
Da værestederne 
måtte lukke ned pga. 

COVID-19, skabte 
Landsforeningen af 
VæreSteder digitale 

fællesskaber, som 
særligt én gruppe 

socialt udsatte fik stor 
gavn af

Et digitalt værested, to digitale feriecamps og en hel masse digitale 
sportsaktiviteter er opstået pga. coronaens ankomst til Danmark, og det har vist 
én ting: Digitale fællesskaber bør være en mulighed for en stor gruppe socialt 

udsatte mennesker, der normalt lever isolerede i deres hjem.
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Da det gik op for Landsforeningen af VæreSte-
der, at Danmark ville lukke ned pga. COVID- 
19-pandemien, kunne de forudse, at en stor 
gruppe socialt udsatte mennesker ville lide  
under de lukkede væresteder. Derfor oprettede 
de meget hurtigt et værested i en lukket Face-
bookgruppe, som de kaldte ’Det Digitale Være-
sted’. Her blev de aktiviteter, der før var fysiske 
på værestederne, gjort til digitale oplevelser, 
som skulle gøre nedlukningsperioden for være-
stedernes brugere nemmere at holde ud. Det, 
de imidlertid ikke havde forudset, var, at det 
ikke kun var værestedernes vanlige brugere, 
der meldte sig ind i gruppen. Flere nye brugere 
begyndte også at deltage.

De isolerede socialt udsatte
Ansigter, der aldrig før havde vist sig på et være- 
sted, poppede nu op som profilbilleder i Face-
bookgruppen Det Digitale Værested. De meldte 
sig til aktiviteterne og deltog hjemmefra som alle 
de andre brugere. Forskellen for denne gruppe 
var bare, at et fysisk værested ikke var en mu-
lighed for dem at deltage i til daglig, fordi de af 
forskellige årsager levede meget isoleret, så det 
alternativ til et fysisk værested, som Det Digi- 
tale Værested var tænkt som, blev mere end blot 
et alternativ. Det blev disse menneskers eneste 
adgang til et socialt fællesskab med ligesindede.

Selvom den nye målgruppes årsager til ikke 
at komme på et fysisk værested ikke var ens, 
mindede deres livsomstændigheder meget om 
hinanden. En gruppe led af så slem angst el-
ler social fobi, at bare det at gå udenfor hoved- 
døren kunne sende dem i et angstanfald. En 
anden gruppe beskrev sig selv som meget intro-
verte og kunne egentlig godt komme ud af de-
res hjem og socialisere til en vis grad, men ville 
blive for drænede af store sociale grupper eller 
sammenkomster. En tredje gruppe havde ingen 
væresteder i deres by og kunne derfor for første 
gang være med i et fællesskab for ligesindede. 
En fjerde gruppe havde alvorlige fysiske udfor-
dringer, der gjorde dem isolerede derhjemme. 
De fire grupper havde altså det til fælles, at de 
ikke kunne komme på et fysisk værested pga. 
deres fysiske eller psykiske situation, men det 
betød ikke, at de ikke havde lyst til at socialisere 
og deltage i aktiviteter – hver på deres niveau.

Det stod i hvert fald klart, da de strømmede ind 
i Det Digitale Værested og ’Den Digitale Ferie 
Camp’– og deltog aktivt. Og det skete, uden at 
Landsforeningen af VæreSteder havde gjort 

noget særligt for at ramme den målgruppe. Dis-
se nye værestedsbrugere hørte om Det Digita-
le Værested fra andre brugere og forskellige  
organisationer.

”Man kunne mærke et behov hos den gruppe af 
vores brugere, som nu i høj grad deltog for at få det 
dækket. De var meget aktive i gruppen – måske 
endda mere end de gængse værestedsbrugere, 
som måske hellere ville sidde på deres vante 
fysiske værested og sludre med de andre bru-
gere eller personalet – og det viste os, at denne 
nye gruppe må have haft et uopfyldt behov for 
deltagelse og socialisering, som de nu endelig 
kunne være en del af – på deres eget niveau og 
i deres helt eget tempo,” fortæller Marika Sa-
broe fra Landsforeningen af VæreSteder, som er 
projektleder for Det Digitale Værested og ’Den  
Digitale Ferie Camp’.

