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I år fik ensomhed blandt unge endelig 
den opmærksom, der er behov for 

- og vi fik travlt!
Nogle gange føler man sig alene i verden, når man
arbejder med noget, som andre ikke rigtig synes er
vigtigt. Sådan har det lidt været for os i Ventilen før i
tiden, når vi gik ud i verden med vores budskaber om, at
ungdomsensomhed skal forebygges, aftabuiseres og 
 afhjælpes. 

”Ensom, det er da noget, der hører alderdommen til”
eller ”De unge kan da bare begynde til fodbold i stedet
for at sidde derhjemme bag skærmen”. Det har vi hørt
mange gange. Og det har de unge, vi møder i vores
tilbud, desværre også.
 
I år blev det så slået fast med syvtommersøm, at alt for
mange unge – flere og flere – oplever alvorlig ensomhed.
Og selvom vi virkelig ikke er glade for de tal, der viser,
at mere end hver femte ung føler sig ensom, betyder det
dog, at vi ikke længere står så alene. 

Skibet er ved at vende, og der er nu mange flere, der er
opmærksomme på, at ensomhed er et reelt problem,
særligt for unge. Og at det ikke er noget,  man ”bare lige”
kan fikse. 

Derfor har det været et mere end sædvanligt travlt og
spændende år i Ventilen, hvor vi har knoklet med at
genåbne tilbud, sørget for, at de unge ved, at vi findes,
kompetenceudviklet kommunale fagfolk, undervisere og
frivillige – og råbt højt både i pressen, på møder og på
scener i Allinge om, at ungdomsensomhed er noget, vi
skal tage alvorligt og gøre noget ved. Det kan du læse
mere om på de næste sider.
 
Vi knokler videre, sætter al vores erfaring i spil og
glæder os over, at vi ikke længere er alene om kampen
for at gøre ungdommen mindre ensom.



2022 startede ud med nedlukning, men da
restriktionerne forsvandt i februar kunne vi igen samle
os. Det skrev vi lidt om her. Og i Ventilen gjorde vi det
med en Ventilen-klassiker: frivilligweekend! 

Vores skønne frivillige fra hele landet samledes
(endelig!) igen på en oplevelsesrig frivilligweekend. En
tur spækket med teambuilding, workshops og oplæg om
motivation og samarbejde – alt sammen udført med
gennemført festival-tema! 

Det gør vi selvfølgelig igen
næste år, så vores søde
frivillige kan samles i en
weekend og dele erfaringer og
oplevelser med hinanden og
opbygge et fedt fællesskab – på
tværs af landet og af ventiler. 

Frivilligweekend i virkeligheden!

https://ventilen.dk/husk-den-ven-der-ikke-spurter-om-kap-med-dig-til-fredagsbaren/


Den Nationale
Sundhedsprofil bliver

udgivet hver fjerde år af
Sundhedsstyrelsen og er et

generelt overblik over
danskernes sundhed.

Den Nationale
Sundhedsprofil 2021

I marts 2022 blev Den Nationale Sundhedsprofil udgivet,
og den viste, at alarmerende mange unge er ramt af
svær ensomhed. 

Den største andel med tegn på ensomhed ses hos unge i
aldersgruppen 16-24 år, hvor 18,3 % af mænd og 26,3 %
af kvinder har tegn på ensomhed. Samtidig viser tallene,
at alt for mange unge ofte er "uønsket alene". 

Det er en udvikling, der kræver handling. I Ventilen gør
vi hver dag alt, hvad vi kan for, at færre unge føler sig
ensomme.

Men tallene understreger i den grad, at vi som samfund
også er nødt til at løfte i flok og skabe bedre rammer for
meningsfulde fællesskaber for unge - bl.a. via mindre
pres for konstant fremdrift, færre skift i ungelivet, mere
viden om ensomhed blandt voksne, der arbejder med
unge, og flere rum til gode ungerelationer. 

