansk Folkeoplysnings Samråd

Kontaktperson: 
Trine Bendix Knudsen

Sekretariatsleder
tbk@dfs.dk
61 60 00 13
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Friskolerne er et alternativ til den danske folkeskole. Ensomhed kan findes i mange 
varianter i en skole, herunder den form for ensomhed som mobning kan medføre.  
Vi kan bidrage med erfaringer og fortællinger om at blive løftet ud af ensomhed i 
kraft af friskolernes inkluderende pædagogik og den samhørighed, der ligger i den 
forældrekreds, der står bag skolen. Folkebevægelsen kan bidrage til at styrke og 
bevidstgøre friskolerne i deres arbejde med ensomme elever.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Friskolerne er værdibårne skoler, der har fokus på nærvær og fællesskab.  
Her er der plads til alle typer børn samt stort fokus på det enkelte barns trivsel. 

>  Mange friskoler afholder åbne arrangementer – som regel i samarbejde med 
lokale foreninger. Alle i lokalsamfundet inviteres til fællesspisning, koncerter,  
fællessang, arrangementer, debatter, kunst, film, politiske møder m.v. Skolerne 
spiller på denne måde en vigtig rolle i det lokale fællesskab på tværs af alder,  
køn og social status.

>  Mobning afstedkommer oftest en følelse af ensomhed. Mange friskoler har italesat 
deres indsatser for at modvirke mobning ved hjælp af såkaldt »mobbepolitik« m.v.

Organisationens navn: 
Dansk Friskoleforening

Kontaktperson: 
Søren Stein Brinck

Sekretariatsleder
ssb@friskoler.dk

21 27 60 80



17

Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
På SOSU-skolerne rundt om i hele landet beskæftiger vi os dagligt med ensomhed 
og dens konsekvenser. Vi ved, at ensomhed kan have mange negative konsekvenser 
og at det kan ramme i alle aldersgrupper og i alle sociale lag. 

Vi vil gerne bidrage til at sætte øget fokus på ensomhed både i undervisningen,
i efteruddannelsen og i praktikken, så skolerne sammen med elever og færdig-
uddannede kan bidrage til at bekæmpe ensomhed blandt alle borgere.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
På SOSU-skolerne kommer alle elever til at beskæftige sig med ensomhed i 
forbindelse med undervisningen – uanset om de er SOSU-hjælpere, SOSU-assi-
stenter eller  pædagogiske assistenter bliver de alle klædt fagligt på til, ikke kun at 
kunne spotte og være i stand til at afhjælpe ensomhed – men mindst lige så vigtigt 
at forbygge ensomhed blandt de børn, unge, voksne og ældre som de kommer i 
kontakt med via deres job. Derfor er en tidlig indsats nødvendig og her skal vi arbejde 
sammen med mange andre fagrupper om at sikre et godt resultat, hvor der også er 
brug for de frivilliges indsats. 

På SOSU-skolerne lægger vi desuden stor vægt på fællesskabet, hvis det ikke 
fungerer er det svært at lære noget. Skolerne benytter sig af forskellige former for 
inkluderende pædagogik og udvikler hele tiden deres metoder til at forbedre lærings-
miljøet til gavn for eleverne.  Mange skoler har mentorer eller elevcoaches, som 
blandt andet har til opgave at modvirke og afhjælpe ensomhed hos skolens elever.

Organisationens navn: 
Danske SOSU-skoler

Kontaktperson: 
Helle Magh

Sekretariatschef
helle.magh@sosu.dk

42 41 35 01
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Ensomhed er et emne, der optager de folkevalgte ældreråd i alle landets kommuner. 
Derfor deltager Dansk Ældreråd som landsorganisation. Ældreråd kan påvirke 
lokalpolitikerne til at gøre en indsats mod ensomhed samt være bindeled lokalt for 
de organisationer, der arbejder for mindske ensomheden blandt de ældre. 
 
Til kampagnen kan vi desuden som organisation bidrage med viden om forebyg-
gelse af ensomhed hos ældre.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
Udbyder temadage og konferencer til ældreråd, forvaltningspersonale og kommunal- 
politikere på lands-plan. Ensomhed blandt ældre var desuden i 2012 et tema på  
en af vores landsdækkende konferencer, der var arrangeret i samarbejde med 
Ensomme Gamles Værn.

Organisationens navn: 
Danske Ældreråd

Kontaktperson: 
Hanne Vedersø

Næstformand
haved@privat.dk

30 23 78 28
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlem-
mer. DGI’s aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til 
svømning, fra håndbold til fitness og løb. Vi hjælper vores flere end 6.300 foreninger og 
100.000 frivillige med at udvikle koncepter og tilbud inden for idræt. Det gør vi, fordi vi 
tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. 

At være en del af og bidrage til et fælleskab mindsker uønsket ensomhed, og idræts-
foreningerne er et godt sted at danne nye relationer. Derfor er det helt naturligt, at DGI 
er med i Folkebevægelsen mod ensomhed.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Idræt om dagen: DGI hjælper idrætsforeninger rundt om i landet med at skabe tilbud 
for seniorer med motion og socialt samvær i højsædet.

>  Gå i gang: DGI samarbejder med 15 kommuner og Gigtforeningen om Gå i Gang- 
projektet. Målet er at skabe gode muligheder for, at inaktive voksne kan dyrke idræt 
med ligestillede.  
 
Marginaliserede grupper i samfundet har ofte svært ved at indgå i fællesskaber på lige 
fod med andre, og det kan føre til ensomhed. Derfor arbejder afdelingen DGI Inklusion 
bl.a. for at understøtte deltagelsen i foreningslivet af:

 >  Socioøkonomisk dårligt stillede
 >  Etniske minoriteter 
 >  Psykisk sårbare

Organisationens navn: 
DGI Inklusion

Kontaktperson:
Ilir Shkoza

Chefkonsulent
atje@dgi.dk
28 30 17 86
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:  
Efterskoleforeningen deltager, fordi vi tror på, at vi med vores stærke efterskole- 
fællesskaber, engagerede elever og viden om betydningen af interpersonelle 
relationer kan tage et samfundsansvar og bidrage til at reducere ensomhed samt 
skabe opmærksomhed om de problemstillinger, der knytter sig til ensomhed fx i 
studiemæssig sammenhæng.

Organisationens navn: 
Efterskoleforeningen

Kontaktperson:
Sune Kobberø

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig 
sk@efterskoleforeningen.dk

33 17 95 83
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Vi er en fond, der arbejder for at forbedre vilkårene for ældre i Danmark, der socialt
og økonomisk er dårligt stillet. Det gør vi ved at støtte og udvikle forskningsprojekter, 
der undersøger ensomhed og fællesskaber og gennem støtte til sociale formål og 
udviklingsarbejde, der viser veje til nærvær og relationer.

