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Af Thea Berg Johansen
thjo@bergske.dk

VIBORG: Lisbeth Bendtsen 
er psykolog. Hun er tilknyttet 
kommunens tre almene gym-
nasier, Bjerringbro Gymnasi-
um, Viborg Katedralskole og 
Viborg Gymnasium og Hf. Det 
er hendes klare opfattelse, at 
flere og flere unge ikke taler 

om deres problemer.
»De seneste omkring 10 år 

er der sket et skred i de unges 
selvopfattelse. Fokuseringen 
på individets selvrealisering 
får de unge til at skyde skyl-
den på sig selv, hvis de ikke 
har det godt,« siger Lisbeth 
Bendtsen, der fortæller, at de 
unge vender vreden indad og 
bliver sure på sig selv, hvis de 

ikke er lige så dygtige eller 
perfekte, som de mener, deres 
klassekammerater er. 

Lisbeth Bendtsen oplever, 
at de unge skammer sig over 
at have problemer, og derfor 
fortæller de ikke deres fami-
lie eller venner, at de er kede 
af  det. 

»De føler ikke, at de duer til 
noget, og at det er deres egen 
skyld, at de har problemer,« si-
ger Lisbeth Bendtsen. 

Enormt pres
Det er ikke kun de unge i Vi-
borg, der føler, at de selv er 

skyld i deres problemer, en-
somhed og isolation.

Undersøgelsen »Når det er 
svært at være ung« fra 2011, 
der er lavet af  Center for Ung-
domsforskning, viser, at 5,2 
procent af  de unge kvinder og 
4,3 procent af  de unge mænd 
ofte føler sig isolerede. 

33 af  de unge, der deltog i 
undersøgelsen, er blevet ud-
valgt til dybdegående inter-
views, og de giver et klart bil-
lede af, at de unge vender pro-
blemerne indad. 

»De unge selv er omdrej-
ningspunkt for ikke bare de-

Individsamfund gør unge ensomm
Perfektionisme. Mange unge forsøger at 
leve op til idealer, som er helt umulige 
at nå. Det gør dem ensomme og bange.

VIBORG: »Revisiteringsu-
væsenet«.

Så kort lyder den lidt 
knudrede betegnelse af  det, 
som landsforenings LEV´s 
afdeling i Viborg Kommu-
ne, kalder for »skandaløse 
nedskæringer i 2011«, der 
efter LEV´s mening har ført 
til groft omsorgssvigt hos 
nogle udviklingshæmmede 
i kommunen.

Ved afdelingens general-
forsamling for nylig, kald-
te formand Leif  Andersen 
brugen af  kommunens re-
visiteringsskemaer for »kri-
tikløs«.

»Det sidste års tid har 
været stærkt præget af  
skandaløse nedskæringer 
og forringelser efter ordre 
fra socialudvalget. Følgerne 
var blandt andet et eksem-
pel på grov omsorgssvigt, 
som ikke tåler dagens lys«, 
siger Leif  Andersen.

Sammen med resten af  
LEV finder han dog trøst i, 
at det Sociale Nævn gav Vi-
borg Kommune besked på 

at bringe forholdene tilbage 
til tiden før de mangelfulde 
handleplaner.

»Viborg Kommune skyl-
der de udviklingshæmme-
de en stor undskyldning i 
den forbindelse«, siger Leif  
Andersen.

LEV har også været en-
gageret i arbejdet med den 
nye institution »Katrineha-
ven«, der får 60 beboere.

»Det er ikke nogen hem-
melighed, at jeg er mod-
stander af  de store institu-
tioner. Jeg føler, at myndig-
hederne fører de handicap-
pede tilbage til de store in-
stitutioners tid og dermed 
tilbage til klientgørelsen. 
Jeg har hørt, at Katrineha-
ven II og III snart skal plan-
lægges. Det er uhyggeligt,« 
siger Leif  Andersen.

Ved generalforsamlingen 
blev Eva Pinnerup i øvrigt 
valgt som ny formand, da 
Leif  Andersen ikke ønske-
de genvalg.

PCB

LEV Viborg: Kommunen 
svigtede i 2011

LEV Viborg, ved formand Leif Andersen, skød med 
skarpt mod Viborg Kommunes ageren i 2011 på 
den seneste generalforsamling. Arkivfoto

Af Jane Gisselmann
giss@bergske.dk

VIBORG: Når Louise Agre-
gaard skal beskrive sin barn-
dom og sin opvækst, er der et 
ord, der går igen - ensomhed. 

Hun blev født for 21 år siden 
meget for tidligt og var så lil-
lebitte, at hun tilbragte den 
første tid i kuvøse. Den brat-
te begyndelse på livet betød 
også, at hun fik svært ved at 
koncentrere sig og var lang-
sommere om at lære end sine 
jævnaldrende.