Og så skal vi sammen sikre en kollektiv forståelse af, at
alvorlig ensomhed ikke (nødvendigvis) forsvinder af, at
man starter til håndbold. Det stikker ofte langt, langt
dybere end det! Læs mere om tallene fra Den Nationale
Sundhedsprofil her. 

https://ventilen.dk/bekymrende-hoeje-tal-alt-for-mange-unge-foeler-sig-ensomme/


2022 blev året, hvor vi tog en stor beslutning i Ventilen: 

Vi ændrede aldersgrænsen for vores lokale frivillige
fra 18-30 år til 17-35 år. 

Det har været en udfordring for vores lokalforeninger i
de små- og mellemstore byer at rekruttere nye frivillige.  

Derfor så vi det som et oplagt greb til at sikre større grad
af stabilitet i vores lokale tilbud - uden at gå på
kompromis med vores ung-til-ung-tilgang. 
 
Det er fortsat for tidligt at tale om en reel effekt, men vi
har rekrutteret frivillige på 17 år og over 30 år. Så vi kan
mærke, at interessen for vores arbejde også kan vækkes
i de aldersgruppe. 

Og vigtigst af alt; vi har fået nogle vildt dygtige frivillige 
 ombord, der ikke førhen kunne have været med, men
som nu er med til at gøre endnu flere unge mindre
ensomme!

Vi ændrede
aldersgrænsen 
for vores lokale

frivillige



Vores absolutte yndlingsdag! Den første lørdag i maj:
Ventilens ensomhedsdag, hvor vi går på gaden, maler
hele Danmark Ventilen-orange og sætter fokus på
ensomhed blandt unge. I år faldt vores dag på den 7.
maj, og vi havde en skøn dag i høj solskin. 

I hele landet stod vores frivillige klar med kage, kaffe,
store smil og musik og inviterede til en snak om,
hvordan vi alle kan gøre unge mindre ensomme. 

Ensomhedsdagen var i år ekstra vigtig, for aldrig
nogensinde før har så mange unge været ramt af
ensomhed. Omkring hver femte ung oplever svær
ensomhed. Et faretruende højt tal, vi skal have vendt!

Ventilens
ensomhedsdag 2022



Det Nationale Partnerskab
mod Ensomhed

I 2022 gik arbejdet med den nationale
ensomhedsstrategi i gang – og vi har selvfølgelig stillet
vores kompetencer til rådighed: viden, erfaringer og
løsninger på problemet.  

Partnerskabet har samlet mere end 90 organisationer,
der har skrevet under på inspirationsoplægget, der blev
udformet i 2021. I år er det oplæg så blev foldet ud med
input fra en masse fagfolk på tværs af sektorer. 

Vi har blandt andet siddet med i den tværgående
arbejdsgruppe, der samlede mindre arena-gruppers
arbejde og været med i arena-grupperne Dagtilbud,
skoler og uddannelse og Fritid og fællesskaber. 

#sammenmodensomhed

Netop disse to arenagrupper var vigtige for os at være
med i, fordi det er to steder, hvor især den unge
målgrupper bruger størstedelen af deres tid. Og det er
vigtigt, at vi sætter ind mod ungdomsensomhed (både
forebyggende og afhjælpende) der, hvor de unge er, så vi
sikrer en indsats, der rammer så mange som muligt. 

Vi glæder os meget til at støtte op om og kvalificere
arbejdet med strategien, når den skal blive til
virkelighed – forhåbentligt i det nye år. 



Et folkemøde med fokus på unges trivsel
Folkemødet var tilbage i fuldt flor efter nogle år med
corona-benspænd – og vi var selvfølgelig med for at
sætte fokus på unges ensomhed og generelle mistrivsel. 

Vi oplevede heldigvis, at rigtig mange andre havde
samme agenda, og at der var mange debatter om netop
det emne. 

Der kom massevis af gode bud på, hvorfor mistrivslen er
stigende - og mange bud på, hvordan vi løser
problemerne. 

Havde alle taget den samme gejst til at løse problemerne
med hjem og handlet på det, stod vi højst sandsynligt et
bedre sted i dag. 

Men om ikke andet var det forhåbningsfuldt at mærke,
at unges mistrivsel fik så meget opmærksomhed fra så
mange forskellige aktører. 

Vi glæder os til endnu et godt folkemøde i 2023!