Ensomhed har fra starten været vores primære fokus, idet Ensomme Gamles Værn 
i 1910 blev etableret som frivillig organisation, skabte Ældre Sagen i 1985-86 og 
siden har været en fond med vægt på humanistisk forskning i gamle menneskers 
sociale liv.
 
Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller
forsøger at afhjælpe ensomhed:
 
>  Vi støtter projekter om det sociale liv i alderdommen Projekter til gavn for den 

ikke ubetydelige del af de ældste i samfundet, som føler sig ensomme og socialt 
isolerede på grund af sociale tab, fysisk og/eller psykisk svækkelse. Vi har særligt 
fokus på fattige ældre samt på marginaliserede grupper i samfundet, socialt og 
økonomisk dårligt stillede fl ygtninge og indvandrere, hjemløse og andre socialt 
udsatte ældre.

 
>  Vi forsker i voksnes ensomhed midt i livet Gennem kvalitativ forskning er vi i 

samarbejde med Mary Fonden med til at skabe viden om voksnes ensomhed og 
sociale isolation midt i livet samt indsatser til afhjælpning af ensomheden.

 
>  Vi arrangerer ferier og højskoleophold Vi samarbejder med organisationer, der 

arbejder med socialt isolerede og ensomme gamle mennesker. Bl.a. Samvirkende 
Menighedsplejer rundt i landet, det multikulturelle mødested Mosaikken i Esbjerg 
og Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere i Aarhus.

 
>  Læsegrupper Vores forskningsrapport ”Det spirer og gror – læsegrupper for 

sårbare ældre” dokumenterer læsegruppers sociale betydning blandt andet for 
socialt isolerede ældre og ældre med demens eller depression. Gennem fælles 
læseoplevelser skabes en fortrolighed, hvor deltagerne lærer hinanden bedre at 
kende ved at dele erfaringer og erindringer. Projektet er gennemført i samarbejde 
med Læseforeningen.

 
>  Fortæl for Livet er et forløb, hvor ældre mødes i samtalegrupper, hvor de sammen 

fortæller og lytter til hinandens betydningsfulde livshistorier. Igennem historierne 
og samværet kan deltagerne forbinde sig med hinanden og komme til at udgøre 
nye vidner til hinandens livsfortællinger samt relationer i hverdagen. På den måde 
er Fortæl for Livet med til at afhjælpe social ensomhed og isolation.

Organisationens navn: 
Ensomme Gamles Værn

Kontaktperson:
Christine E. Swane

Direktør, MA kultursociologi, Ph.d.
csw@egv.dk
28 75 67 19
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Ergoterapeutforeningen finder det relevante at tage aktiv del i Folkebevægelsen 
mod Ensomhed, fordi ensomhed er et problem med store konsekvenser for den 
enkelte og for samfundet. 

Vi vil gerne bidrage med at sætte fokus på ensomhed i vores fagblad Ergotera-
peuten og på vores hjemmeside etf.dk, så vi sammen med vores medlemmer kan 
hjælpe med at bekæmpe ensomhed. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

Vi er fagforening for cirka 8.500 ergoterapeuter. Ergoterapeuter arbejder konkret 
med opmærksomhed på borgerens ensomhed i rehabiliteringsindsatserne.

Ergoterapeuter støtter og træner borgere i at udnytte egne ressourcer, i at handle 
aktivt og løse problemer i forhold til de daglige aktiviteter inden for hjem, arbejde 
og fritid. 

Nina Bach Ludvigsen
Social- og sundheds- 

politisk Konsulent
nbl@etf.dk

53 36 49 23

Kontaktpersoner:
Gunner Gamborg

Formand
gg@etf.dk

53 36 49 01 

Organisationens navn: 
Ergoterapeutforeningen
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Ifølge højskoleloven skal højskolernes kurser være åbne for ALLE. Højskolerne
kan bidrage til ”Folkebevægelsen mod Ensomhed” med erfaringer og fortællinger
om at blive løftet ud af ensomhed i kraft af højskolens forpligtende fællesskab.
Og Folkebevægelsen kan bidrage til at styrke og bevidstgøre højskolerne i deres
arbejde med ensomme elever og kursister. Ved at italesætte problematikker omkring
ensomhed internt på højskolerne, ved fortsat at have fokus på vejledning og
mentorskab og ved at tilbyde åbne arrangementer og opsøgende folkeoplysende
virksomhed ønsker højskolerne aktivt at medvirke til at bekæmpe ensomhedsfølelse
og nedbringe antallet af ensomme i Danmark.
 
Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Højskolens elever og lærere deltager ofte i udadrettede aktiviteter, hvor fokus er  
på dialog og netværk. Fx generationsmøder på plejehjem og deltagelse i lokale 
arrangementer om borgerinddragelse m.v.

>  Alle højskoler afholder åbne arrangementer – som regel i samarbejde med lokale 
foreninger og virksomheder. Lokalsamfundet inviteres til fællesspisning, koncerter, 
fællessang, kirkelige arrangementer, debatter, kunst, film, politiske møder m.v.

>  Alle højskoler er i henhold til loven forpligtet til at vejlede de unge. Der er både tale 
en eksistentiel og en skemalagt vejledning med vejledere/lærere, der har været på 
vejlederkurser. Den konstante adgang til dialog med jævnaldrende og professionelle 
er med til at skabe tryghed, afklaring og personlig udvikling.

>  Med højskolernes mentorordning har sårbare unge, som i nogle tilfælde også er 
ensomme, en mulighed for at komme på højskole med en mentor. Via den tætte 
daglige, personlige kontakt til en mentor kan ensomhed opdages og afhjælpes i tide.

Organisationens navn: 
Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Kontaktperson:
Jakob Bonde Rasmussen

Chefkonsulent
jbr@ffd.dk

21 72 73 30
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Frivilligrådet vil byde ind i bevægelsen med et særligt fokus på, hvordan fælles-
skab og deltagelse kan tænkes sammen med civilsamfund og frivillighed. Hvis 
vores samfund skal udvikle sig til at blive stærkt og bæredygtigt, har vi brug for 
fællesskaber, der giver alle mennesker mulighed for at deltage og bruge deres 
ressourcer uanset baggrund. Civilsamfundet er organisatorisk bredt og favner 
mange områder og målgrupper, og det rummer også store potentialer for at danne 
fællesskaber, fremme deltagelse og derigennem modarbejde ensomhed.

