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FRIVILLIGCENTRET BEKÆMPER ENSOMHED MED KREATIVE WORKSHOPS  

Kan et kursus i syltning, træsnitning eller croquistegning være med til at råde bod på den 
ensomhed, som mange mennesker har oplevet under pandemien? Det mener Frivilligcenter 
Hillerød, der har allieret sig med 10 professionelle kunsthåndværkere til at afholde kreative 
workshops og bestilt lækker forplejning dertil fra nogle af byens gode madsteder. Workshoppene 
afholdes fra uge 40-50. 

120 borgere fra Hillerød Kommune får i efteråret muligheden for at sætte valuta lidt ind på den 
hårdt prøvede fællesskabskonto, når de bliver tilbudt at deltage i en af de 10 daginspirerende 
workshops med lækker forplejning i Frivilligcenter Hillerød. 

”Der er ikke noget mere hyggeligt end at sidde sammen om et kreativt projekt og bagefter se det 
endelige resultat af sine bestræbelser og anstrengelser,” siger Bettina Elbæk Pedersen, der er 
projektudvikler bag initiativet. 

Pengene til workshoppene er bevilget af Kulturstyrelsens pulje ”1.000 nye fællesskaber”. Den har til 
formål dels at støtte selvstændige i oplevelsesindustrien økonomisk dels at skabe værdi for 
borgere, der under pandemien har været særligt ramt af ensomhed. 

”Vi arbejder i forvejen på at skabe et åbent værksted med fællesskabende kreative sysler i 
frivilligcentret. Og da vi så puljemidlerne fra Kulturstyrelsen, øjnede vi straks en mulighed for at 
kickstarte værkstedet på en anderledes måde. På længere sigt skal workshops og aktiviteter i 
værkstedet drives af frivillige, men de 10 professionelle workshops giver os mulighed for at 
kickstarte det åbne værksted, prøve de fysiske rammer af og forhåbentlig inspirere nogle 
kommende brugere”, understreger Anette Nielsen, leder af frivilligcentret. 

Frivilligcentret håber, at deltagelse i efterårets workshops sår nogle frø, der viser, hvor givende og 
hyggeligt det er at være en del af et kreativt fællesskab og giver medborgere mod på at komme i 
værkstedet fremover eller måske endda være en af det frivillige team, som skal drive det på lang 
sigt. 

Se mere om de kreative workshops og tilmelding på frivilligcentrets hjemmeside 
https://frivilligcenter-hillerod.dk/ og følg workshoppene på Facebook. 
 

Formålet med Kulturstyrelsens pulje ”1000 nye fællesskaber” er at skabe foreningsdrevne 
arrangementer og oplevelser i oplevelsesindustrien til gavn for borgere, lokale tilbud og 
virksomheder. Formålet er samtidig at få engageret målgruppen, som er voksne (+21 år, der 
mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed, i aktiviteter, de ellers ikke har adgang 
til. 

Billedtekst: Syltedronningen har tidligere besøgt frivilligcentret og vejledt deltagerne i selv at sylte. 
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