
Kom med! inviterer til uddannelsesdag: 

 

SÅDAN KAN DU HJÆLPE ÆLDRE UD AF ENSOMHED 
 

Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød inviterer til en temadag om ensomhed og hvad, der kan 

gøres for at hjælpe ældre mennesker ud af ensomhed tirsdag den 17. februar samt en opfølgende 

udviklingsdag den 27. marts.  

 

De fleste ældre har et godt og aktivt socialt liv. Alligevel er det næsten hver fjerde borger over 65 år, der 

føler sig ensom. Heldigvis er ensomhed ikke nødvendigvis en permanent følelse, og ofte er det de små 

ting, som gør den store forskel. Kom med! er et samarbejdsprojekt under Ældrepuljen 2014-15, som skal 

sætte fokus på, hvordan ensomme, inaktive ældre kan hjælpes med i fællesskaber og hjælpes til mere 

aktivitet. I Kom med! samarbejder kommune, frivilligcenter og foreninger om at støtte og opmuntre flere 

ældre i Hillerød Kommune til  at deltage i sociale fællesskaber. 

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i en indsats, som hedder ”Aktivt Ældreliv”, og bygger på en stor 

undersøgelse blandt ældre i Danmark. Undersøgelsen viser blandt andet, at ensomhed ikke kun er en 

følelse, der kan opstå, når man er alene, og at det ikke er aktiviteter i sig selv, der modvirker ensomhed. 

Uddannelsesdagen er udarbejdet af Marselisborgkonsulenterne.  

  

Men hvad er det så? 

 

UDDANNELSESDAGENS INDHOLD 
Uddannelsesdagen henvender sig til ansatte i Hillerød Kommune, som er i kontakt med ældre mennesker 

i deres daglige arbejde. På dagen præsenteres den nyeste viden omkring ensomhed blandt ældre samt 

redskaber, som kan hjælpe i det daglige arbejde. Redskaberne får I lov at prøve kræfter med, lige såvel 

som at I også gennem lydklip bliver præsenteret for forskellige situationer, hvor følelsen af ensomhed kan 

opstå.  

 

På uddannelsesdagen vil du derfor: 

 Blive opdateret på den nyeste viden om ensomhed blandt ældre 

 Opnå (større) forståelse for hvad det vil sige at opleve ensomhed 

 Få øvelse i at identificere ensomhed via et opmærksomhedsredskab, som udleveres på dagen 

Mere information om udviklingsdagen følger. 

 Få idéer til, hvad du som kommunal medarbejder kan gøre, når du møder et ældre menneske, der 

oplever ensomhed 



 

TID OG STED 

 

Tidspunkt:  Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 9.00-12.30 og fredag 27. marts kl. 9.00-12.30 

Adresse:  Støberihallen, Nordstensvej 1, 3400 Hillerød  

Der vil blive serveret kaffe, the, frugt og frokost i løbet af dagene.  

 

TILMELDING 
 
Tilmelding foregår til Anne Bregenov-Larsen på telefon:  72323417 eller på e-mail: abre@hillerod.dk.  

Husk at oplyse navn, funktion, placering i organisationen og e-mailadresse ved tilmelding. Sidste frist er den 2. 

februar 2015. 

 

Venlig hilsen 

Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød 

 

 

 

   


