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Bibliotekerne i Holbæk og Randers vinder hver 50.000 kr. til at skabe nye fællesskaber for ældre borgere 
 
Fredag 2. marts satte juryen for konkurrencen “Skab Fællesskab” sig sammen og fandt de to vindere af 
konkurrencen, der hver får 50.000 kr. til deres projekt ældre på biblioteket. Projekterne kan være med til at 
afhjælpe ensomhed blandt ældre borgere ved at engagere dem i aktivitetsrækker på bibliotekerne. Juryen har 
peget på bidrag fra Holbæk og Randers Bibliotek, som de to vinderprojekter, der fremhæves for deres originale 
ideer og stærke samarbejder.  
 
Bibliotekerne er et bredt favnende kulturelt mødested med mange aktiviteter. Med relativt enkle metoder kan 
biblioteket og lokale aktører yde en fokuseret indsats for at hjælpe ældre borgere ud af ensomhed. 
Tænketanken Fremtidens Bibliotek har i projektet “Ældrefællesskaber og Biblioteker” undersøgt, hvordan 
kulturelle aktiviteter kan bryde ensomhed og øge livskvalitet og sundhed blandt ældre. Med konkurrencen ’Skab 
Fællesskab’ har to biblioteker kunne vinde 50.000 kr. til at kickstarte deres arbejde med ældrefælleskaber på 
bibliotekerne.  
 
Tænketanken Fremtidens Bibliotek siger stor tak til juryen, der bestod af: Forfatter Merete Pryds Helle. 
Journalist og læge Peter Qvortrup Geisling. Afdelingschef for frivillige, Ældresagen Lars Linderholm. 
Chefkonsulent, Frivilligrådet Terkel Andersen. Direktør, Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen.  
 
Juryens begrundelser for at vælge de to vinderprojekter er blandt andet: At man i vinderprojekterne kan mærke, 
at der er et professionelt og personligt drive bag ansøgningerne, og et godt projekt kræver dette netop 
engagement for at lykkedes. Randers har i deres konkurrencebidrag lagt op til en god og alsidig brug af det hus 
biblioteket ligger i, og man er ikke i tvivl om, at der er et stærkt samarbejde med et boligselskab bag projektet. I 
Holbæk har man på nytænkende vis taget fat i pårørende til demente som en overset gruppe, der er særligt 
svære, at nå med aktiviteter, og hvor ensomheden kan være stor. De har tænkt i inddragelse af solide 
samarbejdspartnere, i samskabende elementer og brug af frivillige i deres overbevisende ansøgning. 
 
For mere information kontakt Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker på telefon: 27631494 
eller mail: lhd@fremtidensbiblioteker.dk  
 



Fakta om projektet:  
Tænketanken Fremtidens Bibliotek har i et længere projekt med titlen “Ældrefællesskaber og Biblioteker” 
undersøgt, udviklet og afprøvet aktiviteter for ensomme ældre. Projektet viser, at biblioteket kan gøre en 
positiv forskel, når man nytænker bibliotekets rum og kompetencer, og bringer det i spil i nye samarbejder. 
 
Det designantropologiske projekt er initieret af Tænketanken Fremtidens Bibliotek og udført i samarbejde 
med en række biblioteker og boligsociale medarbejdere. Ønsket har været at undersøge bibliotekets og 
kulturens potentiale til at modvirke ensomhed blandt ældre i samarbejde med aktører fra lokalområdet. I en 
periode på halvandet år har lokale projektgrupper bestående af biblioteksmedarbejdere og boligsociale 
medarbejdere fra fra hhv. Varde, Skælskør, Dalum og Kbh S arbejdet sammen om at skabe og afprøve 
aktiviteter for de ældre. I alt er fem forskellige aktivitetsforløb blevet afprøvet på de fire biblioteker, hvor 143 
ældre har deltaget på landsplan.   
 
Konkurrencen “Skab Fællesskab” er en del af afslutningen på projektet, hvor ønsket har været, at involvere 
biblioteker landet over i, hvordan de kan bruge bibliotekernes kulturelle kerne og afhjælpe ensomhed blandt 
ældre borgere.  
 
Projektet er støttet af VELUX FONDEN. 

 