Marika og hendes kollegaer blev altså på den 
måde gjort opmærksomme på denne gruppe af 
socialt udsatte mennesker, som inden de digitale  
alternativer, Landsforeningen af VæreSteder 
havde startet op, ikke havde gjort noget nummer 
ud af at gøre opmærksom på deres situation og 
deres mangel på sociale fællesskaber for lige-
sindede.

Hanne fra Nordjylland
En af de digitale værestedsbrugere, der under 
coronaen blev en del af Det Digitale Værested 
og ikke før har været en del af Landsforeningen 
af VæreSteders årlige Ferie Camp for socialt ud-
satte mennesker, er Hanne på 55 år fra Nord-
jylland. Hanne er i arbejdsprøvning og lever af 
kontanthjælp, indtil hun, forhåbentligt, får tildelt 
fleksjob. Hanne lider af ængstelig personligheds-
forstyrrelse, som tidligere har betydet et alkohol-
misbrug, og som i dag indebærer, at hun kun i 
et begrænset omfang kan opholde sig i sociale 
sammenhænge og fællesskaber. Af den grund 
har Hanne kun i perioder brugt tid på et værested, 
og en ferielejr som ’Ferie Camp’ med 1700 del- 
tagere ville slet ikke være en mulighed for hende. 

I 2020 fik Hanne så meget angst for at få corona, 
at hun blev sygemeldt fra den arbejdsplads, hvor 
hun var i arbejdsprøvning, slet ikke kom på sit 
værested og mest holdt sig for sig selv. Hun be-
skriver det derfor som meget værdifuldt for hen-
de at have Det Digitale Værested, da hun på den 
måde ikke var helt isoleret og på samme tid kun-
ne vedligeholde sine sociale kompetencer ved at 
”mødes” med andre i samme situation online.68
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”Det gode ved Det Digitale Værested er, at det 
er et rummeligt sted med plads til alle og en stor 
følelse af fællesskab og omsorg. Her kan jeg frit 
vælge de aktiviteter, jeg har lyst og overskud til 
at deltage i den pågældende dag. Jeg bliver ikke 
overvældet af de andre deltagere, fordi det hele 
foregår over en skærm, og jeg opdagede hur-
tigt, at der var flere som mig, der trak sig, når 
de havde brug for en pause. Det blev der ikke 
stillet spørgsmålstegn ved, og det var meget be-
friende og gav mig lyst til at være med til mere,” 
fortæller Hanne om sin oplevelse på Det Digitale 
Værested.

Det var også grunden til, at hun, for første gang, 
meldte sig til årets Ferie Camp, som også var 
blevet digital pga. COVID-19. Hanne havde fået 
sig en veninde på ’Det Digitale Væresteds’ strik-
keklub – og de to blev hurtigt enige om at melde 
sig til sammen.

”Med de erfaringer, vi havde gjort os i Det Digitale 
Værested, var vi slet ikke i tvivl om, at vi kunne 
overskue at være en del af campen, og vi var sik-
re på, at vi ville få en masse gode oplevelser – og 
det fik vi virkelig. Det var så hyggeligt at deltage 
i de forskellige arrangementer som en bagedyst, 
gåture, madlavning, koncerter og spa-aften. Det 
gav indhold i min ferie, som der ellers ikke ville 
have været,” fortæller Hanne.

Efter at de fysiske væresteder igen er åbnet op, 
har Hanne valgt at fortsætte i Det Digitale Væ-
rested. Hun håber også, at en version af Den 
Digitale Ferie Camp vil fortsætte: ”Det betyder 
så meget at møde andre mennesker, der er i lig-
nende problemstillinger som en selv, og derfor 
er de digitale alternativer, som Landsforeningen 
af VæreSteder har startet op, blevet en stor del 
af livet for os, der enten ikke kan komme på et 
fysisk værested, en fysisk ferielejr – eller begge.”

Alle skal have mulighed for sociale fællesskaber
Selvom Det Digitale Værested og Den Digitale 
Ferie Camp var alternativer, som blev lavet som 
en midlertidig løsning, så har Landsforeningen af 
VæreSteder virkelig fået øjnene op for digitale mu-
ligheder for socialt udsatte mennesker. Men som 
en NGO er de afhængige at fondsmidler, støtte 
og donationer til at fortsætte deres projekter.

Landsforeningens sommerferielejr Ferie Camp 
for socialt udsatte mennesker kan hvert år lade 
sig gøre på baggrund af midler fra Arbejdsmar-
kedets Feriefond. Fonden fortsatte med at støtte 

Den Digitale Ferie Camp under coronaen, og 
Landsforeningen af VæreSteder håber, at der 
fremover kan være et digitalt alternativ ved siden 
af den fysiske ’Ferie Camp’, så også den nye 
gruppe af socialt udsatte, som Hanne, kan være 
med.

