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Ny gågruppe i Sophienborg 
 

Savner du en gåtur i godt selskab? 
 
Så kom med, når tre frivillige ”gågruppe-igangsættere” fra Frivilligcenter Hillerød tirsdag d. 10. april 2018 kl. 
10.00 tager den første tur med en ny gågruppe i Sophienborg.   
 
Ideen med en gågruppe er at gøre det nemt og overkommeligt for flere mindre mobile ældre at komme ud og 
bevæge sig i selskab med andre ældre fra lokalområdet. Turene er korte og foregår i et roligt tempo, så alle kan 
være med, uanset om man bruger stok, rollator eller bare ikke kan gå så langt. Tilmelding er ikke nødvendig, 
deltagelse er gratis, og man dukker bare op.  
 
Plejecenter Sophienborg har tilbudt at være ”base” for gågruppen, så gruppen mødes hver tirsdag kl. 10.00 – 
året rundt og i al slags vejr - ved hovedindgangen til plejecentret og går en tur på ca. 45 minutter. Turen slutter 
med kaffe/te og hyggeligt samvær på plejecentret.  
 
I 2017 startede igangsætterne en gågruppe ved Brohuset i Hillerød Øst, og på ét år er gruppen vokset fra 2 til 23 
deltagere. Gruppen har et rigtig godt sammenhold, og de er gode til at fejre sociale begivenheder sammen som 
fx julefrokost og runde fødselsdage.  
 
Den nye gågruppe i Sophienborg er den syvende i rækken. En oversigt over alle gågrupper og yderligere info om 
”Kom Med!” kan findes på frivilligcenter-hillerod.dk. 
 
Gågrupperne er startet som en del af indsatsen ”Kom Med!”, som handler om at motivere og gøre det lettere 
for ældre borgere at deltage i fællesskaber, bevægelse og socialt samvær. Initiativerne sættes i gang i et 
samarbejde mellem lokale frivillige, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune.  
 
For yderligere information kontakt projektmedarbejder Tine Liisberg, Frivilligcenter Hillerød, 48 24 19 07, 
tl@frivilligcenter-hillerod.dk. 
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