I skolen blev det øjeblik-
kelig bemærket. Lille Louise 

blev mobbet. Nærmest med 
det samme og Louise blev 
den tavse pige, der sad bagest 
i klassen. Og gik for sig selv. 

Venner havde hun ikke 
mange af  i sin skoletid. Da 
hun kom på efterskole i 9. og 
10. klasse fik hun to-tre go-
de venner, men når de andre 
samledes i store grupper på 
efterskolen og sad og grinede 
og hyggede sig, holdt Louise 
sig tilbage og trak sig ind til 
sig selv. 

Også på efterskolen blev 
hun mobbet. En af  skavan-
kerne fra den tidlige fødsel er, 

at Louise er meget svajrygget. 
Hun går også lidt indad med 
fødderne - et faktum der fik 
nogle af  eleverne fra eftersko-
len til at give hende øgenavnet 
»anden« og komme med rap-
pelyde, når hun gik forbi. 

Mere udadvendt og modig
Men da Louise var fyldt 19 år, 
skete der noget. Louises mor 
opfordrede sin datter til at 
kontakte foreningen Ventilen. 
En forening for ensomme un-
ge. Louise tog mod til sig - og 
begyndte at komme til arran-
gementerne i Ventilen. I dag 

Ventilen har gjort mi
Ensomhed. Ventilen hjælper ensomme 
unge. 21-årige Louise Agregaard har både 
fået gode venner og mere selvtillid.
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e
res mistrivsel, men også deres 
mestringsstrategier - det vil 
sige deres evne til at forvalte 
deres eget liv succesfuldt - og 
de pålægger sig selv et enormt 
pres for at leve op til de succes-
kriterier, de selv opstiller,« si-
ger Jens Christian Nielsen fra 
Center for Ungdomsforskning 
ved Aarhus Universitet.

Håber på ulykke
Fælles for de ensomme unge 
er, at de ikke føler, at der er 
andre end dem selv, der kan 
hjælpe dem med deres proble-
mer, og at de ikke har ret til at 

være kede af  det.
»Faktisk synes mange un-

ge, at de skal være så stærke, 
at de nærmest fortrænger de 
svage og uduelige sider,« for-
klarer Lisbeth Bendtsen, der 
har oplevet, at unge fortæller, 
at de har lært dem selv ikke at 

være kede af  det, og at nogle 
går og håber på at komme ud 
for en ulykke eller at miste en 
i familien, for så har de ret til 
at være kede af  det.

Lisbeth Bendtsen har et 
klart budskab til de unge og 
de voksne, der omgås dem. 

»De unge skal vide, at det 
ikke passer, at man ikke du-
er til noget, hvis man ikke er 
som sine kammerater. Hvor-
for skal man være ens alle 
sammen?«

»
De seneste omkring 10 år er der sket et skred i de unges 
selvopfattelse. Fokuseringen på individets selvrealisering får 

de unge til at skyde skylden på sig selv, hvis de ikke har det godt.

LISBETH BENDTSEN, psykolog.

VIBORG: LAG Viborg, der 
har som sin opgave at støt-
te projekter i landsbyerne i 
kommunen, har udstukket 
kursen for de næste to år. 
Og i 2012-2013 vil udvikling 
af  erhvervslivet og projek-
ter med vedvarende energi 
være helt i top af  strate-
gien.

De første fire år af  orga-
nisationens virke, har væ-
ret koncentreret om at få 
lavet og renoveret en lang 
række legepladser, klub-
huse, kulturhuse og andre 
faciliteter i landsbyerne for 
samlet cirka 12 millioner 
kroner. Desuden har LAG 
Viborg formidlet fire mil-
lioner kroner uden for sin 
egen ramme til projekter.

Hidtil har der ikke væ-
ret mange ansøgninger om 
støtte til projekter, der kan 
skabe arbejdspladser i land-
områderne. Eller handler 
om vedvarende energi, for 
den sags skyld. Det er, iføl-
ge LAG, ikke i takt med en 
tid med både finans- og kli-
makrise.

Derfor vil ansøgninger 

om vedvarende energi, er-
hverv og arbejdspladser i 
landsbyerne indtil udgan-
gen af  2013 få særlig op-
mærksomhed.

Turismen trænger til et løft
Turisme er en vigtig er-
hvervsgren i landdistrikter-
ne, og derfor vil bestyrelsen 
gerne støtte opbygningen 
af  servicefaciliteter langs 
Hærvejen og andre lokale 
projekter.

Herudover prioriteres 
støtte til en sammenhæn-
gende udvikling af  lokal-
områder inden for Viborg 
Kommune. Det vil sige støt-
te til projekter, hvor flere 
landsbyer arbejder sam-
men.