”Corona har hjulpet os til at tænke i digitale fælles- 
skaber som en mulighed. Indledningsvis var de di-
gitale fællesskaber som Det Digitale Værested, ’Di-
gital Ferie Camp’ og ’Digitale E-dart-turneringer’ en 
midlertidig løsning, som vi tænkte ville forsvinde 
efter coronaen sammen med hjemmearbejde og 
Teams-møder, men jo længere hen i processen 
med det digitale vi kom, jo mere kunne vi se, at 
historien om Hanne fra Nordjylland bestemt ikke 
er enestående. Derfor blev vi meget nysgerrige 
på, om man egentlig kan lave socialt arbejde di-
gitalt,” fortæller Marika Sabroe og understreger, 
at arbejdet ikke kunne gøres uden midler fra hhv. 
TrygFonden og Velux Fonden, som har været 
meget interesseret i projektet fra starten.

TrygFonden støttede Det Digitale Værested i 
opstarten, men støtter også fortsat projektet 
med midler til at undersøge, hvad en optimal 
åbningstid for et digitalt værested er. Velux 
Fonden har doneret midler til Det Digitale  
Værested som et metodeudviklingsprojekt  
under problemformuleringen: Kan man lave 
socialt arbejde digitalt?

”Vi er derfor gået i gang med at undersøge, om 
det kan lykkes os at skabe varige ændringer for 
værestedsbrugerne. Af den grund tilbyder vi bl.a. 
socialfaglige råd og vejledning via vores ekster-
ne socialrådgiver, som brugerne kan booke tid 
hos med deres individuelle problemstillinger eller 
spørgsmål. Med fokus på forandring og udvik-
ling på forskellige områder af brugernes liv har 
vi også igangsat både gruppeforløb og aktivite-
ter. Vores første gruppebaserede forløb er, efter 
brugernes eget valg, et forløb omkring sundere 
livsstil, som kører over 12 uger. Vi har knyttet en 
ekstern diætist til, som laver oplæg og har lavet 
individuelle kostplaner til deltagerne i forløbet. 
Vores digitale værestedsmedarbejder mødes så 
med gruppen en gang om ugen, for at de kan 
holde snuden i sporet,” fortæller Marika Sabroe 
og fortsætter:

”Allerede nu har vi samlet virkelig mange erfa-
ringer med digitaliserede fællesskaber for socialt 
udsatte mennesker, og vi har stadig endnu mere 
at lære. Vi kan nemlig også se, at vores digitale 69
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tilbud giver brugerne lyst til at blive mere digitale. 
Det kan vi absolut se det gavnlige i, da socialt 
udsatte mennesker ofte mangler digitale færdig-
heder og selvtillid på området, hvilket resulterer i, 
at de ikke tør bevæge sig ud i fx NemID. Så hvis 
vi kan hjælpe til med at gøre dem mere digitale 
via vores tilbud, så har de vundet på endnu flere 
områder, end vi først regnede med. Og så kan de 
rent faktisk blive en større del af vores digitalise-
rede samfund.”

Marika Sabroe understreger til slut vigtig- 
heden af, at der selvfølgelig stadig eksisterer 
fysiske væresteder og tilbud, da rigtig mange 
socialt udsatte mennesker trives med at kom-
me ud og deltage fysisk:

”Da værestederne åbnede efter den første ned-
lukning, havde vi brugere på Det Digitale Være-
sted, som meldte sig ud og sagde tak for denne 
gang, da de foretrak et fysisk værested. Vi har 
også haft kampagner gennem aktiviteter som 
’kaste gris’ og ’stigegolf’ på værestederne, som 
havde fokus på at få brugerne tilbage til de fysi-
ske væresteder.”

Landsforeningen af VæreSteder har altså fundet 
ud af, at den fysiske og digitale del af socialt ar-
bejde komplementerer hinanden fint, så forskel-
lige socialt udsatte mennesker kan være med på 
deres forskellige præmisser – og det er egentlig 
Landsforeningen af VæreSteders primære mål.

