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 Støttet af OAK Foundation, Tuborgfondet, 
Aarhus kommune, Tilst Bydelshus samt 
Ensomme Gamles Værn 



 Behov for et sted, hvor de kan være sammen med 
nogen, som de deler kultur, sprog og historie 
med. 

 

 Der er omkring 250 vietnamesiske borgere fra 
60+ i Århus kommune 

 

 En lille overset gruppe i den generelle ældredebat 

  

 De er særligt ramt af social isolation pga. 
begrænset kulturel indsigt, sproglig formåen og 
dårligt helbred.  

 

 

 



At øge livskvalitet og sundheden for vietnamesiske ældre 
borgere ved at styrke deres sociale netværk og sociale 
handlekompetencer til at indgå i samfundet.  



 

 Vi etablerer et sted, hvor de vietnamesiske ældre kommer 
og synger, snakker og hygger med hinanden 







De ældre vil gerne bidrage til det aarhusianske kulturliv 
og går derefter i skarp træning. 



Dansepigerne tager selv initiativ til at mødes privat og øver 
deres dans 















• Lærer noget om livsstil & dyrke deres interesse 
for at sanke 

• Støttet af Ensomme Gamles Værn 



”Jeg er glad for at have mulighed for at mødes med nogen, som jeg 
kan tale med og få nogle fælles oplevelser med dem. Det får mig i 
godt humør. Jeg glemmer de negative tanker, bekymringer og min 
sygdom.” (Co Tuoi skriver på FB) 
 
”Jeg har været syg og sengeliggende med rygproblemer i 3 år. Nu er 
jeg glad og lykkelig for at give indhold til den sidste tid af mit liv 
ved at være til nytte i gruppen og være aktiv med dans”. (Co Cham) 
 
”Vi er glad for at fejre mors dag med salsa. Det er vores mentale 
foder. Det giver os glæde og et sundt liv. Tusind tak fordi I har gjort 
det muligt for os.” (Bac Kiem skriver på FB)  
 
”Det er dejligt at mor har et sted, hvor hun kan være sammen med 
veninderne. Hun er aktiv og ikke skal bruge al sin tid på 
børnebørnene”. (Søn og svigerdatter) 
 
 



 Netværket har en stor betydning for de 
ældres psykiske sundhed og trivsel. 
 

 Samværet med andre ligesindede giver et 
overskud, som medfører, at de får det langt 
bedre psykisk og glemmer deres sygdom og 
de psykiske problemer, som trænger sig på, 
når de sidder isoleret derhjemme.  

 



 De ældre får mod på at prøve nyt og komme 
ud og møder andre.  
 

 Større netværk, der går på tværs af religion 
og geografisk oprindelse  
 

 Øget kendskab til sociale medier 
◦ Lever høj på minderne, vækker lysten – 

forventningsglæde. 

 
 Deltager aktivt i kulturlivet 



Metode og tilgang 

Sundhed 
Motivere dem til at være aktiv 

 (Fra vietnamesisk folkedans til salsa) 

 
Øge kendskab til dansk kultur, 

sprog og traditioner 
(højskole, højtider) 

 

Vi skaber et 
magnetfelt 

”Legeplads” 

”Glade mennesker lærer bedst” 
 
Vi bygger på deres behov og  
interesse 
 
Vi bygger på kendte og trygge 
rammer 
 
Vi går med små skridt 
 
Vi skaber små successer og 
fejrer det sammen 
 
Vi skaber kontinuitet og struktur 
 
Vi styrker deres relationer 
gennem interessefællesskaber 
 
 
 



 Hjemmeside www. Vi-senior.dk og Facebook: 
https://www.facebook.com/vietnamesiskeseniorer/ 
 

 Artikel: Fra karaoke til Vietnamesisk kulturdag 
 

 Konference i Nyborg Strand d. 17. maj 2017. Ensomme 
Gamles Værn sætter fokus på "Ældre migranter - ulighed og 
veje frem”. 

 
 Vietnamesisk kulturdag 
◦ Dokk1 
◦ Aarhus Street Food 
◦ Tilst Bydelshus 
◦ På plejehjemmene & lokalcentrene 
◦ Kulturelt indslag på højskole 
◦ Temadage rundt omkring i landet – venskabsforeninger 


