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Det er 100 år siden Ensomme Gamles Værn så 
dagens lys. Der er sket store forandringer i EGV 
siden 1910 – men det er stadig de ensomme og 
dårligt stillede gamle mennesker, som har EGVs 
bevågenhed. Til målgruppen for vores indsats hø-
rer også mennesker med demens, som har få res-
sourcer, selv om vi ikke har fokus rettet specielt 
mod demens. 
EGV støtter sociale formål og udviklingsprojekter, 
f.eks. Oasen, der er et dag- og bosted for gamle 
hjemløse på Nørrebro i København. Vi støtter 
samfundsfaglig og humanistisk forskning om bl.a. 
isolerede og ensomme gamle og ældre med anden 
etnisk baggrund end dansk. For en særlig arv ar-
rangerer EGV frem til og med 2011 ferier og høj-
skoleophold for enlige gamle mennesker, som ikke 
har råd til at tage på ferie. – vi håber meget at 
skaffe penge til at kunne fortsætte denne aktivitet 
også efter 2011. To gange om året uddeles mindre 
legatportioner fra EGVs Legatfond af 1985 til syge 
og fattige gamle. På EGVs hjemmeside 
(www.egv.dk) står der, hvordan man søger EGV 
om støtte. 
 
Fra Ensomme Gamles Værn til EGV Fonden 
Initiativtager pastor Hermann Koch var en ildsjæl 
med et kæmpe socialt engagement i starten af sid-
ste århundrede. Det fik grobund, da han drog rundt 
på husbesøg og fik øjnene op for den udbredte 
fattigdom og ensomhed blandt gamle i København. 
I 1910 blev Ensomme Gamles Værn en realitet i 
nært samarbejde med Studenternes Sociale Se-
kretariat, som blev dannet samtidig – også på for-
anledning af Koch. 
 
Koch fik juleindsamlinger til at blomstre og arran-
gerede sammenkomster for gamle. Der var over-
vældende tilslutning til vinterstuernes kaffe, brød 
og foredrag – med op til 800 fremmødte gamle 
mennesker pr. gang! Der skulle ikke være tale om 
almisse, så man betalte 10 øre for at deltage. 
Landophold og alderdomshjem fulgte i kølvandet. 
Disse aktiviteter fortsatte frem til 1970erne. 
 
I takt med velfærdssamfundets fremmarch foran-
drede EGV sig gradvist til en professionelt arbej-
dende landsorganisation, der etablerede over 100 
plejehjem og dagcentre i hele landet. I 1985 blev 
EGV omdannet til en fond, og institutioner 
og datterselskaber afviklet. EGV barslede 
samtidig med et nyt tiltag i 1986, nemlig 
Ældre Sagen – i de første år med fælles 
direktion, derefter helt adskilt. 
 
100 års jubilæum 
EGV sætter med 100 års jubilæet fokus 

på, at vi alle kan gøre noget for enlige gamle men-
nesker, som trænger til opmuntring og omsorg. På 
EGVs jubilæumsside kan enhver tilmelde en enlig 
gammel, som trænger til opmuntring, til månedens 
EGV jubilæumskonkurrence. 
 
Konkurrencen kører hver måned fra 1. februar til 
og med december 2010. I februar er gevinsterne 
100 legater á 1.000 kr. til hverdagens forsødelse 
og oplevelser. På EGVs hjemmeside kan du tilmel-
de dig en nyhedsmail om konkurrencerne og andre 
jubilæumsaktiviteter. 

Følg med i EGV´s  
JUBILÆUMSKONKURRENCE 

EGVs Legatfond af 1985 udlodder 100 legater á 1.000 kr. 
Legaterne vil skabe mulighed for oplevelser sammen med 
andre. 
Læs mere her: egv.dk/Default.aspx?ID=202 
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