
 

         

 
 
 
 
 
 

Kom Med-uge sætter fokus på at få flere ældre  
engageret i aktiviteter og fællesskaber  
’Kom med!-Uge’ i Hillerød 24. – 30. oktober skal synliggøre og opmuntre ældre i Hillerød til at være 
med i de mange foreningstilbud og fællesskaber i kommunen. 
 
Har man lyst til at være med i fællesskaber og foreninger for ældre i Hillerød, er chancen der i uge 43 
(24.-30. okt.)! En række foreninger åbner dørene i ’Kom med!-Ugen’ og står klar til at tage godt imod 
nye samt informere om deres aktiviteter og formål. Deltagelse i aktiviteterne i ’Kom med!-Ugen’ er 
gratis. Tag gerne ven, nabo eller ægtefælle med.  
 
I Hillerød findes mange frivillige foreninger, tilbud og aktiviteter, der henvender sig til ældre. Her 
mødes ældre om motion, kultur, faglige emner, socialt samvær og meget andet. Alle disse tilbud gør 
det muligt at være fysisk aktiv og en del af sociale fællesskaber.  
 
Men ikke alle kender til de mange tilbud, og nogle kan have svært ved at finde motivationen eller 
modet til at komme afsted. Nogle mangler måske én at følges med, så familie og naboer er også 
velkomne til at følge deres pårørende eller nabo med til aktiviteterne. 
 
I ’Kom med!-Ugen’ samarbejder frivillige, foreninger, Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød om 
at sætte fokus på aktiviteter for ældre i Hillerød og på at gøre en ekstra indsats for at inddrage og tage 
godt imod endnu flere i fællesskaberne – også de seniorer, som har sværere ved at deltage i 
foreningsaktiviteter og tilbud.  
 
På www.frivilligcenter-hillerod.dk eller ved henvendelse i Frivilligcenter Hillerød kan man få 
programmet og overblik over ugens mange aktiviteter. Der vil bl.a. være mulighed for at være med til 
gymnastik og socialt samvær hos Ældre i Bevægelse (HGI), gratis prøvetimer hos foreningen Styrk din 
Krop, vandreture med Gribskovens Hårde Kerne samt en informationsaften om, hvordan man kan 
være med i Hillerøds nye lokalafdeling af Alzheimerforeningen. 
 
’Kom med!-Ugen’ er en del af indsatsen ’Kom med!’, hvor Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune 
og lokale foreninger samarbejder om at mindske ensomhed og støtte flere ældre i Hillerød til at 
deltage i aktive og sociale fællesskaber. 
 
Vil du vide mere om ’Kom med! -Ugen’, så kontakt Frivilligcenter Hillerød, map@frivilligcenter-
hillerod.dk, tlf. 4824 1907.  
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