Nye tal fra SFI viser, at frivilligheden i disse år ændrer sig. Stadigt fl ere med lidt eller 
ingen uddannelse står uden for de frivillige foreninger, og de bliver brugere af frivil-
lige organisationers hjælp frem for deltagere i fællesskaber. Frivilligrådet vil derfor 
have større fokus på, hvordan foreninger, organisationer og aktive borgere skaber 
fællesskaber og bl.a. gør det nemmere at overskride grænsen fra bruger til frivillig. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
Det første skridt har været at sætte temaet på dagsordenen ved Frivilligrådets 
årsmøde i 2014 – her diskuterede politikere, foreninger, kommuner og borger-
initiativer, hvordan man kan fremme den enkeltes virkelyst og adgang til at deltage 
i eksisterende og nye fællesskaber. I sit oplæg til en fremtidig civilsamfundsstrategi 
fra juni 2014, anbefaler Frivilligrådet bl.a.: 

>  At målgrupper i det frivillige arbejde inddrages og bliver medskabende i udviklingen 
af tilbud.

>  At den frivillige verden afprøver nye metoder for deltagelse fx peer-to-peer tilgangen. 

>  At frivillige initiativer tilbyder deres indsats uden for egne institutioner, fx i 
lokalsamfundet. 

>  At frivillige foreninger bruger hinandens viden og sammen udvikler indsatser for 
udsatte grupper. 

Det frivillige Danmark kan med garanti bidrage til at nedbringe den ufrivillige 
ensomhed – så lad os løfte opgaven sammen.

Organisationens navn: 
Frivilligrådet

Kontaktperson:
Terkel Andersen
Sekretariatschef

ta@frivilligraadet.dk
33 18 82 14
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
GirlTalk.dk arbejder hver dag for, at unge piger skal få hjælp til at trives og fungere 
bedre i dagligdagen. Vi arbejder for, at pigerne får redskaber til at håndtere oplev-
elsen af ensomhed og til at styrke relationerne i deres netværk. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser som forebygger, nedbryder tabuet og/eller  
forsøger at afhjælpe ensomhed:
Igennem nærværende online chatrådgivning møder vi de unge piger, når de sidder 
med følelsen af ensomhed. Dette møde hjælper de unge piger til at håndtere  
følelsen og bryde tabuet herom, hvilket også er med til at styrke dem til at handle  
på måder, der kan bringe dem ud af ensomheden. Udover chatrådgivning tilbyder  
vi også psykologsamtaler til unge piger, hvor ensomhed kan være et emne, der 
arbejdes med. Derudover er vi i GirlTalk.dk med at etablere samtalegrupper for 
unge piger.

Organisationens navn: 
Girltalk.dk 

Kontaktperson:
Anna Bjerre

Daglig leder og psykolog
anna@girltalk.dk 

22 52 52 58
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Hjerte-kar-patienter er længere om at komme på fode igen, hvis de bor alene.  
Rehabilitering må derfor også fokusere på at skabelsen af sociale netværk. Ved 
svære kroniske sygdomme i familien, f.eks. et hjertebarn, er der risiko for isolation 
for hjertebarnet, søskende og familien som helhed. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Hjertemotion  
Voksne hjerte-kar-patienter motionerer i hold vejledt af fysioterapeuter. Det sociale 
aspekt er prioriteret, og der opbygges stærke netværk mellem hjerte-kar-patienter 
over hele landet. Det forebygger og afhjælper ensomhed.

>  Hjerteforeningens Børneklub 
Hjerteforeningens Børneklub er et frivilligt netværk, som arrangerer sociale  
aktiviteter for at give børn og unge med kroniske hjertesygdomme gode oplevelser 
og skabe netværk mellem hjertebørnsfamilier.

>  Grown-Ups with Congential Heart Disease (GUCH) 
Her er vores fokus at arrangere sociale og faglige aktiviteter for at skabe netværk 
mellem kronisk syge unge og vejlede dem i, hvordan de bedst håndterer de  
udfordringer, de står overfor i kraft af deres sygdom.

>  Tale- og frirum for hjertebørn og søskende 
Vi har samtalegrupper for søskende og indsatser rettet mod centrale personer i 
børnenes netværk, som er med til at gøre hjertebørn og søskende mere livsduelige. 
Her hjælpes med at bryde hjertebørnsfamiliernes isolation og bryde tabuet om 
børnenes følelser ved at give dem rum til at udtrykke sig frit. 

Kontaktperson:
Betina E. Jensen

Frivilligchef
betinaejensen@hjerteforeningen.dk

29 26 96 06
Organisationens navn: 
Hjerteforeningen
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod ensomhed fordi:
Vi ved, at mennesker, som ikke er aktive medlemmer af større eller mindre 
(støttende) fællesskaber, er mere sårbare og har mindre social kapital. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
Home-Start støtter småbørnsfamilier under pres ved, at frivillige familievenner 
besøger dem hjemme og hjælper dem praktisk og personligt. Støtten bygger 
på forældrenes ønsker og på at opbygge en positiv og tillidsfuld relation mellem 
forældrene og familievennen. Vi giver forældrene det, som børnene har brug for 
– omsorg ud fra mottoet ’det kræver en landsby at opfostre et barn’. 

Mennesker som føler sig set og anerkendt, og som modtager ligeværdig støtte og 
venlighed, får mere selvtillid og bliver derfor bedre i stand til at være en del af andre 
fællesskaber – for eksempel frivillige organisationer. Formålet med den frivillige 
forebyggende støtte er at forhindre såvel opbrud som nedbrud i familierne. Skils-
misser og opbrud kan resultere i at overskuddet til såvel ’bonding’ som ’bridging’ 
bliver meget lille, samt at familierne bliver meget isolerede. Sygdomme som angst 
og depression som følge af de mange slags pres det moderne samfund skaber, 
forstørrer ensomhedsfølelsen hos mange mennesker.

En frivillig familieven bidrager ved sin regelmæssige venskabelige støtte i hjemmet 
til ro og overskud, men ikke mindst til at lukke døren op til andre ressourcer udenfor 
hjemmet. Det kan være en stor hjælp for en familie, som efter længere tids isolations, 
bliver hjulpet til information om nye netværk og oven i købet måske blive personligt 
fulgt og introduceret til deltagelse.

Organisationens navn: 
Home-Start Familiekontakt Danmark

Kontaktperson:
Lone Møller

Landskoordinator
kontakt@home-start.dk

62 20 77 11
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod ensomhed fordi:
Ensomhed kan være handlingslammende, og vi ønsker at bidrage til, at mennesker 
får de bedste muligheder for at udvikle sig. Derfor ser vi meget positivt på, at med- 
arbejderne engagerer sig i sociale og frivillige aktiviteter i lokalområdet. Den rigtige 
hånd på det rigtige sted over for ikke mindst unge mennesker kan blive det afgørende 
skub i den rigtige retning. 