Ventilens
sommertur 2022

Årets sommertur med temaet “sammen sætter vi kreativiteten løs” løb
succesfuldt af stablen i juli. Turen bød på en forlænget weekend spækket med
aktiviteter planlagt af de frivillige, en koncert af Tonny Flex og dejlige ture til
stranden. 

Der var rig mulighed for nye bekendtskaber blandt de frivillige og unge, og
alle havde smil på læben, da turen gik hjemad igen! Vi gentager successen til
næste år den 20.-23. juli 2023. 

Hør her, hvad en frivillig og en ung synes om sommerturen.

https://ventilen.dk/sommertur/


I slut oktober samlede vi hele organisationen i Aarhus til
årsmøde. Her delte vi erfaringer, lærte hinanden bedre
at kende på tværs og lavede workshop.

Vi valgte også en ny bestyrelse og en ny lokalkomité,
som skal lede os det næste år. 

Dagen sluttede med middag og et brag af en fest, der i
den grad understregede, hvor stærkt og inkluderende
Ventilen-fællesskabet er.   

Ventilens 
årsmøde 2022



Ventilens
bestyrelse og
lokalkomité 

Ventilens
lokalkomité

2022-2023

Ventilens
bestyrelse
2022-2023

Ventilens nye 
advisory board

I år samlede vi et stærkt advisory
board til sparring med vores
bestyrelse. 11 personer med vidt
forskellige fagligheder sagde ’ja tak’
til at hjælpe os med alt fra jura,
kommunikation, GDPR, økonomi,
strategi, udvikling, frivilligledelse og
en masse andet godt. Alt det glæder
vi os til at dykke endnu mere ned i
næste år. Læs mere om det her. 

https://ventilen.dk/ventilen-samler-staerkt-advisory-board/


Vi genstartede synligheden
Vi sluttede 2021 med en stor gave: intet mindre end 766.000 kroner fra
TrygFonden til synlighedsarbejde i 2022. Efter to år med corona tog vi imod
bevillingen med åbne arme, for vi havde brug for en genstart af vores lokale
tilbuds synlighed. 

Med nedlukninger og konstant omstilling var det nemlig ikke synlighed
vores frivillige havde haft mest fokus på - forståeligt nok. Så med støtten fra
TrygFonden kunne vi lave et landsdækkende ryk, der kunne kickstarte både
den lokale og nationale synlighed. 

Hvordan gjorde vi os så synlige? Vi
lavede nye foldere og plakater,
opdaterede mellemsmandslister,
sendte mere end 1000 pakker og
breve til samarbejdspartnere i
lokalområderne, kørte en ret stor
online kampagne med videoer af
vores unge og frivillige OG
strukturerede skolebesøg for vores
lokale tilbud og frivillige. 

Vi ved, at flere og flere unge føler sig
ensomme, og derfor er det så vigtigt,
at vi i år har kunnet gøre ekstra
opmærksom på vores lokale tilbud -
så de unge, der har brug for os, ved,
at vi er her. Projektet har kun været
muligt med støtte fra TrygFonden. 

https://ventilen.dk/trygfonden-synliggoer-hjaelpen-til-ensomme-unge/


I 2022 kunne vi løfte sløret for en ny lektion i Netwerk
om unges sociale relationer online.

Lektionen har til formål at sætte fokus på, hvordan
undervisere kan være med til at starte en samtale om alt
det, der sker på telefonerne - og om hvordan man er
gode klassekammerater på sociale medier. 

Netop det fokus har været efterspurgt, så vi var glade for
at kunne sende nye lærervejledninger og lektionsforløb
ud til vores Netwerk-skoler i år. 

Det er nemlig en væsentlig arena af unges liv, som vi
ikke kan eller må ignorere. For man kan ikke længere
dele unges liv op i online og offline – det hele flyder
sammen, og derfor er sociale medier og online liv nu
også flyttet ind i Netwerk. 

Den nye lektion er mulig med støtte fra MaryFonden og
Lauritzen Fonden. Læs mere om Netwerk her.

