
Initiativtager til Inspirationsdagen: 
Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune og lokale frivillige 
som del af Kom med! projektet. Se mere på  
www.frivilligcenter-hillerod.dk/foreninger/kom-med 

 Du inviteres hermed til 

INSPIRATIONSDAG FOR SENIORER 
Torsdag d. 27. oktober kl. 10-15 

Gratis entré 
Frivilligcenter Hillerød og Kedelhuset 

Fredensvej 12 B & C, Hillerød 

Er du på vej til at forlade arbejdsmarkedet? Overgangen til pensionisttilværelsen er begyndelsen på et nyt 

livsafsnit, og for nogle er det en stor forandring. Samtidig giver det mulighed for, at du kan engagere og 

involvere dig i noget nyt.  

På inspirationsdagen kan du møde ligesindede og få viden om de mange tilbud og fællesskaber, som 

eksisterer i foreningslivet og i kommunalt regi i Hillerød, samt hvordan du kan være med - enten som 

deltager eller frivillig.  

Grib mulighederne og kickstart dit seniorliv med en inspirationsdag  

PROGRAM DEL 1 (Kedelhuset): 

Kl. 10.00: Velkomst og fællessang 
 Fælles oplæg: ’Fra passiv alderdom til aktiv aldring’ v/ Aske Juul Lassen, etnolog og forsker 

ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.  
Om hvordan alderdommen har ændret sig fra at være en stillesiddende livsfase til en aktiv del af livet fyldt 
med engagement, aktiviteter og deltagelse i samfundet. Ifølge Aske er livskvalitet vigtig for at holde sig i 
gang, når man bliver ældre – også hvis den opnås gennem billard og bajere! 

Kl. 11.00: ’Styrk din Krop’ og lille pause 
 Indlæg fra Hillerød Kommunes Seniorudvalg 
 Samtalesalon 
Kl. 12.15: Sandwich, kaffe og te (gratis) 

 
PROGRAM DEL 2 (Frivilligcenter Hillerød): 

Kl. 13.00: Markedsplads hvor foreninger, grupper, kommunale medarbejdere og andre informerer om 
tilbud, aktiviteter og fællesskaber 

Kl. 15.00: Markedspladsen lukker 
 

Tilmelding 

Ønsker du at deltage i programmets DEL 1, så skal du tilmelde dig til epost@frivilligcenter-hillerod.dk / Tlf. 

48 24 19 07 senest d. 25. okt. Der er begrænset antal pladser, så tilmeld dig i god tid! Tilmelding er ikke 

nødvendig, hvis du alene ønsker at deltage i DEL 2.  

Adgang for handicappede 

Frivilligcenteret og Kedelhuset er begge handicapvenlige, og vi anvender teleslynge til fælles oplæg. 

Har du svært ved at møde op og deltage alene? 

Så er der mulighed for at lave en aftale med en frivillig følgesvend, som du kan følges med til og under 

arrangementet. Kontakt Susanne Holter (Tlf. 60 11 82 68) eller Vibeke Dyrelund (Tlf. 29 27 99 74) for 

nærmere info og aftale.   

Vi glæder os til at se dig! 

mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk

