
 

 
Et unikt projekt til bekæmpelse af ensomhed og skabelse af netværk med samfundsdebat.  

Rejs med fra din stue – sammen med andre 

 
Om projektet: Borgerne inviteres med på online-rejse hver onsdag eftermiddag kl. 14-17.  
33 rejser fra 27/10-2021 til 31/12-2022. 
 
Projektets formål: Målet er at engagere ensomme, især ældre, i ambitiøse online-aktiviteter 
og at få dem med i blivende fællesskaber. Alle kan deltage hjemme fra stuen, men det er også 
et vigtigt perspektiv at skabe fælles deltagelses-steder med deltagelse via storskærm. 
 
Fokus på at komme online: Rejsen benytter en let tilgængelig browserversion af Zoom. Vi har 
udviklet skriftlige pædagogiske vejledninger, har træningssession forud for hver rejse, hvor der 
bliver holdt flere telefonlinjer åbne til at hjælpe med vejledning til at logge på. 
 
Rejserne: Vi har udviklet et rejseformat, så det både er hyggeligt og meget informativt at være 
med, og det foregår i en afslappet stemning. Rejserne laves kun live og bliver ikke optaget, da 
det er en levende aktivitet.  
 
Deltagelse: Man tilmelder sig de enkelte rejser via DEO’s hjemmeside, på mail eller telefon. 
Inden rejsen får deltagerne en folder om landet, med tidsprogram, navne på dem vi møder, 
kort over landet, relevante data og madideer fra landet.  
 
Perspektiv: Projektet er udviklet i en Corona-tid, men kommet for at blive, da mange – især 
ældre – borgere ikke har helbred eller økonomi til at rejse fysisk, men fortsat ønsker viden om 
vores naboer i Europa. For viden om hinanden nedbryder fordomme. Det giver livskvalitet og 
inddrager i fællesskaber. 
 
Evaluering og rapportering: I samarbejde med tidl. formand for socialrådgiverne Bettina Post 
er udviklet et grundig evalueringsdesign til vurdering af, hvilke metoder der fungerer bedst. 
Ved projektets afslutning laves en rapport med en samlet virknings-evaluering, som alle 
partnere vil få tilsendt. 
 
Økonomi: DEO er en non-profit forening og vores regnskaber er offentligt tilgængelige. VELUX 
FONDEN bidrager til projektet med en udviklingsbevilling, og kommuner og ÆldreSagen 
afdelinger er opfordret til partnerskab. Derfor er deltagelsen i rejserne gratis for borgerne. 
 
Om DEO: (Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet) er en organisation, som har specialiseret 
sig i at opbygge netværk med oplysning og samfundsdebat. Her gør vi – med et politisk 
neutralt udgangspunkt – hinanden klogere, så vi kan være aktive deltagere i demokratiet. 
Derudover har vi i mange år arrangeret samfundsrejser med samme formål i Europa. Vores 
fokus er at se ud over Danmarks grænser, på debatten i EU og i vores europæiske nabolande.  
 
Få yderligere oplysninger: Vi står til rådighed med svar på alle spørgsmål, I måtte have.  
Tlf. 7026 3666, e-mail: info@deo.dk - www.deo.dk  
Dorte Duun, Michael B. Lauritsen, Zlatko Jovanovic og Finn Ellegaard 


