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Ventilen gør - Plads Til Hinanden – på Gabels Torv i Aalborg 
 

Vi frivillige i Ventilen Aalborg skaber plads til hinanden og for unge, der føler sig ensomme.  
Lørdag den 4. maj afholder Ventilen Danmark national Ensomhedsdag, og derfor kan du møde  
Os på Gabels Torv, i hjertet af Aalborg.  
 

 
 

Ventilen har et mødested i Aalborg, hvor unge der føler sig ensomme, mødes med andre unge, der 
har samme udfordringer i livet. Det gode fællesskab og sammenhold Vi har i Ventilen, rykker Vi ud 
midt i Aalborg centrum den 4. maj fra klokken 10:00 til 16:00.  
 

Kom forbi og oplev at Vi skaber – Plads Til Hinanden – og til dig, når Vi står klar med 
masser af hygge, smil og er klar på en snak om løst og fast her i livet. Du kan også 
deltage i et par konkurrencer med fede præmier, samt få en gratis high five, slik, 
kage og en flaske vand.  
 

I år vil Vi give slip på ensomheden ved at opsende 200 heliumballoner - hvor Du 
har muligheden for at være med. Skriv dine tanker og følelser omkring ensomhed 
på en ballon og giv slip på den, i fællesskab med andre klokken 14:00.  
 

 
 

Ventilen er en frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge. Derudover arbejder 
Vi for at skabe viden, debat og opmærksomhed om ungdomsensomheden. Vidste du f.eks. at:  
 

• 5-10 % af alle unge mellem 15 og 25 år føler sig ensomme? 

• 70 % af alle unge føler sig mindre ensomme efter de begyndte at komme i Ventilen? 

• 74 % af de unge har oplevet et styrket selvværd, siden de startede i Ventilen? 
 

Citat fra ung i Ventilen: ”Det er rart at have noget at se frem til, når alt andet føles trist” 


