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Hedensted styrker indsatsen mod ensomhed 

Temadag fredag i Hornsyld Idrætscenter skal klæde kommune, foreninger 

og frivillige på med den nyeste viden om nærværskabende fællesskaber.  

Mange ældre føler sig ensomme, og undersøgelser har vist, at op mod halvde-

len af de ældre, som modtager hjælp, oplever ensomhed. Ensomheden op-

står, når en persons sociale behov ikke bliver dækket, og de behov bliver ikke 

nødvendigvis dækket af at være sammen med andre. Man kan således godt 

være del af et fællesskab uden at få dækket sit behov for nærvær. 

Hedensted Kommune styrker derfor nu i samarbejde med Marselisborg Con-

sulting indsatsen mod ensomhed. Målet er at sammentænke og målrette den 

brede vifte af aktiviteter i kerneområdet Social Omsorg mod de ældre bor-

gere.  

Første skridt i processen tages med en temadag fredag 20. august kl. 9.-

15. i Hornsyld Idrætscenter, hvor man har samlet en bred vifte af kommu-

nalt ansatte, frivillige og repræsentanter for de foreninger, der bruger kom-

munens lokaler, for eksempel på plejecentrene. Her lægges der op til at få 

etableret tre arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de konkrete fokus-

områder. 

”Aktiviteter er en oplagt måde at skabe nærvær på, og derfor er det vigtigt, 

at vi får drøftet, hvordan aktiviteterne kan blive mere udbredt. Men det er 

også relevant at drøfte, hvordan vi sikrer, at de aktiviteter, som vi tilbyder de 

ældre, rent faktisk giver mere nærvær. Derfor ønsker vi at skabe fokus på 

fællesskabernes åbenhed og kultur og dermed også de veje, der er ind i fæl-

lesskaberne,” siger Allan Petersen, form. Udvalget for Social Omsorg. 

Arbejdet i arbejdsgrupperne vil strække sig over efteråret, og der vil under-

vejs blive arrangeret opstartsworkshop og afholdt statusmøde inden et afrun-

dingsarrangement, der skal sikre, at processen kommer hele vejen i mål.  

Hele forløbet faciliteres af Marselisborg Consulting, der er et førende videns-

center inden for ensomhed blandt ældre, og som gennem årene har samar-

bejdet med over 50 kommuner om indsatsen mod at forebygge ensomhed. 
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