Fritagelse fra digitaliseringen 
er en bjørnetjeneste
Det mener i hvert fald Landsforeningen af Være-
Steder. Her henviser de til den officielle fritagel-
se, som socialt udsatte mennesker kan få fra den 
digitalisering, som har præget Danmark igennem 
de senere år med f.eks. Borger.dk og NemID. 
Rigtig mange socialt udsatte borgere var rigtig 
glade for denne fritagelse, men sekretariatschef 
Cliff Kaltoft fortæller om en anden side – nemlig 
følgevirkningerne.

”Fritagelsen blev lavet for at skåne udsatte men-
nesker fra at skulle sætte sig ind i en helt ny di-
gital verden, der kræver både udstyr og evner. 
Nogle blev fritaget pga. psykiske lidelser, andre 
pga. hjemløshed. Det blev altså vurderet, at den 
bedste løsning ville være en fritagelse. Vi har fra 
starten været meget skeptiske over for den be-
slutning, og især efter at samfundet blev mere 
og mere digitaliseret, som vi for alvor kunne se 

under COVID-19. Vi ser en masse socialt udsatte 
borgere komme længere og længere væk fra det 
samfund, mange kæmper hårdt for at komme til-
bage til. Det er virkelig en skam og noget, der gør 
de socialt udsatte endnu mere socialt udsat end 
før”, fortæller Cliff Kaltoft, der har fulgt udviklin-
gen og mener, at der skal sættes midler af til at 
få de socialt udsatte ind i den digitale verden, så 
kløften bliver mindre igen. Han ser kun to mulig-
heder for fremtiden:

”Enten lader man dem ”sejle” og falde endnu læn-
gere bagud, eller også skal de have redskaber, 
så de kan følge med resten af samfundet i den 
digitale retning. Vi har, via vores digitale tiltag 
under COVID-19, fundet ud af, at mange socialt 
udsatte mennesker sagtens kan komme med på 
den digitale udvikling. De skal bare have hjælp, 
støtte og motivation. På vores digitale værested 
er der altid personale til at hjælpe dem med det 
tekniske, og brugerne hjælper også gerne hin-
anden. Da vi oprettede Det Digitale Værested, 
fortalte vi om det på vores sociale medier, andre 
organisationer har også hjulpet med at sprede 
budskabet, og ellers er det bare gået fra mund til 
mund, brugerne imellem. Nu har vi over 800 bru-
gere på Det Digitale Værested, og der kommer 
hele tiden nye til. Det er altså ikke en umulig op-
gave at få mange flere til at deltage digitalt, men 
det kræver, at man sætter ressourcer af til opkva-
lificering og hjælp til dem, der har meget svært 
ved det. Og så kræver det selvfølgelig computer 
eller en nyere smartphone, før man kan være en 
del af enten Det Digitale Værested, Digital Ferie 
Camp eller ’Digitale E-Dart-turneringer’. Ifølge 
vores årsrapport har 80 % af vores generelle 
værestedsbrugere en smartphone, og selvom vi 
må gå ud fra, at en del af dem er ældre modeller, 
som ikke kan være med på alle apps, så viser det 
en velvilje og en interesse til at være med på det 
digitale, hvis samfundet ellers vil prioritere det. 
Vi har gjort vores bedste for at holde adgangs-
barrieren til vores digitale fællesskaber nede, så 
de fleste kan være med. Vi valgte Facebook som 
medie til ferielejren og Det Digitale Værested, da 
de fleste brugere i forvejen har profiler på mediet 
og kender funktionerne – desuden kan langt de 
fleste smartphones downloade appen. Men for 
at det hele kører, er det stadig vigtigt, at der er 
hjælp til rådighed, ellers har de ingen chance.”

70

STO
F N

R. 41 / FO
RÅR 2022 



Landsforeningen af VæreSteder startede som forening i 1998 og har som formål at skabe konstruk-
tive fællesskaber blandt socialt udsatte ved at lave aktiviteter, som blandt andet insekthoteller, strik-
keklubber, aktivitetslederkurser, holdlederkurser og mere end 60 sportsstævner, mesterskaber og 
events på landets væresteder. Hvert år afholdes også en ferielejr kaldet Ferie Camp med deltagelse 
af op til 1700 socialt udsatte mennesker. Landsforeningen er en NGO og er støttet af statslige bevillin-
ger og private fondsmidler. I 1998 startede Cliff Kaltoft foreningen alene og nu er der 16 medarbejdere,  
som hver dag går på arbejde for at forbedre vilkårene for socialt udsatte. 
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