Koncernen har særdeles gode erfaringer med at gøre noget godt. I mange år har 
vi arbejdet for at fremme trivslen i de almene boligområder. Det har vi gjort med det 
formål at bringe borgerne i disse områder sammen på tværs af alder, køn og etnic-
itet, så de sammen kan skabe muligheder og bedre rammer for individet såvel som 
for fællesskabet. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
>  Et eksempel på vores indsats kalder vi for Jyske 3-bold. Den idé lancerede vi i 

2005, og indsatsen er blevet en fast aktivitet i samarbejde med DBUs lokalunioner.  
Ideen er at understøtte mindre børns glæde ved fodbold og ikke mindst det  
sociale element, der ligger i en holdsport. Da mindre børn ikke magter at spille 
fodbold på store baner med store mål og store hold, støtter vi spil på små baner, 
enkle regler og glæde ved at spille snarere end at fokusere på resultatet.

>  Alene i 2014 afviklede vi 14 stævner med deltagelse af cirka 1.000 børn i alderen  
6-8 år. De fik dermed inspiration til at fortsætte med fodbolden i stedet for at 
droppe ud, fordi baner og regler var uoverskuelige.

 
>  Som et andet eksempel på forebyggende indsats lancerede Jyske Bank i 2014  

et nyt koncept rettet mod unge kunder, hvor en væsentlig del af konceptet handler 
om uddannelse i generel økonomisk forståelse. Målet er at hjælpe ugen, der kan 
have en impulsstyret økonomi med deraf følgende risiko for at få ødelagt frem- 
tidige muligheder gennem et tidligt overforbrug. Vi ved, at dårlig økonomi i værste 
fald kan medføre en isolering og i visse tilfælde en stigmatisering i samfundet.  

Organisationens navn: 
Jyske Bank-koncernen

Kontaktperson:
Lene Hjorth

Afdelingsdirektør 
leh@brf.dk 

40 50 90 70
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod ensomhed fordi:
Det er KAB’s mission at skabe rammer for et godt liv. KAB administrerer næsten 
50.000 almene boliger i hovedstadsområdet. Vi ser trivsel som beboernes mulighed 
for at kunne udfolde deres liv inden for rammerne af det fællesskab, der er i  
boligområdet. Trivsel er for os et udtryk for, hvordan den enkelte beboer oplever 
sin egen situation, føler sig tryg, hørt og accepteret. I KAB bestræber vi os på at 
understøtte den kæmpemæssige indsats, som beboervalgte bestyrelser og frivillige 
beboere hver dag, året rundt yder for at skabe god trivsel i deres boligområde.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Det frivillige engagement er en grundpille i fællesskabet i vores boligområder. 
Frivillige beboere driver et væld af forskellige aktiviteter – væresteder, lektiecaféer, 
ældreklubber, fællesspisninger, årstidsfester etc. For mange beboere er de  
netværk, der herigennem skabes, af stor betydning for deres trivsel. 

>  Igennem det boligsociale samarbejde med kommuner og andre aktører gør vi en 
ekstraordinær indsats for at skabe trivsel og tryghed i de boligområder, der har de 
største sociale og menneskelige udfordringer.   

>  I en række boligområder har vi ansat sociale viceværter, der arbejder opsøgende 
i forhold til beboere i udsatte livssituationer – ensomme og isolerede mennesker, 
økonomisk dårligt stillede beboere, tidligere og nuværende misbrugere, psykisk 
syge beboere og skrøbelige ældre. De sociale viceværter tilbyder rådgivning,  
opbygger inkluderende fællesskaber og bygger bro til de offentlige og private 
tilbud, der findes i lokalområdet.

>  KAB har i samarbejde med Psykiatrifonden oprettet Psykiatrilinjen, der tilbyder 
professionel telefonisk rådgivning til naboer og medarbejdere, der er i tvivl om, 
hvordan de bedst hjælper en psykisk syg beboer. 

Kontaktperson:
Per Faurby

Boligsocial koordinator
pfa@kab-bolig.dk

38 38 18 86

Organisationens navn: 
KAB
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod ensomhed fordi:
KFUM’s Sociale Arbejde yder en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe 
værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Dagligt mødes ensomhedens 
mange ansigter rundt i et vidt forgrenet arbejde blandt udsatte børn, unge og  
voksne: psykisk sygdom, omsorgssvigt, brudte familierelationer, langvarig  
arbejdsløshed, misbrug og afhængighed af alkohol, stoffer eller spil mm.
Alle mennesker har brug for at være del af fællesskaber, derfor støtter op om  
Folkebevægelsen mod Ensomhed. Ensomhed er samfundsproblem, der kalder  
på den fælles forpligtelse. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

> Forebyggelses- og efterværnstilbud til børn og unge, døgninstitutioner for børn     
  og unge, alkoholbehandlingstilbud til voksne, bostøtte-tilbud til voksne samt i     
  vores sociale caféer og væresteder. 

> Cyberhus.dk er de unges klubhus på nettet, hvor den unge kan hente råd og 
  vejledning også i forhold til ensomhedsproblemer.

> Sociale caféer og væresteder er åbne for alle. Her er der altid plads og tid til snak   
  i rammer, hvor ligeværdigheden, respekten og nærheden er altafgørende. Her     
   støttes mennesker gennem et inkluderende fællesskab og muligheden for 
   dannelse af netværk. Mænd og kvinder, unge og gamle, etniske danskere og  
   ikke-etniske danskere. Mange af gæsterne kommer, fordi de mangler netværk.      
  Nogle kommer for at få hjælp og støtte i livets mangfoldige udfordringer. Andre   
   kommer for at yde en frivillig indsats og blive en del at et fælleskab. For den  
  gruppe af vores gæster, som har ensomhedsproblemer, kan det at påtage sig     
   frivillige opgaver ofte være en løftestang for at indgå i sociale relationer og skabe    
 netværk.

> Ferieture, udflugter og højskolekurser for gæsterne og de frivillige i de sociale     
   caféer og væresteder. Fælles for alle aktiviteterne er, at det er respekten for det   
   enkelte menneske, der er i centrum.

> Young Connect tilbyder mentorstøtte til unge mellem 16-23 år, som har været 
   anbragt uden for hjemmet. Som noget nyt tilbyder Young Connect også mentor- 
   støtte til kriminalitetstruede unge. De fleste af disse unge har ensomhedsproblemer 
   inde på livet.

