
VIL DU GÅ MED IMOD ENSOMHED? 

Invitation til March mod Ensomhed 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

March mod Ensomhed kommer til Skive d. 1. og 2. oktober 

 

I disse dage går Patrick Cakirli March Mod Ensomhed. Patrick vandrer i år 2.000 kilometer og 

2.500.000 millioner skridt gennem 81 kommuner og 5 regioner for at synliggøre ensomhed. 

Konceptet for March mod Ensomhed er simpelt: Patrick må ikke gå, medmindre han har følgeskab, 

ellers skal han stå stille. På den måde bliver Patricks vandring symbol på vigtigheden af 

fællesskab, sammenhængskraft og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed. 

 

Vil du gå med?  - Tilslut dig marchen her! 

 

Programmet i Skive Kommune 

D. 1. oktober 

Lørdag d. 1. oktober vil Skives borgmester Peder Chr. Kirkegaard og Frivilligcenter Skive modtage 

Patrick og March mod Ensomhed på Sallingsundbroen, når de kommer fra Mors til Salling. Hvis du 

vil være med til velkomsten på broen, skal du møde op kl. 08.30. 

https://www.facebook.com/events/498430595193331


 

 

 

Herefter går marchen ca. 30 km ad Salling natursti til Det Gamle Rådhus i Skive. Du kan deltage 

fra broen, eller tilslutte dig marchen, hvor det passer for dig. Der vil være stop i Durup, Roslev og 

Lyby. Dagen afsluttes kl. 18.00 - 20.00 med en fællesspisning hos Mødestedet SIND. 

 

Durup: torvet foran Durup hotel – hjørnet ved Hovedgaden og Mølkærvej. 

Roslev: ved grønt område på hjørnet mellem Rosenvej og Rybjergvej. 

Lyby: ved grønt område hvor naturstien krydser Intrupvej. 

 

 

D. 2. oktober 

Søndag d. 2. oktober starter vi kl. 7.30 med en let morgenmad ved SAMMENHOLDET udenfor Det 

Gamle Rådhus i Skive. Herefter går ruten ca. 10 km til kommunegrænsen mod Viborg. Det er 

muligt at fortsætte med marchen ind i Viborg Kommune. 

 

Du er velkommen til at gå med så langt som du har lyst og benene vil! 

 

Patrick livestreamer ruten, så du kan hele tiden følge på Facebook, hvor langt March mod 

Ensomhed er nået. Det er også muligt at ringe til Frivilligcenter Skive på 51 30 02 98 for at få 

marchens placering. 

 

  

Programmet på broen 

08.30: Deltagerne mødes på begge sider af broen til sikkerhedsinstruktioner. 

08.45: Deltagerne begynder at gå på en lige række ud mod midten af broen. 

08.55: Broen lukkes af hjemmeværnet. 

09.00: Deltagerne fra Mors og Skive mødes midt på broen. Deltagerne laver bro 

mellem kommunerne. 

09.05: Morsø Garden spiller for og alle synger ’Godmorgen lille land’. 

09.10: Marchen overdrages til Skive Kommune. Deltagerne går på en lige række væk 

fra broen. 

09.10: Broen åbnes igen. 

09.25: Alle er væk fra broen. March mod Ensomhed går videre mod Skive. 

Se velkomsten på broen fra sidste år her! 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11FFGc9I_Z1eyRD85EhRD_fxnfDipMEdb&ll=56.13696910630332%2C11.686624999999971&fbclid=IwAR2WhZlYe0WsS9LIx_P_pu-czUfoLzqCDHZnqIpUyhLEU_FNRQI-ML9DyU8&z=6
https://www.facebook.com/marchmodensomhed
https://www.tvmidtvest.dk/morsoe/patrick-gaar-for-at-bekaempe-ensomhed-opbakningen-er-overvaeldende


 

 

Fællesmiddag hos Mødestedet SIND 

Om aftenen d. 1. oktober vil der ca. kl. 18.00 - 20.00 være en fællesmiddag hos Mødestedet SIND. 
Ud over dejlig mad og godt selskab, vil der også være musik og Patrick vil fortælle om sin 
motivation for at gå March mod Ensomhed.  

Sted: Mødestedet SIND, Resenvej 17, 7800 Skive 
Tid: kl. 18.00 - 20.00 

Pris: det er gratis at deltage 
Tilmelding: her! 

 

Inviter din forening 

Vi håber at mange har lyst til at gå med imod ensomhed. Det er vigtigt, at Patrick ikke kommer til at 
stå alene. Derfor må du meget gerne hjælpe med at dele oplysningerne om March mod 
Ensomhed. 

Vi glæder os til at se jer 🖤 

 

 

https://www.facebook.com/M%C3%B8destedet-Sind-Skive-144582758919872
https://frivilligcenterskive.nemtilmeld.dk/35/
https://emojipedia.org/black-heart/

