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I Nyhedsbrevet laver vi et lille portræt af en person, som er engageret i en frivillig sociale forening i Hillerød/Nordsjælland. Formålet er at 
fortælle om foreningens arbejde gennem de mennesker, der står bag foreningernes virke.

Ventilens dynamiske duo
Mia Garbos og Stine Overgaard Dahl bruger en stor del af deres fritid på at gøre en forskel for 
ensomme unge i en svær situation gennem foreningen ”Ven-til-en” i Hillerød.

Siden december 2010 har de to unge kvinder Mia Gar-
bos og Stine Overgaard Dahl været aktive i Ventilen, 
der er et mødested for ensomme unge mellem 15 og 
25 år. Siden november sidste år har de kørt et parløb 
som formænd og har netop afviklet den årlige Ensom-
hedsdag. I år var temaet ”Gør en forskel – Gro en ven”. 
Arrangementet skulle vise, hvordan venskaberne gror, 
og fællesskabet blomstrer i mødestederne. Det skete 
på Torvet, hvor man kunne gro sin egen karseven, som 
senere kan nydes på en oste- eller æggemad.

Bag det optimistiske og positive arrangement, der 
fungerer som oplysning og rekruttering til Ventilens 
arbejde, ligger et langt alvorligere problem, nemlig en-
somheden blandt unge. Den var årsag til, at de to i sin 
tid meldte sig som aktive.

”Jeg var lige kommet ud af et kæresteforhold og ville 
gerne i gang med noget, der handlede om andre end 
mig selv. På frivilligjob.dk så jeg noget om Ventilen, 
og det syntes jeg lød godt. Ensomhed er noget, vi alle 
kender og kan forholde os til”, fortæller Mia, der læser 
HF-enkeltfag på VUC i Lyngby.

Ingen af dem har før været engageret i frivilligt arbejde, 
som skal passes ved siden af studier og job.

”Min psykologilærer på gymnasiet fortalte om Ventilen, 
og det lød meget spændende, så det ville jeg gerne 
være med til at støtte.” siger Stine, som studerer på 
RUC. 

Selv om hverken Mia eller Stine ser ud til at være plaget 
af alder, kalder de konsekvent målgruppen for ”de 
unge.” I Ventilens sammenhæng er man ”ung”, når man 
er bruger. Frivillige medhjælpere kan fungere ind til de 
30 år.

Ventilen i Hillerød holder åbent i lokaler på Buevej 1 
hver onsdag fra kl. 18.30-21.15. Her bliver der blandt 
andet snakket, spillet spil, set fi lm og lavet mad. Derud-

over arrangerer man besøg på cafe eller en tur i biogra-
fen.
Sammen med de øvrige medlemmer af frivilliggrup-
pen gør Mia og Stine hvad de kan for at skabe en god 
stemning og et stærkt fællesskab med de unge. Men 
arbejdet i Ventilen gør ikke kun en forskel for de ”unge”. 
De fi nder arbejdet med de unge utroligt givende for 
dem selv, og de opfatter det i høj grad også som en del 
af deres egen dannelses- og modningsproces.

Formandsduoen har på det seneste brugt frivilligcentret 
som sparring og benyttet sig af de ekspertiser og facili-
teter, centret tilbyder, og på et velbesøgt informations-
møde om frivilligt engagement fortalte Mia og Stine om 
deres baggrund og erfaringer med at være engageret 
som frivillig i Ventilen.

Ventilen kan træffes på 50 52 36 67 eller 
hillerod@ventilen.dk.

På den årlige Ensomhedsdag var Stine Overgaard Dahl (t.v.) og 
Mia Garbos på Torvet for at orientere om Ventilens arbejde.


