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Foreninger får hjælp til onlinemøder og online kultur 
Hvis man som forening ikke har mulighed for eller lyst til at mødes fysisk, fx på grund af dårlig 
mobilitet eller behovet for at beskytte sig selv mod smitte med Corona-virus, er der nu hjælp at hente.  
 
Frivilligcenter Hillerød har i samarbejde med Danske handicaporganisationer Hillerød, Hillerød Udsatteråd, 
Hillerød Musik & Teater og It-cafeen, som drives af frivillige fra Ældre Sagen Hillerød og frivilligcentret, 
på baggrund af den fortsatte Corona-situation startet et nyt initiativ, som hedder Hjem-IT.  
 
Formålet med Hjem-IT er at tilbyde hjælp til de lokale afdelinger af Danske Handicapforeningers 
medlemsforeninger til fortsat at kunne mødes - på trods af Corona - ved at styrke dem i brug af onlinemøder.  
På den måde kan foreningernes medlemmer beskytte sig selv mod smittefare, men stadig opretholde dele af 
eller hele aktiviteter, om end på en ny måde.  
 
En ny vej til aktive fællesskaber 
”I mange af vores medlemsforeninger ved vi, at medlemmerne er meget opmærksomme på smittefaren, fordi 
de tilhører grupper, der er særligt sårbare. Derfor synes vi, at det giver rigtig god mening at afprøve nye 
veje, så man fortsat kan være med i et aktivt fællesskab”, udtaler Vibeke Pagh, formand for Danske 
Handicaporganisationer Hillerød.  
 
Alle foreninger, der har lyst til at deltage i projektet, får tilbudt individuel hjælp til at arrangere 
onlinemøderne og personlig teknisk support til alle mødedeltagerne, så de kan komme online og deltage. 
 
Oplev kultur direkte hjemme i stuen 
Hillerød Musik & Teater gået med i samarbejdet og tilbyder de medvirkende foreninger at opleve udvalgte 
af deres forestillinger i efteråret via live streaming.  
 
”For Hillerød Musik & Teater giver det stor mening at afprøve streamingkonceptet i forhold til borgere, der 
af den ene eller anden grund ikke kan komme til vores koncerter eller teaterforestillinger. Det er selvfølgelig 
ikke det samme som at være på stedet og få oplevelsen sammen med de øvrige publikummer, men dog en 
god erstatning i en Coronatid” udtaler Claus Levinsen, formand for Hillerød Musik & Teater.  
 
Projektet løber i perioden 21. september-31. december 2020 og er blevet til med økonomisk støtte fra Slots- 
og Kulturstyrelsens pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under 
Corona-krisen. 
 
Kontakt Thilde S. Hansen, tsh@frivilligcenter-hillerod.dk, for yderligere information. Du kan også læse om 
projektet på frivilligcenter-hillerod.dk.  
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BILLEDE: Arbejdsgruppen består af Hanne Hou, Hillerød Udsatteråd, Claus Levinsen, Hillerød Musik & 
Teater, Knud Jensen, Ældre Sagen Hillerød, Richard Haagensen Anette Nielsen og Thilde S. Hansen, 
Frivilligcenter Hillerød. Derudover Vibeke Pagh, Danske Handicaporganisationer Hillerød (ikke med på 
foto).  
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