
Året, der gik 
2021

Ventilen
Danmark



2021 var et mærkeligt år. Men godt. Og travlt. 
Corona holdt os beskæftigede med nedlukninger,
restriktioner og genåbninger - og med at arbejde for, at vi
ikke, når pandemien er slut, står med endnu flere unge,
der oplever alvorlig ensomhed. 

Skal vi sige én god ting om pandemien, er det, at den har
sat fokus på ensomhed – og at det er en følelse, der også
rammer unge. Så mangler vi blot forståelsen for, at det
ikke ”kun” handler om at savne, at kunne gå til fester - og
at følelsen ikke nødvendigvis forsvinder af sig selv, når
restriktionerne gør. Og måske også en lidt større
forståelse af og respekt for, at ungdomslivet i Danmark –
også før pandemien – ikke altid er lige let.

For det er det ikke. Det ved vi både fra de unge, vi møder i
vores tilbud og ude til vores oplæg. Og fra de mange
organisationer, vi samarbejder med – og fra vores
frivillige; unge, med overskud til at hjælpe andre ud af
ensomhed. Men selv det overskud har ikke altid været
nok i 2021 – og det har været svært at fastholde gejsten og
fællesskabet på tværs af landet, når ting er blevet aflyst
og rykket online i et væk. 

Så vi vil gerne lukke året med en kæmpe tak til jer, der er
og har været frivillige hos os. Uden jer, ingen Ventilen.

Og uden Ventilen – ingen fokus på unges ensomhed. I
det 2021 har vi knoklet for at sikre, at de unge, der
kommer i vores tilbud – og dem, der er ved at samle
mod til at gøre det – stadig har haft et sted at komme
hen. 

Og vi har uddannet både undervisere, fagfolk og
andre frivillige – så de er bedre rustede til at skabe
fællesskaber og se og hjælpe dem, der står udenfor. Vi
har også kastet os ind i arbejdet for at få en national
ensomhedsstrategi – og for at sørge for, at de unge
ikke bliver glemt, når den kommer.

Vi knokler videre i 2022 og håber, at året byder både
på et endegyldigt farvel til restriktioner – og et goddag
til nye muligheder, flere frivillige, flere tilbud og flere
samarbejdspartnere.

Rillo Snerup Rud 
Direktør

Michala Nielsen
Forperson



Året, der startede med nedlukning
2021 startede hårdt ud med nedlukning, og igen blev
’normalen’ i Ventilen sat på prøve. En prøve, vores seje
frivillige bestod med bravur. 

I hele landet gjorde vores meget omstillingsparate frivillige en
kæmpe indsats for, at de unge, der kommer i vores ventiler,
stadig kunne være en del af vores fællesskaber. De gjorde alt,
hvad de kunne for at afhjælpe og aftabuisere ensomhed – i en
tid, hvor flere og flere (og flere!) unge mærkede ensomheden
komme snigende. 

Samtidig skulle vores unge frivillige også selv navigere i deres
egne liv, der var blevet vendt op og ned; hjemmeundervisning,
hjemmekontorer, aflyste arrangementer og meget begrænsede
sociale aktiviteter – også i frivilliggrupperne. 

Starten af 2021 krævede en ekstraordinær indsats af vores
frivillige, og den leverede de. Der blev arrangeret den ene
gåtur efter den anden og en masse online aftener med spil,
fællesspisning og hyggesnak. 

Humøret var højt hele vejen igennem, men det var uden tvivl
med kæmpe glæde, at vi kunne åbne vores tilbud op igen i
foråret og være sammen fysisk – tilbage til normalen. 

Ventilen
Frederiksberg
inviterede til

udendørs kaffe
og kortspil

Ventilen
Esbjerg

spillede spil i
den friske luft

Ventilen
København
holdt online

fastelavn

Ventilen
Gentofte 

holdt online
musikquiz



Frivilligweekend:
Stand-up og
hygge på Zoom
I marts kunne vi invitere alle vores frivillige
til den årlige frivilligweekend – i en forkortet
online version.

Det blev en enkelt dag fyldt med faglige
oplæg, hyggesnak og stand-up med Mark Le
Fevre. 

