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Rollen som gågruppe-tovholder 

Gågruppetovholdere er frivilligt engagerede borgere, som har lyst til at gøre en forskel for ældre i Hillerød 
og nærmeste omegn, ved at motivere og hjælpe dem til at indgå i socialt samvær omkring gåture. Som 
tovholder er man tilknyttet en gågruppe i et bestemt boligområde. Det er vigtigt, at man har lyst, tid og 
overskud til det frivillige arbejde, der ligger i at være tovholder for en gågruppe, samt at man selv er glad 
for at gå ture. 

Tovholderne har desuden følgende funktioner:  

- Foreslå mødetid og ruter tilpasset deltagernes behov og kunnen. 
- At gå med gå-grupperne hver gang eller en gang imellem alt afhængigt af, hvad der er ønske og 

behov for (især i starten er den en god idé at gå med hver gang). 
- Inddrage og snakke med deltagerne i gruppen samt opsøge nye deltagere (fx ved at opfordre 

deltagerne til at tage flere med). 
- Opfordre til eller selv arrangere kaffehygge efter gåture. 

Som tovholder er det en fordel, hvis man: 

- Formår at lægge vægt på det sociale i gåturene. 
- Yder en indsats for at tiltrække og tage godt imod nye deltagere. 
- Er motionsvant og i stand til at motivere andre til motion. 
- Har øje for deltagernes behov og kunnen og evt. foreslår, at nogle af deltagerne går en lidt 

længere/kortere tur, hvis de har brug for mere/mindre bevægelse. 
- Er lokalt kendt i området, hvor gågruppen går ture. 

Yderligere oplysninger 

Der vil blive afholdt 1-2 årlige inspirationsdage i Frivilligcenter Hillerød for alle tovholdere (og evt. 
deltagere) for gågrupperne, hvor man kan dele erfaringer og få ny inspiration til at udvikle gåturene.  

Som gågruppe-tovholder har man mulighed for løbende at have kontakt med gågruppeigangsætterne samt 
projektkoordinator i Frivilligcenter Hillerød. Det kan f.eks. være, hvis der er behov for støtte eller hjælp til 
rekruttering af en ny tovholder, hjælp til at lave opslag/annoncer eller hvis man bare har brug for sparring. 

Matilde Agner Pedersen (projektkoordinator): map@frivilligcenter-hillerod.dk / 48241907  
Anne Christiansen (frivillig igangsætter): anch@live.dk / 28556842 
Kirsten Dalgaard (frivillig igangsætter): kdalgaard@pc.dk / 21560014 
Ellen Godt Hansen (frivillig igangsætter): ellengodt@gmail.com / 48 26 95 16, mobil 23 65 68 78 

Kort om gågrupper: 

Lokale frivillige, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune har i regi af projektet ’Kom med!’, taget 
initiativ til opstart af gågrupper for mindre mobile ældre borgere i Hillerød Kommune. Gågrupperne udgør 
en let tilgængelig og uformel måde at motionere på og en mulighed for at komme i form i hyggeligt selskab 
med andre. Den primære målgruppe for gågrupperne er ældre borgere (+60) i Hillerød Kommune, der 
oplever sårbarhed, ensomhed, social isolation eller på anden vis står uden for fællesskaber og kan have 
svært ved at deltage på almindelige motionshold - af mange forskellige årsager.  

Som udgangspunkt går gågrupperne kortere ture i roligt tempo, så alle kan være med - også selvom man 
bruger rollator, stok eller bare ikke kan gå så langt/hurtigt. Gåturene er 1-2 gange ugentlig og efter hver tur 
drikker deltagerne en kop kaffe sammen. Kaffehyggen kan være med til at styrke det sociale fællesskab og 
sammenhold i gruppen.  
Du kan læse mere om Kom med! projektet her: http://frivilligcenter-hillerod.dk/foreninger/kom-med  
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