Kontaktperson:
John Ebbestrup Hansen

jeh@kfumsoc.dk 
64 40 18 88

Organisationens navn: 
KFUMs Sociale Arbejde
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Vi brænder for at bidrage med et børne- og ungdomsperspektiv til indsatsen og  
et fokus på en stærk, forebyggende indsats, der er baseret på forpligtende fælles- 
skaber. Vores engagement i Folkebevægelsen mod Ensomhed er i tråd med KFUM 
Spejdernes overordnede vision: “Sammen rykker vi verden – med vilje”. Det er den 
vision, som vores 25.000 medlemmer søger at realisere hver eneste dag, og vi 
håber, at vores engagement i Folkebevægelsen mod Ensomhed kan være en løfte- 
stang for dette, og at vi vil indgå i givende partnerskaber på tværs af organisationer.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
>  I 2014 har vi afholdt mere end 65.000 lokale events for børn og unge, hvor der har 

været fokus på at dyrke fællesskaber, nære venskaber, evnen til samarbejde og ud-
vikling af sociale kompetencer i en indsats for “sammen at rykke verden med vilje”.

>  “Naturliv for småbørnsfamilier” er et projekt med særligt fokus på småbørnsfam-
ilier, der ikke selv finder vejen ud i naturen. Også med et fokus på udsatte børn 
og familier, der bor i boligsociale områder, hvor ressourcerne til at engagere sig i 
lokalsamfundet kan være svære at samle. Vi ønsker at skabe lokalt engagement 
og dermed opbygge relationer og sammenhængskraft i lokalsamfundet. Vi ønsker, 
at fællesskabet skal være givende ikke blot for de involverede men også for sam-
fundet som helhed.

>  Der var 387 gæster til spisning i Spejdernes Folkekøkken i Københavns sydhavn-
skvarter alene i efteråret 2014, fordelt over 4 store folkekøkkener og et lille jule- 
arrangement. Gennemsnitligt gæstede over 93 mennesker hvert af de 4 folke- 
køkkener, og kun 15 % af dem havde umiddelbart spejdertilknytning, mens de 
resterende primært var beboere i lokalsamfundet.    

>  “Uddannelse i Social entreprenørskab” er et uddannelsesforløb, der strækker sig 
over 6 måneder for 40 til 75 unge 20 til 30-årige spejdere og ikke-spejdere, der 
ønsker at gøre en positiv forskel. Gennem socialt entreprenørskab laver deltag-
erne projekter med fokus på at øge samfundsengagement blandt unge, inkludere 
flere i demokratiet, øge mangfoldighed og at skabe positive, sociale forandringer.

Organisationens navn: 
KFUM Spejderne

Kontaktperson:
Peter Lenz

Udviklingskonsulent
pl@kfumspejderne.dk

22 22 94 76
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Vi deltager i folkebevægelsen mod ensomhed fordi: 
Egen sygdom – eller alvorlig sygdom hos ens nærmeste – kan føre til ensomhed.  
Det kan være svært at tro på, at andre kan sætte sig ind i de følelser, man gennem-
lever under et sygdomsforløb. Eller den afgrundsdybe ensomhed, der kan opstå efter 
tabet af en elsket person. En af de bedste kure mod både sorg, savn og ensomhed  
er at dele sine tanker med andre. Ordene kan klistre til tungen, men vi hører ofte, at  
det tale med én person, som virkelig lytter - eller møde andre, som står eller har stået  
i samme situation – opleves som en kæmpe lettelse. Det kan føles som at komme til  
et frirum; et sted, hvor man møder nogen, som virkelig forstår og hvor forforklaringer  
er unødvendige. Kræftens Bekæmpelse støtter folkebevægelsen mod ensomhed, fordi 
intet menneske bør stå alene, når livet bider. Mærker et menneske til gengæld støtte og 
opbakning fra andre, kan selv det mest ubærlige blive til at bære.  
 
Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
>  Alle, som er ramt af kræft, er velkomne i Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger, 

som findes mere end 30 steder i landet. Her er tilbud om gratis hjælp og rådgivning  
til kræftpatienter, deres pårørende og efterladte. Det er muligt at komme til os for  
individuel støtte, som familie eller i en gruppe.  

 
>  Kræftramte kan også få hjælp og støtte via telefonen og på nettet. Kræftlinjen, som er 

bemandet af professionelle rådgivere, modtager hvert år mere end 11.000 opkald og 
henvendelser via chat og mail. Cancerforum.dk er et online mødested, hvor patienter 
og pårørende kan dele erfaringer og tanker med andre i samme situation. 

 
>  Når forældre bliver alvorligt syge eller dør af kræft eller dør, går børn gennem en svær 

og ofte ensom tid. Derfor arbejder OmSorg for at børn som pårørende bliver set og 
hørt, og for at alle skoler skal have en sorghandleplan og tilknyttede sorggrupper.

 
>  Unge, som rammes af kræft, kan føle sig isolerede fra deres jævnaldrende. I Ung 

Kræft kan de møde andre unge i samme situation og finde hjælp, støtte og opbakning. 
Netværket består af af tidligere og nuværende kræftramte, og Ung Kræft har lokal- 
afdelinger i hele landet.

 
>  Navigatorprojektet er et projekt med frivillige, der ledsager og støtter socialt sårbare 

kræftpatienter i deres vej gennem systemet. I projektet uddannes frivillige til at fungere 
som bisiddere ved patientens møde med social- og sundhedsvæsnet. Navigatorens 
opgave er at give omsorg, personlig støtte og ikke mindst støtte til egenomsorg.  
Målet er at udbrede projektet til hele landet i 2015. 

 
>  Kræftens Bekæmpelse har mere end 40.000 frivillige, hvoraf mange selv har haft 

kræft inde på livet. Ved at engagere sig i patientstøttearbejde, forebyggelse og ved 
at deltage i aktiviteter som Stafet for Livet, forsøger de frivillige at give håb, støtte og 
opbakning til alle danskere, der kæmper med en kræftsygdom.