Ansøgere, der har idéer 
inden for de nye toppriori-
teter, opfordres til at kon-
takte LAG Viborg. Organi-
sationen vil i foråret holde 
en række offentlige møder, 
hvor der vil blive fortalt 
mere om prioriteringer og 
mulige projektidéer.
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Sol, vind og job i top

Projekter om vedvarende energi, erhverv og 
arbejdspladser i landsbyerne er i top for organisationen 
LAG Viborg i de kommende to år. Arkivfoto

er hun ikke et sekund i tvivl 
om, hvad det har betydet for 
hende.

»Jeg er blevet meget mere 
udadvendt og mere modig. I 
dag går jeg hen og snakker 
med folk. Jeg snakker løs. Det 
gjorde jeg ikke før, jeg begynd-
te at komme i Ventilen,« for-
tæller hun. 

Mobning er velkendt
Vi sidder på De Frivilliges 
Hus i Vesterbrogade, der er 
hovedbasen for Ventilen i Vi-
borg. Herfra mødes Ventilens 
medlemmer hver anden ons-

dag. Og herfra går de ud i by-
en, bowler eller går ture og 
vender tilbage og laver mad 
og spiser sammen. 
Ventilen er åbnet og lukket fle-
re gange i Viborg. Det har væ-
ret svært at få frivillige unge 
til at stå for arrangementer-
ne, fortæller Vinni Lyngga-
ard, der er frivillig formand 
for Ventilen i Viborg og læser 
psykologi i Aarhus. 

Louise er langt fra den ene-
ste af  Ventilens medlemmer, 
der eksempelvis er blevet 
mobbet.

»Det kender mange des-

værre til. Og nogle af  de un-
ge, der kommer her, er unge 
med en mild diagnose. ADHD, 
angst eller andet. Men i bund 
og grund er det en gruppe helt 
almindelige unge, der har det 
til fælles, at de føler sig ensom-
me,« fortæller Vinni Lyngga-
ard. 

Louise har været medlem 
af  Ventilen i tre år. I dag bor 
hun i sin egen lejlighed i Vi-
borg. Hun er i gang med at bli-
ve arbejdsprøvet til et flexjob 
og har fået to-tre rigtig gode 
venner og en stor omgangs-
kreds, der tæller medlemmer 

af  Ventilen, der som hun har 
deltaget i Ventilens sommer-
lejre. Hun kan kun opfordre 
andre ensomme unge til at ta-
ge mod til sig - og dukke op.

»Det er rart at få lettet tryk-
ket på brystet og snakke med 
nogen, der forstår,« siger hun. 

g mere modig 

Louise Agregaard har mærket både mobning og ensomhed 
på egen krop. Hun opfordrer andre ensomme unge til at 
deltage i Ventilens arrangementer. Foto: Jane Gisselmann

Nadja Sørensen (tv) og Vinni Lynggaard er to af de frivillige kræfter 
bag Ventilen. Tilbuddet mangler altid flere unge, der har lyst til 
at gøre en frivillig indsats for at forebygge ensomhed. 

 { Holder åben hver anden onsdag i ulige uger fra 19-
21 på De Frivilliges Hus i Viborg. Der er fire frivillige 
tilknyttet Ventilen og to frivillige til stede hver gang

 { Formålet med Ventilen er at lære hinanden at kende og 
lave forskellige aktiviteter sammen - spille spil, lytte til musik, 
gåture, ture i biografen, bowling, madlavning etc. 

 { For at blive en del af Ventilen, skal man 
sende en mail til viborg@ventilen.dk

 

Fakta

VENTILEN I VIBORG

VIBORG: Snart er der gra-
tis tandbehandling på vej til 
Viborgs udsatte og fattige 
borgere. 

Politikerne i socialudval-
get blev på det seneste mø-
de præsenteret for en plan, 
hvor kommunen ved at 
bruge 100.000 kroner årligt 
kan sikre, at udsatte og fat-
tige borgere kan få ordnet 
deres tænder - helt gratis. 

»Det er super godt, at vi 
endelig er kommet så langt. 
Nu skal informationen ud 
på væresteder og varme-
stuer, så brugerne ved, at 
vi har tilbuddet,« siger for-
manden for socialudvalget, 
Mette Nielsen (S).

Forslaget om gratis tand-
behandling er opstået i fat-
tigdomsrådet. Indtil vide-
re har en enkelt tandlæge 
meldt sig som frivillig. De 
100.000 kroner skal dække 
udgifter til materialer og in-

formationsmaterialer. Pen-
gene skal findes et andet 
sted i budgettet for voksne 
handicappede. 

giss

En tandlæge har meldt 
sig som frivillig

Mange udsatte har problemer 
med tænderne. Nu kan de 
få dem ordnet gratis. De 
100.000 kroner, det koster 
kommunen, skal findes 
et andet sted i handicap-
budgettet. Arkivfoto. 


