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Bliv motionsven for et menneske med en psykisk sårbarhed   
– infomøde for frivillige 15. august kl. 16.30-17.30 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c 

 

Frivilligcenter Hillerød søger frivillige motionsvenner og holdinstruktører, der vil gøre en forskel gennem 

bevægelse, og inviterer til infomøde torsdag 15. august kl. 16.30-17.30.  

 

Som frivillig motionsven løber, går eller cykler man for eksempel ugentligt en tur sammen med en 

person med en psykisk sårbarhed – det giver motion og fællesskab i hverdagen til begge parter. Som 

frivillig holdinstruktør leder man en gruppe psykisk sårbare i at bevæge sig i fællesskab.  Det fælles 

omdrejningspunkt kan være boldspil, fitness, en cykeltur, en gåtur i skoven eller noget helt andet. Der er 

også mulighed for at engagere sig i opgaver inden for koordinering, forhåndssamtaler, PR m.v. i tæt 

samspil med ansatte og frivillige i projektet. 

 

Her mødes mennesker i fællesskaber omkring bevægelse. Det har alle brug for, både de, der melder sig 

som frivillige og de, der melder sig som brugere.  

”Tanken er, at det skal være sjovt og givende for alle parter. Vi er blevet kontaktet af både unge, 

midaldrende og ældre mennesker i helt forskellige livssituationer, som ønsker at blive frivillige gennem 

bevægelse. Det bliver spændende at se motionsvenner blive matchet og motionshold komme i gang,” 

udtaler Dorte Kappelgaard, der er tovholder for projektet. 

 

’Motionsvenner for psykisk sårbare’ er et samarbejdsprojekt, hvor både lokale foreninger som Sind, 

Bedre Psykiatri og Den boligsociale Fond såvel som to kommunale institutioner; Center for 

Socialpædagogik, -psykiatri og hjerneskade og Center for Beskyttet Beskæftigelse har engageret sig. 

Inspirationen er hentet hos Hillerød Motionsvenner, hvor ældre borgere hjælper andre ældre borgere 

med fysisk bevægelse i hjemmet. 

”Det brede samarbejde er en af styrkerne i tiltaget,” understreger Dorte Kappelgaard.  

 

De, der er interesserede i at blive frivillige, kommer til en forsamtale i frivilligcentret. Bliver man matchet 

med en person, som man skal være motionsven for, holdes der et fælles indledende møde. Alle frivillige 

skal deltage i et introkursus, som finder sted lørdag 7. september i frivilligcentret, og der vil være 

mulighed for at få sparring fra koordinationsteamet.  

 

Yderligere oplysninger kan fås hos projektkoordinator Dorte Kappelgaard på dk@frivilligcenter-

hillerod.dk tlf. 4824 1907. 
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