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Vi har brug for hinanden under 
corona-krisen

Coronaepidemien er en svær tid for alle danskere.

Men som statsminister Mette Frederiksen har sagt: ”Vi beder i 

virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i denne tid.”

Udsatte børn og unge, ældre, mennesker med handicap og 

sygdom er særligt hårdt ramt. Mange, der før bevægede sig på 

kanten, er nu skubbet ud over og oplever mistrivsel og ensomhed.

Mange oplever negative følgevirkninger af lukningen, og en række 

udsatte skal leve med fortsatte restriktioner i lang tid endnu.

Heldigvis…
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…er vi sammen mod corona

Ser vi en opblomstring af engagement og lyst 
til at hjælpe og skabe nye former for 
fællesskaber.

Det skal vi handle på! 

Derfor vil Røde Kors samle civilsamfundet, 
engagerede danskere og partnere til at finde 
måder at afhjælpe mistrivsel og ensomhed på 
under corona-krisen.

Vi vil bygge videre på og øge det 
medmenneskelige engagement, vi oplever, til 
glæde for os alle både under en langsom 
genåbning af Danmark og i tiden efter.

Sammen kan og skal vi gøre mere for dem, 
der oplever de største negative følger af 
corona og dem, der ikke kan lukke op 
sammen med resten af Danmark.
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FORMÅL

Folkemødernes formål er: 

1) at samle civilsamfundet, engagerede danskere og partnere for at 

finde nye måder at hjælpe de mennesker, som grundet Covid19 

oplever øget ensomhed og mistrivsel. 

2) Bygge videre på og øge det medmenneskelige engagement, som 

er vækket under corona-krisen, til glæde for os alle både under 

en langsom genåbning af Danmark og i tiden efter.
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Målhierarki
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Finde måder at afhjælpe mistrivsel og ensomhed på 
under corona-krisen og gradvis genåbning

Forlænge og øge danskernes 
lyst til at engagere sig til gavn 

for især mennesker, hvis 
trivsel påvirkes negativt af 

corona-krisen

Samle engagerede 
danskere om at 

diskutere konkrete 
løsninger for negativt 

berørte.

Facilitere dialog, 
videndeling og 

inspiration ml. frivillige 
og engagerede  

herunder relevante, 
konkrete 

handlemuligheder

Skabe grobund for nye, lokale 
partnerskaber og samarbejder

Facilitere dialog og 
lægge op til 

samarbejde mellem 
parterne

Samle relevante 
foreninger, offentlige 

instanser, 
erhvervsdrivende og 
andre organisationer 

som arbejder med 
udsatte grupper 



FOLKEMØDERNE
Folkemøderne afholdes i uge 25-27

• Vi afholder 15 folkemøder, som 
turnerer gennem landet – i enkelte 
større byer afholder vi to møder. 

• Vi slutter i København. Det 
afsluttende møde har et nationalt 
politisk sigte, hvor vi bl.a. leverer 
læring og out-put til Social- og 
Indenrigsminister.  

• Folkemøderne er både fysiske og 
digitale samtidigt. Fysisk begrænses 
de til forsamlingsforbuddets regler 
(op til 50). Møderne tilrettelægges 
så de fungerer godt digitalt med det 
mål at få flere til at deltage og 
komme med ideer online. 
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BYER
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15 folkemøder for fællesskabet

• Aarhus: mandag d. 15. juni – kl. 13-16 og 19-22

• Hjørring: tirsdag den 16. juni – kl. 19-22

• Aalborg: onsdag den 17. juni – kl. 13-16 og 19-22

• Viborg: torsdag den 18. juni – kl. 19-22 

• Holbæk: fredag den 19. juni – kl. 19-22

• Nakskov: lørdag den 20. juni – kl. 13-16

• Herlev: mandag den 22. juni – kl. 19-22

• Sønderborg: tirsdag den 23. juni – kl. 13-16

• Esbjerg: onsdag den 24. juni – kl. 19-22

• Odense: fredag den 26. juni - kl. 13-16 og 19-22

• Middelfart: lørdag den 27. juni –kl. 13-16

• København: 2. juli (national afslutning)



PROGRAM
Arrangementet vil indeholde:

a) Velkommen og opvarmning: (15 min)