Unges sociale
relationer online i
fokus i Netwerk 

https://projektnetwerk.dk/


Ventilen og de mange samarbejder
Ventilen og Bakken
I 2022 gik Bakken ind i kampen mod ensomhed og
teamede op med os. Det blev til et partnerskab, der bl.a.
bød på standup-aftener, hvor vi havde flere frivillige
forbi - og en dag med turpas og fuld forplejning til vores
sjællandske ventiler. Så 42 af vores frivillige og unge fik
en ekstra begivenhedsrig dag med Ventilen. 

Tak til Bakken for gode, sjove minder - og for at sætte
fokus på så vigtig en problemstilling!

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. 

Vi har bl.a. samarbejdet med kommuner, andre
organisationer, klubber, en forlystelsespark og andet
godt - og flere af vores samarbejder slutter ikke her. 

Ventilen og DUF
I december 2021 blev vores forkvinde, Michala, valgt ind
i DUFs styrelse og har nu haft første første år som
medlem. 

Styrelsen står for ledelsen af Dansk Ungdoms Fællesråd
imellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste
myndighed. Styrelsen består af en formand,
næstformand og 17 medlemmer fra hver deres
medlemsorganisation. 

Vi er glade for, at vi kan bidrage via vores forkvinde til
arbejdet i så vigtig en organisation, der repræsenterer
intet mindre end 80 børne- og ungdomsorganisationer.

https://ventilen.dk/ventilen-indgaar-samarbejde-med-bakken/


Flere i Fællesskaber er Silkeborg
Kommunes indsats mod ensomhed - og
vi er selvfølgelig med! Det er et fire-årigt
forskningsprojekt, der samler mange
forskellige aktører i kommunen. 

Der er blandt andet skabt en
fællesskabsguide i samarbejdet, og det
er lærerigt at se, hvordan det udfolder
sig, når der er så mange forskellige
partnere i projektet - fra kommunen,
organisationer og erhvervslivet.

I 2023 ønsker vi os søde, unge frivillige i
Silkeborg, så vi kan genåbne vores
tilbud og tilbyde unge Silkeborgensere
et trygt fællesskab med jævnaldrende. 

Læs mere om vores tilbud i Silkeborg, og
om hvordan du bliver frivillig. 

Ventilen og Flere i
Fællesskaber

Ventilen og kommunerne
Sidste år startede vi et omfattende samarbejde med Frederiksberg
Kommune, der tog hele Ventil-pakken: et lokalt tilbud, Netwerk,
oplæg for fagfolk osv. I år har vi særligt haft fokus på at tilbyde oplæg
om ensomhed, mistrivsel og vigtigheden af gode fællesskaber til
fagfolk og til unge i udskolingen. 

Samarbejdet er så godt, at vi fortsætter næste år – og vi glæder os! 

Vi kom også tæt på medarbejderne i Københavns Kommune i år! Vi
indgik nemlig et større samarbejde med trivselsrejseholdet i
kommunen. Sammen skulle vi sprede viden om ensomhed,
fællesskaber og mistrivsel blandt unge.

På bare fire måneder holdt vi intet mindre end 38(!) oplæg for
Københavns Kommune alene. Vi var forbi en masse unge – og en
masse fagfolk; socialrådgivere, sundhedsplejen og lignende. 

Især fagfolkene holdt vi mange oplæg for, så de er bedre klædt på til
at identificere ensomhed og reagere på tegn på mistrivsel blandt de
unge, de er sammen med hver dag. 

Ventilen og Frederiksberg Kommune

Ventilen og Københavns Kommune

https://ventilen.dk/komsammen-silkeborg/


December kan føles mere ensom for mange unge, fordi
det er en måned, hvor der er høje forventninger til, at
man deltager i en masse sociale (jule)arrangementer.
Men mange bliver ikke inviteret, og mange har slet ikke
lyst til at deltage - måske fordi det er overvældende med
så mange mennesker, eller fordi de ikke føler sig som en
del af fællesskabet. 

Der er mange måder at føle sig ensom på. Også i
december. Men fælles for størstedelen er, at de glæder
sig til, at det er overstået. 

Derfor tæller mange ned til, at det hele er slut. Og det
satte Coop i år fokus på med et kalenderlys, der tæller
ned til den 25. Det blev til en omfattende kampagne om
ensomhed med flere små film, en sang fra Rasmus
Seebach og en artikelserie i Politiken. 

