
Konference

Genveje, 
SMUTVEJE og omveje 
til fællesskab  
blandt ældre

Mennesker har et grundlæggende behov for at 
føle sig knyttet til andre mennesker. Nogle af os 
har ikke haft store netværk eller megen kontakt 
med andre gennem livet. Det sociale liv kan blive 
skrøbeligt, når vi bliver gamle. Det er heller ikke 
altid muligt at finde nærvær, trøst og omsorg, når 
vi mister mennesker der står os nær.

Veje til fællesskab kan opstå gennem det at dele 
sine livserfaringer med andre. Det kan bl.a. ske 
i sociale caféer, mødesteder og aktivitetscentre. 
Særligt sårbare mennesker, f.eks. ældre indvan-
drere og flygtninge eller ældre med demens, kan 
have brug for specielle tilbud, for at de kan føle 
sig inkluderet i samfundet. Her er læsegrupper én 
mulighed. 

Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden) støtter 
projekter, hvor formålet er at finde og udbrede 
viden om veje til fællesskaber for ældre mennesker, 
både i frivillige og professionelle sammenhænge. 
Det er der kommet en række tiltag ud af. Nogle af 
dem præsenterer vi på denne konference. I stærke 
ord og smukke billeder. 

Vi vil gerne inspirere til handling i det komplekse 
arbejde, det er at bekæmpe ensomhed og depres-
sion blandt ældre mennesker, som er for meget 
alene.

Onsdag den 10. oktober, 2012 kl. 12.00-17.00
Fællessalen, Christiansborg
Pris: 430 kr.

Konferencen er for fagfolk og ledere i pleje-  
og omsorgsinstitutioner, frivillige og ansatte i  
frivillige organisationer, ældreråd, politikere og 
alle andre med interesse i det sociale liv i  
alderdommen.



Program
12.00 Registrering (let frokost, frugt, vand, te, kaffe)

13.00  Velkomst: Veje til fællesskab

Søren Dræby Christiansen,  
bestyrelsesformand i Ensomme Gamles Værn
Christine E. Swane, direktør i Ensomme Gamles 
Værn – ordstyrer

13.10  Tilbage til hverdagen – rehabilitering af ældre  
 efterladte i sorg

Jorit Tellervo, sygeplejerske og projektleder  
ved Palliativt Videncenter
Når man mister sin ægtefælle, øges risikoen for 
mistrivsel, og for at ens hverdag begrænses. Et 
udviklingsprojekt viser, hvordan omsorg tænkt 
som en rehabiliteringsproces målrettet den enkelte 
ældre efterladte, øger muligheden for bedre trivsel 
og for at udvikle nye fællesskaber. 

13.30  At forebygge at ensomhed og depression   
 ender i selvmord

Elene Fleischer, ph.d. og konsulent i Selvmords-
forskning, formidling og forebyggelse, Gert Jessen, 
cand. phil. og direktør i GJ Consult og Nils Feld-
balle, filmproducent i Feldballe Film og TV
Hvordan genkender vi ensomhed, så vi kan hjælpe 
ældre mennesker igennem den? Emotionel og eksi-
stentiel ensomhed kræver ikke aktiviteter i grupper, 
men et andet menneskes nærvær. I ord og filmklip 
præsenteres veje gennem tab, sorg, depression og 
svære tanker om døden.

14.00  Plejeplaner med liv i?

Karen Klint, folketingsmedlem (S)
Mange af os kan se frem til et langt liv og en aktiv 
og socialt rig alderdom. Men hvad sker der, når 
ens hjælpebehov stiger, og afhængigheden af an-
dre kan gøre et ældre menneske passivt? Får man 
udelukkende en plejeplan, når man er syg og svæk-
ket – eller får man en plan med plads til livet?

14.20  Pause (kaffe, kage og fotoudstilling)

14.45  Historien om mit hjerte

Aase Schmidt, journalist, instruktør og forfatter

En ældre kvinde får konstateret en hjertesygdom, 
og det sætter gang i et vandfald af tanker om livet, 
barndom, alderdom og alt det midt imellem. For-
fatteren læser op fra sin nye bog ”Historien om mit 
hjerte” og fortæller om sine tanker om ensomhed, 
alenehed og veje til nærvær.

15.10  Læsegrupper med sårbare ældre

Nanna Holm, cand. mag. og koordinator i Læse-
foreningen
Mette Steenberg, ph.d. og post.doc. ved Antropo-
logi og etnografi, Aarhus Universitet samt for-
mand for Læseforeningen 
I det fortrolige møde mellem deltagere i læsegrup-
per formes et rum, hvor man har mulighed for at 
komme tættere på hinanden. Læseforeningens to 
ildsjæle fortæller om erfaringer fra læsegrupper 
med sårbare ældre – med demens eller depression, 
ensomme og isolerede ældre samt indvandrere og 
flygtninge.

15.40  Et multihus på Nørrebro – om social inklusion af  
 udsatte ældre

Jon Dag Rasmussen, pædagogisk antropolog og 
forskningsassistent i Ensomme Gamles Værn
Socialt udsatte og hjemløse ældre har behov for 
steder, hvor de kan være på egne betingelser. Et 
sådan sted er Arbejde Adlers Hus i København. 
Oplægget giver indsigt i husets mikrokosmos og 
i, hvordan brugerne finder veje ud af isolation og 
ensomhed – og nogle en mening med livet – gen-
nem samværet.

16.10  Et alternativ – mindfulness kan hjælpe på vej

Maja O’Connor, ph.d. og post.doc. ved Psykolo-
gisk Institut, Aarhus Universitet
Mindfulness er ikke noget hurtigt fix. Metoden ta-
ger tid og kræver, at man arbejder for at lindre de 
psykologiske problemer, man oplever.  Hør, hvor-
dan ældre mennesker – der stadig har det svært en 
årrække efter, at de har mistet deres ægtefælle – 
kan have stort udbytte af netop denne metode.

16.40  Diskussion og afslutning
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