
 

         

 

 
 
 

 
 

Find vej med Foreningsvejviseren 
Savner du fællesskab og hyggeligt samvær med andre? Søger du hjælp eller rådgivning, men er i tvivl 
om, hvor du skal henvende dig? Eller kunne du tænke dig at lave frivilligt arbejde, men ved ikke, hvor 
du vil engagere dig?  
 
Nu er hjælpen lige ved hånden – eller kun et klik væk. Frivilligcenter Hillerød har gjort det nemt for alle 
at finde vej til socialt engagement, hjælp og fællesskaber i Foreningsvejviseren.  
 
Foreningsvejviseren er et emneopdelt katalog med mere end 100 sociale foreninger og grupper i 
Hillerød Kommune. Den findes både i en online-udgave, der opdateres løbende, og nu også i en PDF-
udgave, som kan udskrives – og meget gerne deles med nogen, der kunne have brug for den. 
 
I Foreningsvejviseren findes adresser, kontaktoplysninger, mødetidspunkter og aktiviteter på alt lige 
fra genbrugsbutikker, nødhjælps- og interesseorganisationer til patientforeninger, støttegrupper, og 
grupper med socialt samvær. Den kan derfor bruges, uanset hvilken livssituation, man står i, og uanset 
om man er ung eller gammel, privatperson eller fagperson. 
 
Da Poul gik på pension, mistede han kontakten til de gamle kolleger. Han vil derfor gerne finde et nyt 
fællesskab med nogen, han kan relatere til. I Foreningsvejviseren finder han vej til en lokal gruppe, der 
jævnligt mødes om deres hobby. 
Som social- og sundhedshjælper i Hillerød Kommune møder Jonna nogen gange borgere, der føler sig 
ensomme eller savner aktiviteter i hverdagen. Jonna bruger Foreningsvejviseren til at vise de vej til 
aktivitetsgrupper og socialt samvær for de borgere, der spørger hende til råds.  
Sana taler på et velkomstmøde for nye borgere i Hillerød med frivillige fra frivilligcentret. Det inspirerer 
hende til at engagere sig i frivilligt arbejde. I Foreningsvejviseren finder Sana lige den forening, hvor 
hun har lyst til at engagere sig, gøre en forskel for andre – og møde andre lokale frivillige.  
 
Du finder Foreningsvejviseren på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside: www.frivilligcenter-hillerod.dk. 
Du kan også få en udskrevet version ved henvendelse i frivilligcentret.   
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