
Et oplæg til dialog om 
 ENSOMHED 

Vi kan i fællesskab være opmærksomme på ensomheden - som 
familiemedlem, nabo, ven, bekendt, kollega, arbejdsgiver, 

skolekammerat og som foreningsmedlem

Hvordan griber vi det an ?



Om ensomhed
Ensomhed er et problem i Danmark.
Ensomhed er en følelse, der kan ramme alle og på alle tidspunkter i 
livet. 
Mennesker, der føler sig ensomme, finder I såvel i foreningerne, 
som uden for foreningerne.

Ensomhed 
- er tabubelagt
- giver dårligt selvværd
- kan opleves skamfuldt 
- er svær at bryde, hvis man ikke kan tale med nogen om den

Langvarig ensomhed 

- er nedbrydende 
- giver dårlig trivsel og depression 
- er skadelig for helbredet
- gør én syg
- giver dårlig livskvalitet

I Middelfart Kommune tager vi ensomhed alvorligt – vi vil tale om 
ensomhed, sætte fokus på ensomheden og gøre noget for at bryde 
den. 

Vi kan kun komme ensomhed til livs ved at løfte i flok, og selv en 
lille indsats kan mindske følelsen af ensomhed. 



Ensomhed kan afhjælpes ved nærvær
Samvær er ikke det samme som nærvær, og netop nærvær og det at 
have nogen at tale med, være fortrolige med kan være afgørende for, 
om man oplever at føle sig ensom. 

Et aktivt liv kan afhjælpe ensomhed, men det er ikke altid nok at 
deltage i aktiviteter og tilbud sammen med andre. 

Det kan være svært at vide, om en person føler sig ensom, og 
hvordan man skal gribe det an, men det er vigtigt, at vi løbende er 
opmærksom på, om nogen har brug for omsorg, nærvær og hjælp 
til at få et mere aktivt socialt liv.

Forslag til dialog i foreningerne om ensomhed
Om nye medlemmer:
Inviterer I nye medlemmer – også dem I ikke kender i forvejen ?
Støtter I nye medlemmer i at komme frem til jeres aktiviteter ?
Føler nye medlemmer sig taget godt imod i jeres forening  ?
Hjælper I nye ind i fællesskabet i jeres forening ?
Sikrer I, at nye medlemmer kommer igen ?

Om dagligdagen i foreningen:
Lærer medlemmer hinanden bedre at kende gennem aktiviteter ?
Sørger I for, at medlemmer med helbredsproblemer eller handicaps 
kommer til at føle sig som en del af fællesskabet ?

Om at fastholde medlemmerne:
Kan I blive bedre til at være opmærksomme på medlemmerne, når 
de eksempelvis:
- oplever alvorlig sygdom eller mister en nærtstående ?
- giver udtryk for, at ’det er lidt svært for tiden’ ?
- uden forklaring stopper med at komme i foreningen ?

Støtter I jeres medlemmer i at komme afsted til aktiviteterne ?
Har I udarbejdet en vejledning om, hvordan jeres forening håndterer 
ensomhed ?



Søg mere viden om ensomhed
www.sundhedslex.dk/ensomhed.htm
www.modensomhed.dk
www.aktivtældreliv.dk
www.ventilen.dk
www.sus.dk/blogs/lad-os-turde-tale-om-ensomheden
www.aeldresagen.dk
www.semigfyn.dk

Tilbagemelding
Vi er interesseret i at høre om jeres indsats og de erfaringer, 
I har gjort jer.

Kontakt :

Frivilligcenter Middelfart, Assensvej 100 C, 5500  Middelfart
tlf. 2447 3084 – info@frivilligcentermiddelfart.dk
www.frivilligcentermiddelfart.dk


