
 

         

 

  

 

 

Pressemeddelelse - Hillerød den 9.5.2019 
 
 
 
Find vej til aktiviteter med Kom med! 
Der er mange muligheder for at blive en del af et socialt fællesskab i Hillerød og styrke sin mentale 
sundhed ved at være aktiv om noget meningsfuldt sammen med andre. En ny og opdateret Kom 
med! folder skal gøre det lettere at få et overblik over mulighederne, aktiviteterne og tilbuddene 
målrettet alle over 60 år i Hillerød. 
 
Det er Kom med! samarbejdet, der består af Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og lokale 
foreninger og grupper, der har fået opdateret og trykt en ny Kom med! folder. I folderen kan du 
læse om et bredt udsnit af aktiviteter – fra motion og idræt til sociale fællesskaber og kulturtilbud.  
 
Aktiviteterne giver mulighed for at være med, deltage eller få støtte og vejledning. De fleste 
aktiviteter i folderen er for både mænd og kvinder, men der er også en kategori med fællesskaber 
kun for mænd, som forhåbentlig kan inspirere mændene i Hillerød til større foreningsdeltagelse.  
 
Du kan få den helt nye folder torsdag d. 16. maj kl. 14-18 på Torvet i Hillerød, hvor Frivilligcenter 
Hillerød ved arrangementet ”Sundhed for alle – Temadag om verdensmålene” fejrer udgivelsen af 
den nye folder. Her kan du også høre om frivilligcentrets og deres medlemsforeningers mange 
andre tilbud om sundhed og trivsel.  
 
Derudover kan du fra d. 16. maj hente den nye folder i Frivilligcenter Hillerød eller finde den på 
frivilligcentrets hjemmeside. Folderen bliver også uddelt af kommunens hjemmehjælpere, 
pårørendekonsulent, forebyggelseskonsulent og medarbejdere i træningssektionen, når de møder 
ældre borgere i kommunen.  
 
Kom med! er et initiativ, hvor Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og lokale foreninger og 
frivillige samarbejder om at støtte flere medborgere 60+ i Hillerød Kommune i at deltage i aktive og 
sociale fællesskaber for øget livskvalitet og trivsel. Vil du vide mere, kan du kontakte Frivilligcenter 
Hillerød: kommed@frivilligcenter-hillerod.dk. 
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