
 

         

 
 
Pressemeddelelse: Motionsvenner 140114 

 

 

 

Motionsvenner der gør en forskel  
 

Kombinationen af nære relationer og udøvelse af motion er det unikke ved Hillerød Motionsvenner - og det 

effektfulde - viser en undersøgelse, der præsenteres onsdag 22. januar kl. 16.30-18.30 i Frivilligcenter Hillerød.  

 

Bag rapporten står antropologerne Henriette Lund Skyberg og Lasse Sinding Kristensen. De har siden oktober 

arbejdet sammen med Frivilligcenter Hillerød om en undersøgelse af Hillerød Motionsvenner, som er en gruppe 

frivillige der hjælper svage, ældre borgere med at dyrke motion.  

 

Hillerød Motionsvenners frivillige indsats baserer sig på én-til-én relationer, hvor den frivilliges besøg finder 

sted i borgerens hjem. Det medfører, at den enkelte frivilliges relation til borgeren er i fokus, hvilket giver et 

intimt og personligt forhold.  

 

Effekten af indsatsen er tydelig hos borgerne - både i forhold til deres fysik og sociale liv.  

For eksempel beskriver nogle borgere, at de nu er i stand til selv at stå op og gå i seng, at tage toget til Odense 

for at besøge deres børn, og at de har fået en ven, de ikke anede eksisterede. 

 

Derudover bidrager Hillerød Motionsvenners frivillige indsats også til at udfylde et socialt tomrum for ældre, 

som ikke selv har overskud til at få dyrket motion men alligevel falder uden for retten til yderligere hjælp fra det 

kommunale system. Hillerød Motionsvenner yder derigennem en uvurderlig indsats, der styrkes af et godt 

samarbejde bl.a. med kommunens træningssektion og demenskonsulent omkring støtte til 

vedligeholdelsestræning blandt målgruppen.  

 

Samtidig giver undersøgelsen anledning til at reflektere over, hvad sådanne undersøgelser kan bidrage med i 

forhold til evaluering og udvikling af lokale frivilliggrupper og foreninger generelt. 

 

Alle interesserede er velkomne til arrangementet der foregår i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c (bag 

frivilligcentret). Vi vil sætte pris på en tilmelding til: epost@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 48241907. 
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