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Støt op om March mod Ensomhed ’22 
Fra 8. august til 14. oktober gennemfører Patrick Cakirli March mod Ensomhed '22, hvor han vandrer 2.000 
kilometer gennem landet for at sætte fokus på ensomhed, som en af de største helbredsudfordringer på 
folkesundheden i Danmark. Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød støtter op om marchen, der i år 
går gennem Hillerød. 
 
Konceptet for March mod Ensomhed er, at Patrick kun må gå, når han har følgeskab - ellers skal han stå 
stille. Dermed bliver marchen symbol på vigtigheden af fællesskab, sammenhængskraft og social 
ansvarlighed i kampen mod ensomhed.  
 
Marchens rute fører Patrick til Hillerød lørdag 13. august, og i den anledning inviterer Frivilligcenter 
Hillerød til en hyggelig fællesspisning kl. 18.00 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, hvor Patrick 
deltager og holder oplæg. Alle interesserede er velkomne. Arrangementet laves som sammenskudsgilde, og 
derfor opfordres alle, der tilmelder sig, til at bidrage med noget til det fælles bord. Tilmelding via e-mail til 
epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest den 11. august. Husk at skrive kontaktoplysninger samt hvad du/I 
medbringer til fællesspisningen. 
 
Dagen efter, søndag 14. august, opfordres alle, der har lyst, til at støtte op og gå med på hele eller en del af 
etapen fra Hillerød til Helsingør. Turen går fra Hillerød Rådhus, hvor frivilligcentret kl. 7.30 byder på en 
kop kaffe og lidt let morgenmad (først til mølle), inden turen kl. 8.00 går de 29 km til Helsingør Rådhus.  
 
Patrick udfører March mod Ensomhed hvert år fra uge 32 til og med uge 41 for at sætte nationalt fokus på 
ensomhed som sundheds- og samfundsudfordring såvel som for at samle ind til March mod Ensomheds 
Landsindsamling, som i år støtter RECOVERY BULLS - en idræts- og aktivitetsbaseret 
nonprofitorganisation, som blandt andet forebygger og afhjælper ensomhed blandt mennesker i udsatte 
livspositioner.  
 
Du kan følge Patrick og March mod Ensomhed på facebook.com/marchmodensomhed, hvor du også kan 
tilmelde dig begivenhederne for de enkelte etaper af marchen.  
 
March mod Ensomhed ‘22 udføres i samarbejde med over 45 kommuner, Frivilligcentre & Selvhjælp 
Danmark, RECOVERY BULLS og Middelfart Sparekasse.  
 
YDERLIGERE INFO: 
- Patrick Cakirli kan træffes på mobil: 93 30 01 80. 
- Se ruten gennem Danmark: Link 
- Deltagelse er gratis, og man bestemmer selv, hvor og hvor langt man vil gå med.  
- Det er muligt at støtte March mod Ensomheds Landsindsamling via bankoverførsel (1686 3232619987) 
eller på MobilePay (425 000). 
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