
Konkurrence: 

“Skab fællesskab”
– Vind 50.000 kr. til en arrangementsrække 
for ældre på dit bibliotek
 

Biblioteket er et bredt favnende, 
kulturelt mødested med mange ak-
tiviteter. Med relativt enkle metoder 
kan biblioteker og lokale aktører i 
fællesskab yde en fokuseret indsats 
for at hjælpe ældre borgere ud af 
ensomhed.
 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
har i projektet “Ældrefælleskaber & 
Biblioteker” undersøgt, hvordan kul-
turelle aktiviteter kan bryde ensom-
hed og dermed øge livskvaliteten og 
sundheden blandt ældre. Projektet 
er resulteret i en guide med seks 
konkrete elementer.
 

Med denne konkurrence vil to 
biblioteker vinde 50.000 kr. til at 
kickstarte bibliotekets arbejde med 
ældrefællesskaber. Vinderne ud-
peges af en jury. 

Sådan gør du
Gå ind på www.fremtidensbiblio-
teker.dk/konkurrence og udfyld 
formularen, der beskriver en 
kulturel arrangementsrække på dit 
bibliotek.
 

Tag udgangspunkt i hver af de seks 
elementer i aktivitetsskelettet 
(se bagsiden), når I planlægger jeres 
arrangement, og uddyb, hvordan 
netop jeres ide kan gøre en forskel 
for ældre, der føler sig ensomme.

Udfyld og send formularen som 
pdf-fil til konkurrence@frem-
tidensbiblioteker.dk senest 8. 
februar 2018.

Arrangementsrækken skal bestå af 
minimum seks aktivitetsgange.

Konkurrencen er en del af projektet “Ældrefællesskaber & Biblioteker”, som er udviklet af 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker og støttet af VELUX FONDEN. 



DE SEKS ELEMENTER
Den kulturelle kerne: Tag udgangs-
punkt i bibliotekets strategi, styrker og 
materialer. Vælg indhold, der passer til 
målgruppen og lokale samarbejdspart-
nere.

Rekruttering: Tag kontakt, der hvor 
de ældre er: i hjemmet, på væresteder 
etc. Sig ikke “ensomhed”, men “nye fæl-
lesskaber”. Gør tilmeldingen obligatorisk.

Følgeskab: Tag hånd om de ældres 
bekymringer om transport. Ring deltag-
erne op og påmind dem om aktiviteten. 
Afsæt tid til løbende kontakt med dem 
(det er en del af følgeskabet).

Værtskab: Hils på deltagerne, og in-
troducer dem til hinanden. Gør program 
og rammer tydelige. Styr samtalen, så 
alle kommer til orde. Sørg for lidt kaffe 
og kage, og vær ikke hastig med opryd-
ningen.

Inddragelse: Få deltagerne til at dele 
oplevelser, erfaringer og minder. Udnyt 
de ældres kompetencer. Inddrag dem 
aktivt i planlægning og afholdelse af 
aktiviteten. Det mindste bidrag tæller.

Gentagelse: Hold aktiviteter med 
samme tidspunkt, mødested, varighed 
og struktur hver mødegang. Genkende-
lighed skaber tryghed blandt deltagerne.

Arrangementsrækken skal 
være igangsat inden 1. juli 
2018.

Send formularen med jeres 
forslag til konkurrence@
fremtidensbiblioteker.dk 
senest 8. februar 2018.

Juryen vælger to vindere, der 
hver modtager 50.000 kr. samt 
faglig sparring med Tænke-
tanken Fremtidens Biblioteker.

Har I spørgsmål til deltagelsen, 
er I velkomne til at skrive til os 
på konkurrence@fremtidens-
biblioteker.dk.

Læs mere om projektet på 
www.fremtidensbiblioteker.dk 
under projekt “Ældrefælles-
skaber & Biblioteker”, hvor der 
ligger guides, en håndbog, en 
instruktionsfilm og en rapport 
med videre.


