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Kick-Off – vi glæder os 

Den længe ventede Kick-Off er nu lige 
rundt om hjørnet. D. 5.11.2020 kl. 16.00-

18.00 ses vi på skærmen til en 

hæsblæsende og interessant eftermiddag.  
 

Tak for hjælpen med at sprede 
invitationen i jeres netværk. Hvis nogle 

ikke har fået sig tilmeldt endnu, så er det 
stadig muligt. Skriv blot til 

vhp@silkeborg.dk 
 

Generationsmøde på skærmen  
Det første generationsmøde afvikles i 

forbindelse med Mary Fondens og FmE’s 
kampagne - Danmark Spiser Sammen.  

 
Seks unge fra Silkeborg Højskole og seks 

ældre fra Ældre Sagen mødes virtuelt til 

et måltid mad onsdag d. 4.11, kl. 18.00. I 
forbindelse med deres tilmelding har de 

sendt fakta om sig selv eks. fødeby og 
tidligere/ønsket erhverv samt et lille 

billede. Det bliver sendt ud forinden 
dagen, så alle ved, hvem de har 

fornøjelsen af at spise sammen med.    
 

Praktikanter kommer med ny viden 
En af FIFs dygtige praktikanter skrev 

speciale om, hvordan ensomme unge 
oplever det at være ensom i en social 

verden.  
 

I denne sammenhæng interviewede hun 

otte ensomme unge. Et af de interessante 
fund var, at de oplevede ensomhed, 

inklusiv deres egen, som et meget stort 
tabu, og derved blev tabuet en barriere 

for at opsøge hjælp til at komme ud af 
ensomheden. Månedens citat er fra en af 

informanterne til specialet.    
 

 

 

MÅNEDENS HISTORIE FRA PRAKSIS 
 

Mange bliver spurgt i disse dage… 

 
I august sendte vi over E-Boks 

spørgeskemaer ud til 6000 unge i Silkeborg 
Kommune og Region Midtjylland.  

 
Svarprocenten har dog været overraskende 

lav. Det kan skyldes, at der er stor 
konkurrence med andre store undersøgelse, 

hvor der bl.a. lige nu udsendes 1,5 millioner 

COVID-19-antistofskemaer.   
 

I Uge 42 sendte også SDU 400.000 
spørgeskemaer i deres landsdækkende 

undersøgelse ”Danmark i Bevægelse”. Den 
ellers pålidelige platform SurveyXact gik 

faktisk ned i en eftermiddag på grund af 
presset.  

 
På grund af den lave svarprocent blandt 

unge, besluttede vi os derfor for at ringe til 
3700 unge for at gøre opmærksom på vores 

spørgeskema. Her var den generelle 
oplevelse, at de unge var positive overfor 

projektet og gav udtryk for, at de gerne ville 

deltage.  
 

På trods af den store opbakning, er der 
stadig et stykke vej til det ønskede antal 

svar, derfor sender vi i uge 44 omkring 3000 
papirskemaer ud til de unge, som endnu ikke 

har besvaret spørgeskemaet. 
 

Så der pakkes, sendes og krydses fingre igen 
i denne måned…  
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Månedens partnere  

 

 

 

Fonden Ensomme Gamles Værn har i over 

100 år bekæmpet ensomhed, ulighed og 

marginalisering af ældre mennesker. 

Fonden er en humanistisk, 

forskningsorienteret fond, der støtter og selv 
gennemfører kvalitative studier og 

evalueringer samt sociale aktiviteter for ældre 

i en udsat position. 

I Flere i Fællesskaber vil Fonden Ensomme 

Gamles Værn bidrage til forskning og udvikling 
af generationsmøder, og vil tilbyde 

kompetenceudvikling til fagfolk på 

ældreområdet i Silkeborg. 

Fonden Ensomme Gamles Værn har været 

med til at finansiere Flere i Fællesskaber. 

Hør direktør og forskningsleder Christine E. 
Swane fortælle om Fonden Ensomme Gamles 

Værn og deres netværkskort her:  

https://youtu.be/fGV77W_1sWc  

 

            ”Men der er jo sådan noget (…) 

ensomme i [bynavn], hvor jeg boede 

førhen eller gåture for ensomme. (…) Jeg 

har altid følt, at det var sådan lidt ’hold 

nu kæft mand, tænk nu hvis, at man 

mødte nogen, som man vidste, hvem 

var, og det bare var skrækkeligt’, du 

ved. Så jeg har altid sådan følt, at det er 

noget, som jeg skulle holde for mig 

selv.” –Freja (26 år) 

 

To af de tilmeldte til generationsmødet              
d. 4.11.2020 er forkvinden i lokalafdelingen for 

Ældre Sagen og hendes mand 

https://youtu.be/fGV77W_1sWc