Anders Ladekarl, (borgmester) og ordstyrer byder velkommen. Philip Faber synger en fællessang via 
livestream fra hans lejlighed. 

b) Case præsentation: De gode lokale ideer (15 min)

3 lokale ildsjæle (i eller udenfor organisationer) præsenterer hver deres case på hvad de har gjort under 
corona-krisen

c) Debat 1: Hvordan kan vi alle skabe nærvær under afstand? (40 min)

Lokale debattører taler om hvordan vi kan være sammen på nye og digitale måder. Inddragelse af dem der 
følger med online samt udsatte personer, som ikke kan være tilstede. 

PAUSE (30 min)

d) Danskerne og corona: (30 min)

Standupper kommer med humoristisk perspektivering.

e) Debat 2: Hvordan når vi flere sammen: (40 min. )

Debat runde med fokus på samarbejde og partnerskaber. Inddragelse af dem der følger med online 
(afstemninger, spørgsmål, opsamling af ideer) samt udsatte personer, som ikke kan være med online. 
Afslutning ved Anders Ladekarl.

+ videoer og summe ved borde

Det estimeres, at folkemøderne varer 3 timer. 
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OFF/ONLINE
• Møderne livestreames på en platform, der giver mulighed for høj 

grad af online inddragelse fx via afstemninger og spørgsmål. 

• Programmet tilrettelægges i høj grad til et velfungerende online 
format. Bl.a. foregår det meste via en scene, der vises video, og 
der er et højt tempo. 

• Programpunkterne veksles med mindre videoindslag fra: 

• Social- og indenrigsminister (behov for at nå flere udsatte)

• Svend Brinckmann (vigtigheden af mental sundhed, nærvær, 
hvad godt kan vi tage med os)

• Markedsføringsvideoer med behov og inspiration 
(følelser/brændende platform)
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LOKALT
• Møderne er lokale – det handler om det sted vi er, men med 

sigt på, hvad vi alle kan gøre, og ideer der kan deles og 

udbredes nationalt

• Borgmesteren deltager så vidt muligt i alle byer – det er ikke 

politisk, men der skal findes løsninger som kan forankres og 

kommunen er uundværlig samarbejdspartner

• Vi inviterer og samarbejder med lokale kræfter – herunder 

frivilligcentre og frivilligråd, som kan sikre lokal forankring

• Der arbejdes med både lokal og national pressedækning
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Digitalt engagement

Sideløbende med de 15 folkemøder vil vi engagere digitalt

• Formålet med det digitale spor er at tiltrække deltagere til online 

deltagelse af folkemøder samt at engagere danskere i, hvordan vi hjælper 

hinanden og særligt udsatte personer med at modvirke ensomhed og 

mistrivsel i en langsom genåbning. 

• Vi vil engagere gennem surveys, holdningstilkendegivelser, ideer til gode 

løsninger og de personlige historier. 

• Dette engagement bidrager sammen med folkemøder til idékatalog. 
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Fremhæv søjle 

3. Vælg ’Fyld’/Hel fyldning/Farve 
4. Vælg Grå 80/76/76 

Idékatalog
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Tanken er, at folkemøderne vil ende ud med 
en oversigt over, hvilke løsningsforslag der er 
for at undgå, at mennesker skal leve i 
isolation og mistrivsel – både under og i 
kølvandet på coronakrisen. 

Løsninger skal både dække her og nu 
handlinger, som vi alle kan bidrage med –
altså det folkelige engagement. Samtidigt 
skal det dække nye måder at nå udsatte 
mennesker under afstand, 
samarbejdsmuligheder på tværs mm.



Engagement

50 deltager fysisk 
pr. møde

200 deltager online 
pr. møde 
(delmængde af 400)

400 deltager  
digitalt forud for hver 
møde – surveys, 
kommentarer, 
historier
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6500 er med til at give input 

til idekatalog og viderebringe 
budskab



SAMARBEJDE
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Coop er samarbejdspartner og stiller deres ressourcer og 

platforme til rådighed

Og hele det danske 

civilsamfund, kommuner, 

virksomheder etc. Som vi 

rækker ud til og inddrager i 

videst muligt omfang
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