Det var langt fra de frivilligweekender, vi
plejer at holde – hvor vi mødes fysisk på
tværs af landet – men selvom det foregik på
skærm, var de frivillige glade for at ses og
mærke sammenholdet i Ventilen. 

Vigtigst af alt var det muligt at sige ’tak for
indsatsen’ og give et skulderklap til vores
frivillige efter nogle lange måneder med
nedlukning. 

Vi slog dørene op i
KOMsammen Skive
I marts 2021 kunne KOMsammen Skive invitere til første
frivilligmøde – digitalt selvfølgelig. Der blev brainstormet og
planlagt, og i maj slog KOMsammen Skive dørene op for de af
lokalområdets unge, der oplever ensomhed. Hele 11
deltagere mødte op første aften, og det blev starten på et
rigtig godt år for vores nyeste skud på stammen. 

”Foreningen har oplevet stor interesse for deres
KOMsammen-arrangementer og har været gode til at række
ud i lokalmiljøet og skabe nye samarbejder med erhvervsliv
og uddannelsesinstitutioner."

Et år, der endte
med, at
KOMsammen
Skive fik en 3.
plads i DUFs
uddeling af Årets
Ungdomsforening
med disse flotte
ord: 



Ventilens Nationale
Ensomhedsdag – for 15. gang
Traditionen tro løb Ventilens Nationale Ensomhedsdag af stablen den første lørdag i maj – i år for 15. gang.
Rundt i hele landet lavede vores frivillige aktiviteter, online eller fysisk, og satte fokus på ensomhed blandt
unge. 

For eksempel var der DJs og spil på Akseltorv i Kolding, og i København, Odense, Aarhus og Sønderborg blev
der gået fælles ture mod ensomhed. Aalborg og Frederiksberg havde online aktiviteter, der udspillede sig på
deres Instagram-profiler. 

Det var endnu en vellykket ensomhedsdag for Ventilen, som du kan læse mere om her.

https://ventilen.dk/15-aar-med-ventilens-nationale-ensomhedsdag/


Folkemøde og fokus
på unges trivsel 
i en pandemitid
I juni deltog vi på årets folkemøde, hvor det helt store
emne var corona og (for vores vedkommende) unges
trivsel i en pandemitid. Vores direktør, Rillo, og
forperson, Michaela, deltog blandt andet i debatter om
ensomhed under corona-nedlukningerne, unges trivsel
i en ny virkelighed og genåbning af studier med de
studerende trivsel for øje. 

Som så meget andet i 2021 var Folkemødet anderledes,
end det plejer – men vi glædedes os over, at unge,
ensomhed og trivsel var højt på listen over debatterede
emner, og håber, at det fokus bliver fastholdt, også når
restriktionerne er ophørt. 

For problemerne kommer stadig til at være der. 

Ventilens sommertur
var (igen) en stor
succes!
I juli lykkedes det os at afholde Ventilens sommertur
– en Ventilen-tradition, som vi er stolte af at kunne
tilbyde hver sommer: fire dage med sjove aktiviteter
og godt fællesskab for unge, der føler sig ensomme. 

Corona satte en stopper for mange ting i 2021, så vi
var meget glade for at kunne invitere på sommertur! 

14 unge og en håndfuld Ventilen-frivillige indtog i
fire dage en spejderhytte på Fyn. Programmet var en
god blanding af planlagte aktiviteter og fri leg, så de
unge kunne sætte deres præg på turen og
oplevelserne. Det blev til en hyggelig blanding af
bevægelse, kreativitet og selvfølgelig: fællesskab!

Læs mere om sommerturen her.

https://ventilen.dk/ventilens-sommertur-var-igen-i-aar-en-kaempe-succes/


March Mod Ensomhed
samlede ind til Ventilen
Den 16. august begyndte Patrick Cakirli at gå – og så gik
han ellers 1600 kilometer rundt i hele Danmark. 

Årets March Mod Ensomhed samlede ind til os i Ventilen
– og fra Rønne til Esbjerg formåede Patrick at samle
intet mindre end 135.000 kroner ind til os, mens han
satte fokus på ensomhed! 

