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Nyt koncept: Frivillige Aktivitetsvenner hjælper personer med demens til at fortsætte 
et aktivt liv 
En Aktivitetsven er en frivillig, der laver aktiviteter sammen med en person, der har demens, som de begge 
to kan lide at lave. Med dette nye koncept vil Frivilligcenter Hillerød, Alzheimerforeningen Hillerød og 
Hillerød Kommune hjælpe personer med demenssygdomme i Hillerød til at fortsætte et aktivt liv.  
 
”Vi håber, at tilbuddet om Aktivitetsvenner kan give mennesker med demens mulighed for at fortsætte med 
deres fritidsaktiviteter, hvad end det er motion, kultur eller i det lokale foreningsliv, også efter 
demenssygdommen har vist sig”, udtaler Edith Hansen, der er forkvinde for Alzheimerforeningens 
lokalafdeling i Hillerød.  
 
Lige nu søger frivilligcentret frivillige, der har lyst til at være Aktivitetsven og lave noget, de selv kan lide at 
lave, sammen med en person, der har demens. Hillerød Kommune arbejder samtidig på at udbrede 
kendskabet til Aktivitetsvenner blandt de borgere med demens, som de har kontakt med.  
 
Derudover har lokale sociale foreninger og idrætsforeninger udtrykt stor interesse for konceptet, fordi de 
oplever medlemmer, der bliver væk, når demenssygdommen gør det for svært at deltage på egen hånd.  
 
” Vi ser helt klart et behov for Aktivitetsvenner for de personer, der har mulighed for og lyst til at være 
aktive, selvom de har en demenssygdom. Vi kender på nuværende tidspunkt til en, der søger nogen at 
svømme med, en anden, der gerne vil have nogen at spille golf med og en tredje, der søger nogen at tage i 
teatret med,” fortæller Susie Dybing, demenskonsulent i Hillerød Kommune.  
 
Ideen er, at det skal være givende og trygt for begge parter. Derfor inviteres alle, der melder sig til projektet 
til en samtale med frivillige fra Alzheimerforeningen Hillerød for at afdække interesser, ønsker og 
muligheder. I samtalen bliver de, der melder sig som frivillige Aktivitetsvenner, også forberedt og klædt på 
til rollen som Aktivitetsven for en person, der har demens.  
 
Så snart der er et muligt match mellem to personer, inviteres de begge til et møde i frivillgcentret, hvor der 
også deltager frivillige fra Alzheimerforeningen, som er med til at sikre et trygt første møde for begge 
parter. Hvis de begge er enige om, at der er et match, aftaler de indbyrdes, hvad de vil lave og hvor ofte.  
 
Aktivitetsvenner i Hillerød er blevet til i et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune 
og Alzheimerforeningen Hillerød og er en del af Demensvenligt Nordsjælland. Aktivitetsvenner er inspireret 
af et norsk koncept, der drives af Nasjonalforeningen for folkehelsen, og som er udbredt til flere kommuner i 
Norge.  
 
Vil du vide mere, selv være Aktivitetsven eller have en Aktivitetsven, kan du kontakte projektmedarbejder 
Thilde S. Hansen, Frivilligcenter Hillerød, på tsh@frivilligcenter-hillerod.dk.  
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