Kontaktperson:
Laila Walther
Afdelingschef

lwalther@cancer.dk
40 45 23 70

Organisationens navn: 
Kræftens Bekæmpelse
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Vi deltager i folkebevægelsen mod ensomhed fordi: 
I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har vi en ambition om at gøre op med  
ensomheden blandt ældre borgere. Erfaringerne viser, at ensomhed kan ramme 
os alle på et eller andet tidspunkt i vores liv. Mange vil efter noget tid vende tilbage 
til forskellige fællesskaber. Andre kan komme dertil, hvor de ikke længere magter 
at komme ind i fællesskaberne igen. Ensomhed kan opleves på mange forskellige 
måder, afhængig af hvem vi er, og hvordan vi håndterer livets udfordringer. Derfor 
tror vi på, at der er mange forskellige veje ud af ensomhed. Kun sammen kan vi 
finde de gode svar på svære udfordringer. Og med folkebevægelsen går vi sammen 
med civilsamfundet, erhvervslivet og organisationer i et partnerskab, hvor vi kan 
dele viden og komme op med de gode ideer. Vi har et fælles mål: at bryde tabuet  
og gøre op med ensomheden.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Bryd tabuet - et fælles ansvar. Alle medarbejdere, som møder borgere, har en rolle 
og civilsamfundet skal være tæt på. Vi har sat midler af til at skabe fokus på problemet 
gennem kurser, redskaber og kommunikation, som giver medarbejdere og civilsam-
fundet mulighed for at arbejde sammen mod ensomhed.

>  Ensomhed kan ramme os alle. Vi har allerede en række tiltag, som giver borgeren 
mulighed for stærkere fællesskaber, fx cykling uden alder, følgeordning for første-
gangsdeltagere i en forening, livsmodsgrupper for dem, der har mistet, spisetilbud 
for hjemmeboende, som hellere vil spise i selskab end alene hjemme. Vi skal i 
fremtiden arbejde med civilsamfundet om at sikre, at de mest udsatte risikogrup-
per har tilbud, som svarer til deres livssituation. 

>  Nemmere at gribe de muligheder, der er. Vi har gjort det nemmere at overskue, 
hvilke handlemuligheder man kan vælge imellem. De kommunale tilbud og fore- 
ningsaktiviteter i København gøres synlige via hjemmesiden www.aktivtaeldreliv.dk.  
Hjemmesiden er et godt redskab for, at borgere alene eller med hjælp af en 
pårørende, en frivillig eller en medarbejder - selv kan tage et valg, ud fra deres 
livssituation og interesser, og hvad de magter.

Organisationens navn: 
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kontaktperson:
Lluis Armangué

Specialkonsulent
cl3d@suf.kk.dk

35 30 38 69
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Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
Opsøgende arbejde for at finde dem, som er ensomme og skabe sociale fælles- 
skaber for vores målgruppe, som er førtidspensionister, fleksjobbere og de borgere, 
som er i sagsbehandling til samme.

Organisationens navn: 
Landsforeningen for Førtidspensionister

Kontaktperson:
Carl-Erik Nielsen

Landsformand
carle@nielsen.tdcadsl.dk
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi: 
Marselisborg arbejder for, at flere borgere kan have mere meningsfulde livsforløb.  
Vi arbejder bl.a. med 1) børn og unge, der skal sikres en god opvækst og uddan-
nelsesmæssige færdigheder, 2) voksne, der skal sikres et sundt og aktivt liv med et 
indholdsrigt arbejdsliv og 3) ældre, der skal sikres en aktiv og inkluderende alderdom

Ensomhed er en udfordring, som mange borgere oplever – og som modvirker 
muligheden for at få et meningsfuldt livsforløb. 

Indsatsen mod ensomhed er ikke noget, hverken den offentlige sektor eller civil-
samfundet kan løfte alene. Derfor arbejder vi målrettet for at inddrage ensomhed i 
vores praksisnære rådgivning af udvikling og drift i den offentlige sektor. Gennem 
Folkebevægelsen mod Ensomhed ønsker vi at sætte meget konkret fokus på, 
hvordan vi i fælles flok kan være med til at modvirke ensomhed. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>   Vi har skabt et intuitivt overblik over foreninger og frivillige aktiviteter via hjemme-
siden www.aktivtældreliv.dk målrettet ældre. Ultimo 2014 er knap 40 kommuner 
med på siden med i alt 1.600 foreninger og over 7.500 aktiviteter. 

>  Vi uddanner medarbejdere fra kommuner og frivillige foreninger i hver for sig  
og i fællesskab at være med til at forebygge ensomhed blandt ældre. Over 40 
kommuner har anvendt vores viden til at opkvalificere personale og frivillige i  
forebyggelse af ensomhed blandt ældre. 

>  Vi formidler resultaterne af vores undersøgelse af ældres hverdagsliv og sammen-
hængen til aktiviteter. Med over 8.000 respondenter har det været muligt at give et 
bredt billede af sammenhænge og baggrundsfaktorer for ensomhed. Undersøgelsen 
kan ses på www.aktivtældreliv.dk 

>  Vi inddrager vores viden om forebyggelse af ensomhed i en bred vifte af vores 
rådgivning omkring bl.a. målretning af kommunernes forebyggende hjemmebesøg, 
samarbejde med civilsamfundet m.m.

Organisationens navn: 
Marselisborg

Kontaktperson:
Dorit Wahl-Brink

Sektorchef
dwb@marselisborg.org

21 73 37 35
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Mary Fonden arbejder for at bekæmpe social isolation, og ensomhed er et af vores  
tre indsatsområder. Det er derfor helt naturligt for Mary Fonden at være en del af 
Folkebevægelsen mod Ensomhed, og vi ser det som en stor styrke, at så mange 
kræfter står bag. Ensomhed vedrører os alle, og målet om at halvere ensomheden 
skal derfor også forfølges i fællesskab.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Netwerk – har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt elever på  
ungdomsuddannelserne. Netwerk drives af Ventilen i samarbejde med  
Mary Fonden og med støtte fra Lauritzen Fonden.

>  Værket – netværk for voksne (30-60 år). Projektet vil primært bestå i netværks-
grupper, hvor samvær og styrkelse af den enkeltes netværk vil være i centrum. 
Projektet bygger på tre tilgange til intervention mod ensomhed: 

 1) social støtte – at opleve at blive bakket op, og at nogen interesserer sig for en. 
 2) social kontakt – bare det at være sammen med andre gør en forskel. 
 3) sociale kompetencer – træning i at indgå i sociale sammenhænge. 
 Værket drives i samarbejde med Røde Kors.

>  Fri for Mobberi – det bliver mere og mere tydeligt, at mobning og ensomhed er 
forbundne. Derfor kan antimobbeprogrammet Fri for Mobberi ses som en vej til at 
forebygge ensomhed. Fri for Mobberi er målrettet 3-8-årige børn og er i dag ude 
i hver tredje børnehave og hver fjerde skole. Fri for Mobberi drives i samarbejde 
med Red Barnet og er støttet af Ole Kirk’s Fond.

>  EKSPERTPANEL – samtlige tre indsatsområder har tilknyttet et panel af førende  
eksperter.

