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Hjælp, støtte og rådgivning under Corona-epidemien 
 
Mange mennesker oplever, at de har fået tid eller overskud til at hjælpe og gøre en forskel for andre under 
Corona-epidemien. Mens andre står i en situation, hvor de har behov for hjælp, støtte eller rådgivning.  
 
Frivilligcenter Hillerød har derfor samlet en oversigt over lokale og landsdækkende hjælpemuligheder, der 
er særlig relevante under Corona-epidemien. Oversigten opdateres løbende med eksisterende og nye 
initiativer.  
 
Har man brug for praktisk hjælp, føler man sig ensom eller søger man råd om sygdom, psykisk sårbarhed, 
jura eller økonomi, kan man finde oplysninger om, hvor man kan finde hjælp, støtte og rådgivning særligt 
under Corona-nedlukningen. 
 
Vil man tilbyde sin hjælp til fx indkøb, hundeluftning, lektier, samtaler m.v., kan man f.eks. kontakte Røde 
Kors Hjælpenetværk eller blive online Lektieven gennem Red Barnet. På oversigten kan man finde 
kontaktoplysninger til de enkelte foreninger og organisationer, samt til lokale Facebook grupper, hvor man 
uformelt kan få kontakt til andre medborgere eller tilbyde sin hjælp.   
 
På Frivilligcenterets hjemmeside kan man - både under og efter Corona- epidemien – i onlineplatformen, 
Hjælp Lokalt, finde mange bud på, hvor man kan gøre en forskel for og med sårbare børn, voksne og ældre. 
Her lægger foreninger og kommunale institutioner løbende aktiviteter op, som de søger hjælp til.   
 
Selvom Frivilligcenter Hillerød lige nu er lukket, kan man som altid kontakte medarbejderne i frivilligcentret 
og få en snak over telefon eller online om, hvor og hvordan man kan tilbyde sin hjælp - eller hvor man kan 
få hjælp og rådgivning. Har man ideer til sociale initiativer eller aktiviteter, som man ønsker at iværksætte 
under hensyn til de gældende Corona-retningslinjer, er det også muligt at få sparring og hjælp til dette.  
 
Oversigten over hjælpemuligheder kan ses på www.frivilligcenter-hillerod.dk, og tilføjelser til oversigten 
kan sendes til frivilligcentret. Kontakt centerleder Anette Nielsen, info@frivilligcenter-hillerod.dk, tlf. 27 50 
80 37. 
 
Forslag til billede tekst: Medarbejderne i frivilligcenteret er  stadig klar til at rådgive om, hvor man kan få 
hjælp eller gøre en forskel. 
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