Reglerne for marchen er simple; Patrick går kun, hvis
han har følgeskab – ellers står han stille. Heldigvis var
Patrick omgivet af mennesker størstedelen af tiden, og
når han hvilede fødder om aftenen, var det til
fællesspisningsarrangementer og foredrag i
lokalsamfundene. 

Vi modtog pengene med stor ydmyghed og beundring
for Patricks gejst og resultater – og vi glæder os til at gå
med på March Mod Ensomhed 2022, der bliver endnu
længere! 

Læs mere om det her. 

Med store smil
fik vores

forpersonskab
overrakt

donationen af
Patrick

Vi gik selvfølgelig med
Patrick på mange af hans

etaper. Her er det i
Kolding, hvor vores

frivillige var med til at
fejre Patricks fødselsdag

https://ventilen.dk/1600-kilometer-56-etaper-og-135-000-kroner-til-ventilen-march-mod-ensomhed-2022-bliver-endnu-stoerre/


Ventilen og de mange gode samarbejder
Også i 2021 samarbejdede vi med flere forskellige aktører på flere forskellige projekter. Målet var
fællesnævneren for alle vores samarbejder: at forebygge, afhjælpe og aftabuisere ensomhed blandt unge. 

I 2021 indgik vi et samarbejde med Studenterrådgivningen, der skulle sikre forebyggelse
og dermed modvirke ensomhed blandt unge på videregående uddannelser. I en tid, hvor
corona-situationen havde fungeret som lup og forstørret problemer som ensomhed og
mistrivsel, var det et vigtigt og nødvendigt samarbejde. 

Samarbejdet udformede sig i workshops, hvor underviserne fik viden og redskaber til at
skabe rammerne for en undervisning, der kan løfte fællesskabet. Og det helt store mål
med vores workshops var, at underviserne fik den nødvendige viden til at spotte og
skride til handling i forhold til ensomhed og mistrivsel blandt de studerende. Læs mere
om samarbejdet her. 

Midt på året fik vi støtte fra TrygFondens regionale pulje i Region Syddanmark til at styrke
og stabilisere vores 8 lokale tilbud i regionen. Det betyder, at vi frem mod 2023 dels skal
genåbne KOMsammen Svendborg – men også arbejde mere i dybden med at finde og
beskrive modeller for, hvordan lokale frivillige, særligt i de mindre byer, gennem
samarbejde med andre foreninger og lokale aktører, kan gøre driften af tilbuddene mere
stabil.

Vi glæder os til at arbejde målrettet med frivilligledelse og stabilitet i Region Syddanmark
og ser frem til at kunne slå dørene op (endnu engang) i Svendborg!

Vi teamede op med

Studenter-
rådgivningen

Region
Syddanmark

Vi fik et boost i 

https://ventilen.dk/nyt-samarbejde-skal-oege-trivslen-paa-videregaaende-uddannelser/


Siden 2019 har vi samarbejdet med Frederiksberg
Kommune om at forebygge og afhjælpe ensomhed
blandt kommunens unge. Det har ført til åbningen af
Ventilen Frederiksberg, der i 2021 har haft fuld
aktivitet – trods corona. Og til at vi også i 2021 har
holdt en række oplæg og workshops for fagfolk i
kommunen.

Derudover har samarbejdet betydet, at
ungdomsuddannelserne på Frederiksberg fik tilbud
om at komme med i Netwerk på favorable vilkår. 

Netwerk er et program for ungdomsuddannelser,
hvor vi underviser underviserne og giver dem viden,
redskaber og konkrete lektioner, der klæder dem på
til at hjælpe eleverne med at skabe mere rummelige
fællesskaber. Og tilbuddet virkede – ved udgangen af
2021 er alle ungdomsuddannelser på Frederiksberg
med i Netwerk. 

Du kan læse mere om Netwerk her.

(Corona)fællesskaber i idrætsforeninger
Corona har også ført gode ting med sig – blandt andet
et styrket fokus på ensomhed og fællesskaber. Det
fokus – og en pulje penge – gjorde, at vi i 2021 i
samarbejde med Frederiksberg Idræts Union (FIU)
kunne tilbyde forløb til tre foreninger på
Frederiksberg, der skulle ruste dem bedre til at få
unge med i fællesskaberne efter lang tid med
nedlukning.

