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Fællesskabsfestival var et tag selv-bord af muligheder 
Hillerøds første Fællesskabsfestival blev en succes med mere end 300 deltagere, der skabte og deltog i 

mere end 35 forskellige aktiviteter og bidrog til en dejlig dag med rigtig god stemning.  

 

”Festivalen i dag er et tag selv-bord af mulighed for at blive del af aktive, meningsfulde fællesskaber. Det 

kan være fællesskabet om et spil skak, en dans, noget musik eller det at gøre noget for andre, fx som frivillig 

nørkler, som aktivitetsven for et menneske med demens eller noget helt tredje” 

 

Med disse ord åbnede borgmester Kirsten Jensen Hillerøds første Fællesskabsfestival, der blev holdt lørdag 

den 26. oktober kl. 11-15 på Hillerød Bibliotek.  

 

En festival for alle, der vil være med 

Alle festivaldeltagerne – såvel unge som ældre mennesker med og uden handicap tog så og sige for sig af 

retterne med nysgerrighed og en oprigtig lyst til at opleve og deltage i de mange aktiviteter og mulighederne 

for at engagere sig i eller blive del af fællesskaber. 

 

”Det var så dejligt at se, hvordan unge og ældre hyggede sig over et spil ét sted, børnefamilier deltog i 

maling af postkort et andet sted, mens en mand i kørestol fik instruktion i bueskydningens kunst. Det blev 

lige som vi håbede på: En festival, hvor mennesker underordnet fysiske eller psykiske udfordringer, alder og 

baggrund mødtes, hyggede og var sammen om meningsfulde aktiviteter ”, fortæller Anette Nielsen, leder af 

Frivilligcenter Hillerød.  

 

En del af fællesskabet 

Fællesskabsfestivalen var arrangeret i et bredt samarbejde mellem foreninger og kommunale organisationer. 

Center for Beskyttet Beskæftigelse og Café Oasen deltog i festivalen og stod for aktiviteter som dukketeater 

og samarbejdede med repræsentanter fra GrønnegadeCentret om musikcafeen og en kaffebod sammen med 

frivillig fra Ældre Sagen.   

 

”Vi gik derfra med visheden om at vi kan noget – og at vi er en del af fællesskabet! At være med til at få 

noget til at ske til glæde for andre gør at man kan vokse og får udfordret sig selv – og det er dejligt at gøre 

en indsats, der bliver værdsat af andre. Det giver bare så god mening uanset hvem man er”, fortæller 

centerleder Inge Engel Christensen. 

 

Festivalen bød også på lækker mad kokkereret af Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni, samt foredrag og 

forskellige musikalske indslag. René Nielsen, der som ung mistede begge ben, inspirerede med foredraget 

”Halv mand, helt menneske” til at fokusere på muligheder frem for de begrænsninger der er og opstår i livet.   

 

Ny tradition 

”En ny tradition er født” lød det fra flere af festivalens deltagere ved dagens afslutning. Den beslutning tages 

efter en evaluering i initiativgruppen bag festivalen, som er Danske Handicaporganisationer (DH) Hillerød, 

Handicaprådet i Hillerød, Hillerød Bibliotekerne og Frivilligcenter Hillerød. Festivalen blev støttet 

økonomisk af Eventpuljen i Hillerød Kommune, Udsatterådet og DH’s Lokalepulje.  

 

Se de mange billeder fra dagen på frivilligcenter-hillerod.dk. I løbet af ugen vil der også være en lille film 

samt billeder taget af Fotoklubben Prisme82. 
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