
 

Nyt liv i gammelt værn 

EGV Fonden tager atter navnet Ensomme Gamles Værn i brug for at understrege 

betydningen af det sociale liv i alderdommen 

Ensomme Gamles Værn siger i disse dage farvel til forkortelsen EGV, der i mange år har været 

fondens kaldenavn. Det oprindelige navn fra 1910, Ensomme Gamles Værn, skal ifølge direktør 

Christine E. Swane være med til at understrege, at der i 2012 i høj grad er behov for 

opmærksomhed på ensomheden blandt gamle mennesker i Danmark. 

”Gamle menneskers sociale liv er vigtigt. På baggrund af Sundhedsprofil 2010 og tal fra Danmarks 
Statistik har jeg beregnet, at der er mindst 65.000 ensomme gamle i Danmark. Da ensomhed kan 
være stærkt invaliderende i et menneskes hverdag, vil vi med vores gamle navn understrege, at vi 
godt tør tale om ensomheden og arbejder aktivt på at afhjælpe den. Det skal blive lettere at give 
udtryk for sin ensomhed”, understreger Christine E. Swane. 

Ensomme Gamles Værn lancerer samtidig en ny hjemmeside, der understøtter fondens mange 

aktiviteter til gavn for økonomisk og socialt dårligt stillede ældre, heriblandt ældre flygtninge og 

indvandrere. 

Rækker hånden ud til ensomme 

Den nye hjemmeside viser den brede vifte af aktiviteter, som Ensomme Gamles Værn støtter for 

at bedre vilkårene for ensomme gamle. 

”Vi har skabt en overskuelig hjemmeside, hvor det er enkelt at få indblik i og viden om projekter 
for denne særligt sårbare del af befolkningen. Her kan man se, hvordan vi over hele landet støtter 
organisationer, foreninger og væresteder, der skaber nye former for samvær og fællesskaber. Vi 
ved, at ensomme gamle ikke rækker ud efter hjælp, derfor må vi række ud efter dem gennem 
konkrete tiltag”, forklarer Christine E. Swane. 

Ensomme Gamles Værn vil med en konference på Christiansborg den 10. oktober vise veje til nye 

fællesskaber med en række oplæg fra eksperter og politikere. Desuden arrangerer fonden ferier 

for mennesker, der i hverdagen ellers er isolerede. 

Ny viden skal bedre vilkår 

Et hurtigt blik på hjemmesiden vidner om de mange forskningsprojekter, Ensomme Gamles Værn 

står i spidsen for og bidrager til. 

”Vi er stadig en fond, man kan søge om støtte i forbindelse med forskning, sociale 
udviklingsprojekter og universitetsspecialer. Vi ønsker med hjemmesiden at formidle den nyeste, 
dokumenterede viden om ensomhed, sociale relationer og fællesskaber. Forskningen er utrolig 
vigtig både for at skabe forståelse og som basis for konkret handling”, pointerer Christine E. 
Swane.  



Helt aktuelt er Ensomme Gamles Værn engageret i projektet ”Ensomt eller aktivt ældreliv” som 

udføres af Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden, med midler fra 

Socialministeriet. Projektet skal udvikle foreningers arbejde med at forebygge ensomhed hos 

ældre i 25 kommuner landet over. Én blandt mange aktiviteter, der understøtter behovet for 

Ensomme Gamles Værn i Danmark anno 2012. 

Læse mere på www.egv.dk eller få yderligere oplysninger hos 

Christine E. Swane, direktør 

csw@egv.dk 

Mobil: 2875 6719 

 

Fakta om Ensomme Gamles Værn: 

Ensomme Gamles Værn er en fond, der arbejder for at forbedre vilkårene for dårligt stillede gamle 

mennesker i Danmark, som ikke får den hjælp og støtte fra det omgivende samfund, de har behov 

for: 

• Den ikke ubetydelige del af de ældste i samfundet, som føler sig ensomme og socialt isolerede 

på grund af fysisk eller psykisk svækkelse. Det handler om mennesker, der ikke selv er i stand til at 

gøre opmærksom på deres behov og ikke har nogen til at gøre det for sig. 

• Den mindre gruppe af fattige gamle, set med nutidens øjne. 

• Marginaliserede grupper i samfundet som flygtninge og indvandrere, hjemløse og andre socialt 

udsatte. 
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