Vi har holdt workshops med viden om unges
ensomhed og relationer – og på den baggrund har
hver forening valgt 3-5 ting, de vil arbejde med. 

Det har f.eks. været at sikre, at alle træninger indledes
med et kort tjek-ind; at der bliver målt på trivslen
blandt de aktive; og at der søsættes en kampagne, der
sætter fokus på vigtigheden af at hilse på hinanden,
når man er i eller omkring klubben. 

Mindre ensomhed på
Frederiksberg

Med en bevilling har kommunen sikret den fortsatte
drift af Ventilen Frederiksberg - og at vi fra 2022
fortsat kan tilbyde både en udvidet udgave af Netwerk
og andre oplæg og forløb for ansatte og frivillige i
kommunen. 

https://projektnetwerk.dk/


Danmarks nationale ensomhedsstrategi
Ensomhed er et stort og voksende problem. Og der
er brug for en samlet og sammenhængende indsats for
at forebygge og afhjælpe det. Det ved vi, og heldigvis
også mange andre. 

Allerede i 2020 tog Ældresagen og Røde Kors initiativ
til arbejdet for at få en national ensomhedsstrategi – og
i 2021 har de, vi og mange andre udarbejdet et
inspirationsoplæg til politikerne med forslag til, hvad
en sådan strategi kan indeholde. Det vigtige er, at det
bliver en strategi, der går på tværs af aldersgrupper,
sektorer og livssituationer. 

Sideløbende er der blevet udarbejdet forslag til corona-
relaterede ensomhedsstrategier i partnerskaber under
Socialministeriet.

Og nu ser det ud, som om vi får en strategi. I reserve-
forliget (den tidligere satspulje) for 2021 er der i hvert
fald afsat midler til, at en gruppe i løbet af 2022 skal
udarbejde et forslag til en strategi. I Ventilen håber vi
– og arbejder for – at være med i det arbejde, så vi
kan byde ind med alt det, vi ved. Og kan sørge for, at
de unge ikke bliver glemt eller klemt mellem de ældre,
børnene og de udsatte.

Find
inspirations-
kataloget her

https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2021-06/Inspirationsopl%c3%a6g%20om%20en%20national%20ensomhedsstrategi%20ENDELIG.pdf


I 2022 glæder vi os til…
…at samarbejde med Bakken
Kvart i juleferie 2021 kunne vi offentliggøre et nyt
samarbejde med Bakken, hvor også SmukFonden og
Børns Vilkår indgår. Det er et større projekt på
Bakkens initiativ, der skal sætte fokus på og
bekæmpe ensomhed. Og på sigt er det planen, at også
Bakkens kommercielle samarbejdspartnere skal
indgå i samarbejdet. 

Vi glæder os til at folde dette nye partnerskab ud i
2022, der forhåbentlig fremkalder lige så store
glædeshvin som Bakkens forlystelser. Du kan læse
mere om samarbejdet her. 

…at øge Ventilens synlighed med støtte fra
TrygFonden
Der dumpede en tidlig julegave ned i skødet på os i
Ventilen i december 2021, da vi fik bevilliget støtte
fra TrygFonden til at sætte (endnu) større fokus på
synligheden for Ventilens lokale tilbud. 

På den måde skal vi sikre, at unge, der mærker
ensomhed, ved, at hjælpen er derude – hos os i
Ventilen. Vi glæder os til at tage hul på projektet, der
rulles ud i løbet af 2022. Læs mere om det her.

gøre unge mindre ensomme 

skabe meningsgivende fællesskaber i
trygge rammer

gøre Ventilen til det allerbedste sted at
være ung frivillig 

holde oplæg og undervise om
ensomhed, unge, mistrivsel og gode
fællesskaber 

deltage i den politiske debat om
ungdomsensomhed og -mistrivsel

Og så glæder vi os
selvfølgelig til fortsat at...

https://ventilen.dk/ventilen-indgaar-samarbejde-med-bakken/
https://ventilen.dk/trygfonden-synliggoer-hjaelpen-til-ensomme-unge/