Organisationens navn: 
Mary Fonden

Kontaktperson:
Heidi Krumhardt Mortensen

Kommunikationschef
hkm@maryfonden.dk

30 25 30 53
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. 
DGI’s aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til 
svømning, fra håndbold til fitness og løb. Vi hjælper vores flere end 6.300 foreninger  
og 100.000 frivillige med at udvikle koncepter og tilbud inden for idræt. Det gør vi, fordi 
vi tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. 

At være en del af og bidrage til et fælleskab mindsker uønsket ensomhed, og idræts-
foreningerne er et godt sted at danne nye relationer. Derfor er det helt naturligt, at DGI 
er med i Folkebevægelsen mod ensomhed.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Idræt om dagen: DGI hjælper idrætsforeninger rundt om i landet med at skabe tilbud 
for seniorer med motion og socialt samvær i højsædet.

>  Gå i gang: DGI samarbejder med 15 kommuner og Gigtforeningen om Gå i Gang- 
projektet. Målet er at skabe gode muligheder for, at inaktive voksne kan dyrke idræt 
med ligestillede. 

Marginaliserede grupper i samfundet har ofte svært ved at indgå i fællesskaber på lige 
fod med andre, og det kan føre til ensomhed. Derfor arbejder afdelingen DGI Inklusion 
bl.a. for at understøtte deltagelsen i foreningslivet af:
>  Socioøkonomisk dårligt stillede
>  Etniske minoriteter 
>  Psykisk sårbare

Organisationens navn: 
Nyborg Kommune

Kontaktperson:
Louise Hungeberg Andersen

Udviklingskonsulent
lhua@nyborg.dk

63 33 75 39
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Sociale relationer og netværk er afgørende for alle menneskers trivsel. Ensomhed  
og mangel på nære relationer påvirker vores trivsel og psykiske sundhed negativt.  
Omvendt ved vi, at et godt socialt netværk er en beskyttende faktor når det handler  
om robusthed og modstandskraft i forhold til at håndtere kriser og udfordringer i livet 
som risikerer at give psykiske problemer eller sygdom. Vi ved også at psykisk sygdom 
ofte går massivt ud over de sociale kompetencer og at mennesker med psykisk sygdom 
meget ofte er ensomme. Psykisk sundhed, sociale relationer og ensomhed er altså tæt 
forbundet med hinanden.
 
Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
>  vi driver en telefonrådgivning bemandet af 70 frivillige rådgivere, hvor vi taler med og 

rådgiver psykisk sårbare borgere. Langt de fleste har ensomhed inde på livet og ringer 
primært for at få et andet menneske at tale med.

>  Ensomhed et element i mange af vores projekter. Vi møder ensomhed i vores 
samtalegrupper for børn af psykisk syge forældre og vi møder ensomhed i vores 
beskæftigelsesafdeling, når vi møder ledige med psykisk sygdom. Men mest af alt 
møder vi den massive ensomhed i vores telefonrådgivning.

>  vi gennemfører undersøgelser om udbredelsen af ensomhed og om ensomhedens 
årsager og konsekvenser. 

>  Vi giver gode råd til at  bekæmpe ensomhed via en elektronisk guide, web-film,  
magasiner mv. 

Organisationens navn: 
Psykiatrifonden

Kontaktperson: 
Dorthe Lysdal

Pressechef
dl@psykiatrifonden.dk 

23 71 26 88
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Bekæmpelse af ensomhed og social isolation er overskriften for alle de sociale  
aktiviteter, som Røde Kors i Danmark står for. Alle vores sociale aktiviteter i  
Danmark er båret af 9000 frivillige i 214 lokale afdelinger. Udgangspunktet er,  
at de frivillige støtter deltagerne i de forskellige aktiviteter til selv at handle sig  
ud af deres egen situation. Flere af indsatserne understøttes af samarbejde med 
eksterne evalueringsbureauer og af konkret forskning og dokumentation.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Besøgstjeneste.

>  Sygehusbesøgstjeneste.

>  Vågetjeneste.

>  Projekt ”Ensom midt i livet”.

>  Fængselsbesøgstjeneste.

>  Netværk efter afsoning – mentornetværk for tidligere afsonere.

> Qnet – netværk for voldsramte kvinder.

>  Familienetværk for sårbare familier.

>  Ferielejre og familiecamps.

>  Integrationsarbejde – herunder samarbejde med Røde Kors’ asylafdeling og 
et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp omkring overgang fra asylcenter til 
lokalsamfund.

>  Forældremyndighedsarbejde og netværk for unge uledsagede flygtninge.

Organisationens navn: 
Røde Kors

Kontaktpersoner:
Jesper Lorentz Bertelsen

Seniorkonsulent,  
NationalSupport

jeber@rodekors.dk
20 60 12 53

Janne Gry Poulsen
Afdelingsleder,  

National Support 
japou@rodekors.dk

35 25 93 61
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Udgangspunktet for Ungdommens Røde Kors’ arbejde er, at ingen børn og unge 
skal savne anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Vores aktiviteter er 
drevet af frivillige og baserer sig på en ung-til-ung metode, hvor vi gennem relationer 
og rollemodeller gør frirum til mulighedsrum. I Ungdommens Røde Kors ved vi, at 
vi ikke er hele løsningen. Vi tror på samarbejde og på, at vi kan forandre samfundet 
gennem samarbejde. Derfor er vi med i Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

>  Ung På Linje/Ung OnLine er en hjælp til unge, som mangler nogen at tale med om 
ensomhed, familie, skole, uddannelse, mobning, spiseforstyrrelser, selvmord, sex, 
kærlighed og jalousi. Ung På Linje/Ung Online er ikke rådgivningslinjer, men gennem 
aktiv lytning hjælper vi de unge til at sætte ord på deres tanker og følelser.

>   Plexus er et værested for unge mellem 20 og 35 år med psykiske udfordringer 
og problemer som ensomhed, social isolation, psykisk sygdom eller hjemløshed. 
Plexus er et frirum, hvor udsatte unge kan få positive oplevelser og social kontakt 
med andre unge i samme situation.

>  Opland er en mentorordning og et værested for socialt og psykisk sårbare unge  
i alderen 18-30 år, hvor den unge kan indgå i et mentorforløb med en frivillig 
mentor. På værestedet mødes den unge med andre frivillige og unge, hvor de kan 
deltage i madlavning, snakke, spille spil og andre hyggelige aktiviteter. Formålet 
er at komme et sted, hvor der er plads til at være den, man er, og hvor man bliver 
mødt i øjenhøjde af andre unge og frivillige.

