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Vil du hjælpe med at lave en film om projektet: ”Motionsvenner for psykisk sårbare”? 

 

Brænder du for film og formidling? Ønsker du at sætte dit eget præg på en film? Og kan du skrue en lille 

film sammen gerne med et glimt i øjet? Så har vi ideen og projektet der står og mangler en filmmand m/k. 

 

Opgaven: 

I Frivilligcenter Hillerød ønsker vi at lave en lille præsentationsfilm (2-3 min.), der fortæller om initiativet 

Motionsvenner for psykisk sårbare – der kort fortalt handler om at give mennesker, der pga. en psykisk 

sårbarhed har svært ved at komme ud, støtte til motion i form af gå- eller cykeltur eller andre 

motionsformer.  

 

Vi matcher folk sammen som motionsvenner, hvilket bevirker, at man rent faktisk kommer afsted. Filmen 

skal bidrage til at rekruttere både psykisk sårbare mennesker og frivillige  og motionsvenner – ved 

offentlige præsentationer på uddannelsesinstitutioner, på vores hjemmeside, på Facebook samt på You 

Tube. 

 

Vi forestiller os, at du: 
 

- Brænder for film og formidling  

- Er teknisk kyndig (f.eks. ekspert i Windows MovieMaker eller Imovie eller tilsvarende program – vi 

har ikke selv nogle filmværktøjer i frivilligcenteret) 

- Er selvstændig og kreativ 

- Har mulighed for at bruge min. 5 t. pr. uge på udarbejdelsen af filmen. Den ønskes lavet hurtigst 

muligt, dog senest færdig primo november. 

- Kan visualisere og inspirere til at formidle projektet i billeder. Vi har p.t. fået udarbejdet nogle flotte 

illustrationer som vi tænker, skal benyttes i filmen. 

Du får: 

- Mulighed for at sætte dit personlige præg på filmen 

- Mulighed for at bruge dine erfaringer og kompetencer i en god sags tjeneste 

- Kendskab til projektet ”Motionsvenner for psykisk sårbare” 

- Mulighed for at bidrage til at sprede viden om tilbuddet  

- Erfaring med frivilligt arbejde 

- Sparring med projektteamet af frivillige og en ansat projektkoordinator 

For mere information kontakt:  

Projektkoordinator: Sara Wondie tlf. 4824 1907 mail: sw@frivilligcenter-hillerod.dk  

 
 

 

 

 

 

 

 


