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Øget fokus på selvhjælp 
 

Frivilligcenter Hillerød styrker sin indsats på arbejdet for selvhjælpsområdet gennem øget synlighed og 

oplysning. Derfor inviterer frivilligcentret til fællesmøde torsdag 30. maj kl. 17-19 på Fredensvej 12C, hvor 

repræsentanter fra foreninger og grupper, som udbyder selvhjælpsgrupper og netværksgrupper i Hillerød, er 

velkomne. 

 

Tanken er at skabe overblik over eksisterende grupper, at øge kendskabet til hinanden samt at hjælpe med at 

organisere nye selvhjælpsgrupper og videreudvikle de igangværende. Mødet vil blive ledet af frivilligcentrets 

nye selvhjælpskoordinator Eva Christensen, der vil redegøre for tankerne om selvhjælpsarbejdet og de 

udfordringer, selvhjælpsarbejdet byder på. Eva Christensen ønsker desuden at hjælpe med at styrke kendskabet 

til, hvad man som deltager kan få ud af at deltage i en gruppe sammen med ligesindede. 

 

Som del af den styrkede indsats tager vi i frivilligcentret fremover initiativ til at starte og køre grupper, der ikke 

har nogen foreningsbasis at bygge på, uddyber Eva Christensen. Blandt nye grupper i støbeskeen nævner hun 

en gruppe for nybagte fædre, der kan have svært ved at udfylde faderrollen, og en gruppe for hjemvendte 

soldater. 

 

Frivilligcenter Hillerød danner i forvejen ramme om en række selvhjælps- og netværksgrupper. Som eksempler 

kan nævnes grupper for lungehandicappede, forældre til børn med autisme og unge og voksne med en ADHD-

diagnose. Nyeste skud på stammen er en gruppe for mennesker med post-traumatisk stress syndrom. 

 

Eva Christensen er psykolog og har adskillige års erfaring med rådgivning og vejledning i forbindelse med 

psykologiske problemer og etablering af børnegrupper. Efter hun er gået på pension, har hun nu valgt at lægge 

tid, kræfter og sit engagement i at udvikle og udbrede selvhjælpsarbejdet gennem frivilligcentret. 

 

En selvhjælpsgruppe er baseret på ideen om, at de fleste mennesker med fordel kan arbejde med deres 

problemer sammen med andre i en lignende situationer. Der er ikke tale om professionel behandling, men om 

muligheden for at sætte ord på sine tanker, genkende sig selv og dele sine erfaringer med andre. 

 

Yderligere information og tilmelding: selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 48 24 19 07 

Eva Christensen træffes mandag og torsdag i frivilligcentret, Fredensvej 12C. 
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