>  Vi er ved at rulle en stor indsats ud, som retter sig mod netværksfattige børn og 
unge i yderområder og i oversete boligsociale områder. Indsatsen skal skabe  
rammerne for forpligtende fællesskaber, som alle børn og unge primært i alderen  
8-20 år kan være en del af. Eksisterende lokale aktiviteter og tilbud, talent-
tænkning og mentorordninger skal bidrage til at forløse den enkeltes potentiale  
til at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser.

Organisationens navn: 
Ungdommens Røde Kors

Kontaktperson:
Anders Folmer Buhelt

Sekretariatschef
anders@urk.dk

28 95 66 27
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Ventilen har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Uanset at vi 
udelukkende arbejder med ensomhed blandt unge ved vi, at problemet også er stort 
blandt andre aldersgrupper – og er noget, man kan bære med sig gennem livet. Vi 
deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed for at være med til at fjerne det tabu, 
det er at være ensom og for at gøre det lettere at se problemet i øjnene og at søge 
hjælp, hvad enten det er hos naboen eller en organisation. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

Afhjælpningsaktiviteter - tilbud til ensomme unge:
>  Vi driver 14 mødesteder, der hjælper ensomme unge i alderen 15-25 år ud af 

deres ensomhed gennem aktiviteter, samtaler m.m. Mødestederne er drevet af 
unge frivillige ud fra principperne om ung-til-ung og hjælp-til-selvhjælp.

>  Vi driver to KOMsammen-tilbud (Kost og Motion – sammen) for ensomme unge 
i alderen 15-30 år, der – udover at arbejde med deres ensomhed – ønsker en 
sundere livsstil. I dette tilbud har vi fokus på sammenhængen mellem ensomhed 
og usund livsstil. 

>  Vi driver www.ventilen.dk og andre undersites, ligesom vi er aktive på Facebook 
og Twitter. Her forsøger vi at samle og formidle viden om ungdomsensomhed og 
om, hvordan man kan forebygge og afhjælpe det. 

>  En væsentlig del af vores arbejde er at skabe ”viden og debat” om ungdoms- 
ensomhed. Det gør vi gennem løbende pressearbejde, udgivelser, oplæg m.m. 
Derudover afholder vi hvert år, den første søndag i maj, en national ensomheds-
dag, hvor vi med events i alle de byer, hvor vi har lokale tilbud, sætter fokus på 
problemet med ensomhed blandt unge.

>  Netwerk – et projekt hvor vi arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed 
blandt elever på ungdomsuddannelserne. Projektet udvikles i samarbejde med 
Mary Fonden.

Organisationens navn: 
Ventilen Danmark

Kontaktperson:
Rillo Snerup Rud
Sekretariatsleder
rillo@ventilen.dk

40 21 11 44
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Ensomhed er danskernes største sociale udfordring. Ensomhed er let at definere 
(den, der føler sig alene uden at ønske at være det, er ensom), men svært at 
bekæmpe, derfor skal alle gode kræfter samles om det.

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:

De lokale kirker har fokus på fællesskab og personlige samtaler med mennesker, 
der føler sig ensomme. Med opsøgende arbejde via besøgstjeneste og en lang  
række frivillig-opgaver ved domkirken, som løses i grupper, foruden fællesskab  
omkring spisning, udflugter og studie- og samtalekredse  gør Københavns Domkirke  
en stor indsats til bekæmpelse af ensomhed. Dertil kommer fokus på selve det  
kristne budskab til den enkelte til opmuntring og styrkelse af selvværd og mening.

Organisationens navn: 
Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke

Kontaktperson:
Anders Gadegaard

Domprovst 
abg@km.dk
33 14 74 32
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Vi deltager i Folkebevægelsen mod Ensomhed fordi:
Vi vil gerne gøre en afgørende forskel for de godt 260.000 danskere, der ofte føler 
sig ensomme. Det kan vi kun ved at tænke i nye baner og ved at få endnu flere  
engageret i kampen mod ensomhed. Tabuet skal brydes. Det skal være lettere  
at fortælle, at man føler sig ensom.  Vi skal alle kære os lidt mere om hinanden  
– og gøre det lettere at blive en del af fællesskabet. Det håber vi, at Folkebevæg-
elsen kan udrette – og derfor deltager vi. 

Vi arbejder i forvejen med indsatser, som forebygger, nedbryder tabuet og/eller 
forsøger at afhjælpe ensomhed:
>  Vi har en stor besøgstjeneste, hvor over 7000 besøgsvenner gør en stor forskel. 

Desuden har vi plejehjemsvenner, spisevenner, besøgsvenner med hund og  
motionsvenner. Vores ældste besøgsven er over 90 år, og den yngste er 16 år.  

>  Mange ældre ensomme er bange for f.eks. at falde, og at ingen finder dem. Derfor 
har vi ”Tryghedsopkaldere”, som er frivillige, der hver morgen ringer for at høre, 
om man har det godt. 

>  I ”Fortællecaféer” mødes man og taler om episoder fra sit liv, hvilket sætter en god 
ramme for relationer.

>  Mange af vores lokalafdelinger arrangerer fællesspisning eller café f.eks. om 
søndagen, og flere steder har man også startet ”Singlebrunch”. Ligeledes er der 
tilbud, der retter sig mere mod mænd; ”Herreværelset”, Svejse/maskinværksted, 
fisketur og ”Madlavning for enlige mænd”. Alt sammen tilbud, der har fokus på at 
bryde ensomheden.

>  Vi gør en stor indsats for demente og deres pårørende gennem caféaktiviteter  
og en aflastningstjeneste. Vi har generelt stor fokus på de pårørendes situation  
og udvikler materiale for at lette deres kontakt med omverdenen. 

>  Vi har mange motionsaktiviteter, hvor fællesskabet er i centrum. Om det er til 
stolemotion, tæppe-curling eller stavgang kan alle være med. Derfor har mange 
lokalafdelinger succes med at tiltrække både garvede sportsfolk og ikke-motions-
vante ældre.

>  De frivillige it-aktiviteter hjælper mange ældre med at holde kontakten med familie 
og venner. Brug af Facebook, e-mail og det at finde interessegrupper på nettet er 
nogle af de mange ting man kan få hjælp til. I 2014 fik over 74.000 ældre hjælp. 

>  Vi har startet ”Gå-med-venner”. En ledsagerordning, så man har nogen at følges 
med. Nogen der bygger bro mellem hjem og arrangement. Desuden arbejder flere 
og flere lokalafdelinger med ”værter” til arrangementerne og forsøger på den vej 
også at gøre det lettere at komme som ny i Ældre Sags regi.  

Organisationens navn: 
Ældre Sagen

Kontaktperson:
Ingrid Branner

Socialhumanitær konsulent
ib@aeldresagen.dk

30 30 38 70