Med kalenderlyset samler Coop samtidigt penge ind til
Folkebevægelsen mod Ensomhed, som vi er medlem af. 

Det er et enormt vigtigt fokus, fordi så mange danskere
er ramt af alvorlig ensomhed, og derfor har vi
selvfølgelig støttet op om kampagnen og kalenderlyst!

Vi tæller ikke alle
ned til det samme

https://kampagner.coop.dk/25dagemodensomhed/


Vores fundraiser, Ane,
modtager donationen

Vores
fundraiser,

Ane, med Mik
og Jonas

Cooking for Ventilen
Et stort tak skal lyde til Cooking for a Cause, der i år satte fokus på ensomhed
blandt unge og donerede 125.000 kroner til Ventilen! Den 5. juni løb CfaC-
arrangementet af stablen, hvor gode folk fra hele restaurationsbranchen gav
deres tid og energi til at skabe en skøn aften i den gode sags tjeneste. 

I værtsrollen stod Esben Bjerre, der førte hele selskabet gennem aftenens
program – blandt andet med koncert fra Lukas Graham.

125.000 gange tak til alle, der har været en del af årets Cooking for a Cause –
og tak til Mik og Jonas, der står bag, for at udpege vores organisation og støtte
op om vores madfællesskaber! Vi er SÅ taknemmelige!

Falkonergårdens Gymnasium har
hvert år #Falkodag hvor de samler
ind til velgørenhed. Og I år har
eleverne valgt, at donationerne skal
gå til Ventilen Danmark, Hjælp Din
Næste og Gadens Børn NGO. Derfor
var mere end 1000 elever samlet i
foråret for første gang siden corona. 

Eleverne havde nemlig samlet hele
37.366 kroner ind til Ventilen og
kampen mod ensomhed. Så stort! 

Tusind tak til Falkonergårdens seje
elever, fordi I valgte netop vores
arbejde! Kæmpe tak for donationen
- det gør en forskel!

Falkodag for Ventilen

https://www.linkedin.com/company/falkonerg-rdens-gymnasium/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=falkodag&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6988144211195744256
https://www.linkedin.com/company/ventilen-danmark/
https://www.linkedin.com/company/hjaelp-din-naeste/
https://www.linkedin.com/company/gadens-b%C3%B8rn/


... at slå dørene op til 
KOMsammen Svendborg
En gruppe seje frivillige står nu klar til at
åbne KOMsammen Svendborg. De byder
unge velkommen i tilbuddet d. 22.
december – og holder derefter åbent hver
torsdag.

Ventetiden har været lang, men nu er tiden
endelig kommet. Og Sebastian, Lui, Liv,
Karla, Kristian, Mads og Sarah, der er vores
søde nye frivillige i Svendborg, glæder sig til
at skabe gode fællesskaber og lave en masse
sjove aktiviteter med unge i Svendborg. 

Vi kan stadig se frem til ...

... at holde årets nytårsfest!
I år har vi inviteret alle unge, der kommer i vores tilbud, til et brag af en
nytårsfest. Vores frivillige har planlagt en fantastisk aften, hvor der vil være
lækker mad, quizzer og lege og selvfølgelig 90 års fødselsdag på programmet! 

Netop nytårsaften kan være en hård reminder for mange unge - om de
venner, de ikke har til at springe ind i det nye år med. Vi glæder os derfor
meget over, at vi kan være dem, der gør aftenen værd at mindes!

https://ventilen.dk/komsammen-svendborg/
https://ventilen.dk/nytaarsfest/


I 2023 glæder vi os 
til (fortsat) at ... 

... gøre unge mindre ensomme 
 

... skabe meningsgivende fællesskaber i
trygge rammer

 
... gøre Ventilen til det allerbedste sted at

være ung frivillig 
 

... holde oplæg, undervise og sprede viden
om ensomhed, unge, mistrivsel og gode

fællesskaber 
 

... deltage i den politiske debat om
ungdomsensomhed og 

-mistrivsel
 

... slå dørene op for tilbud i Vejle,
Silkeborg, Frederikshavn og Viborg!

sidst, men slet 

ikke mindst


