PRO G R AM

ÆLDREFÆLLESSKABER
OG KULTUR

En konference om
biblioteker, lokale samarbejder
og indsatser mod ensomhed
2 7. nove mbe r 2 017 · Va rtov · Fa rve rgade 27 · Køb e nhav n K

E

nsomhed i befolkningen er udpeget som en af velfærdssamfundets store udfordringer. Tænketanken inviterer til konference om, hvad biblioteker,
kulturelle aktiviteter og lokale samarbejder kan gøre for
at afhjælpe ensomhed blandt ældre. På dagen fremføres
oplæg af førende forskere på området og resultater fra

projektet ”Ældrefællesskaber & Biblioteker” – et
samarbejdsprojekt med fire biblioteker og fire almene
boligområder i hhv. Varde, Skælskør, Dalum og København. Vi får præsenteret erfaringer, metoder og resultater for at afhjælpe ensomhed blandt ældre og drøfter
bibliotekernes rolle.

Projektet er støttet af

PRO G R AM

9.30 – 10.00

Registrering & kaffe

10.00 – 10.15

Velkomst & intro til program

10.15 – 10.35
			

Kan vi finde lykken alene?
Meik Wiking, direktør, Institut for Lykkeforskning

10.35 – 11.15
			
			

Er ensomhed blandt ældre en samfundsudfordring?
Tine Rostgaard, professor i komparativ social- og velfærdspolitik, Vive – Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

11.15 – 11.25

Kort pause

11.25 – 12.00
			
			

Ensomhed i alderdommen
Troels W. Kjær, hjerneforsker og overlæge ved Neurofysiologisk Afd.,			
Roskilde Sygehus og professor ved KU

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 13.55
			
			

Ældrefællesskaber & Biblioteker – erfaringer med og metoder til at gøre en
forskel for ensomme ældre
Marie Larsen, konsulent og etnolog, Actant

13.55 – 14.40
			
			

Erfaringsoplæg med fokus på:
Mænd som målgruppe, erfaringer fra Varde
Kent Ager, Boulevard Bebyggelsen & Janne Clausen Hansen, Varde Bibliotek 		

			
			

Den opsøgende indsats, erfaringer fra Varde
Kent Ager, Boulevard Bebyggelsen & Janne Clausen Hansen, Varde Bibliotek		

			
			

Lokale samarbejder, erfaringer fra Skælskør
Anja Nielsen, Skælskør Boligselskab & Lone Arevad, Slagelse Bibliotekerne

			
			

Værtskab og følgeskab, erfaringer fra Skælskør
Kirsten K. Rasmussen, Slagelse Bibliotekerne

14.40 – 15.00
		
15.00 – 15.30
			
			
			

Pause & kage
Paneldebat: Lokale samarbejder. Hvem har ansvaret for de ensomme ældre?
Lars Linderholm, afdelingschef i Ældresagens frivilligafdeling
Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
Niels Sørensen, chefkonsulent i BL – Danmarks Almene Boliger

15.45 – 16.00

Opsamling & tak for i dag

16.00 – 16.30

Glas 		

Tilmeld dig på www.fremtidensbiblioteker.dk
Pris: 550,– dkr. Studernede 350,– dkr
Tilmelding er bindende

