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Når den gamle - eller en ny - hobby kalder…  
Godt 100 mænd over 60 år bidrog til og hentede inspiration til at (gen)finde fællesskaber 
om meningsfulde aktiviteter, når arbejdslivet slutter, gennem et vellykket arrangement 
med repræsentanter fra knap 20 lokale foreninger og fællesskaber med mandeappel.  
 
Samler man 100 kvinder til inspiration og hyggeligt samvær, så ved alle, at der bliver talt rigtig meget. Det blev der 
også, da 100 mænd fra hele Hillerød Kommune, mandag aften mødtes til inspiration, foredrag med Andreas Hjorth 
Rasmussen om hans vilde oplevelser med Siriuspatruljen gennem tre år og fællesspisning, i Støberihallen. 
 
Tag ansvar og planlæg 
”Jeg havde en kollega, der gik på pension som 66-årig – han kom hjem til konen og satte sig med fjernbetjeningen – 
han visnede stille og roligt og døde cirka to et halvt år efter pensioneringen. Min svigerfar blev alene som 78-årig. 
Svigermor havde sørget for alt; regningerne, maden, tøjet og ikke mindst, at de mødte mennesker. Han blev utrolig 
hjælpeløs. Sådan ville jeg ikke ende,” lød det fra John Ibsø.  
Ud over at repræsentere pensionistfodbold i Ålholm IF bidrog han med en personlig fortælling om sin vej til 
foreningslivet og om, hvordan han har tacklet overgangen fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen.  
 
Sammen med sin kone forberedte han deres tredje alder ud fra nogle principper som, at de bl.a. ville se noget af 
verden, mens de kunne. De ville gøre flere ting sammen end tidligere, men samtidig give plads til at dyrke egne 
interesser, og de ville begge holde sig fysisk aktive. Desuden besluttede John sig for at ville lære at lave almindelig 
mad. I dag, otte år senere, har de sammen besøgt 24 lande, John har fået styr på basal madlavning - særligt 
frokosten har han taget på sig. Og så har han genfundet sin gamle hobby og glæde ved at spille fodbold sammen 
med ligesindede mænd. 
 
En åbning til fællesskaber  
Mænd i Hillerød kommune har mange tilbud om aktiviteter og åbne fællesskaber, men det kan for nogen være svært 
at finde det rigtige eller tage det første skridt på en ny vej eller ind i en ny gruppe. Formålet med Inspirationsdagen 
var at bidrage til at nedbryde disse barrierer og lette overgangene. Et bredt udvalg af foreninger med maskulin appel 
og repræsentation deltog og fortalte helhjertet om muligheder og aktiviteter i deres foreninger og fællesskaber. Der 
var stor interesse og spørgelyst blandt deltagerne. Og ikke mindst invitationer til særlige intro-arrangementer blev 
vel modtaget.  
 
Inspirationsmødet blev afsluttet af med det allervigtigste for at fællesskabet kan blomstre, nemlig den tredje halvleg 
– her med fællesspisning, en kold øl og vand.  
 
”Af feedbacken fremgår det, at alle deltagere gik hjem med inspiration og/eller konkrete aftaler. Som arrangører står 
vi tilbage med en stor lyst til at arbejde videre med det næste arrangement: "Kun for mænd" i frivilligcentret på 
Kulturnatten i Hillerød fredag 20. september,” udtaler centerleder Anette Nielsen, på vegne af samarbejdsgruppen.  
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Inspirationsdagen blev skabt i et samarbejde mellem GrønnegadeCentret, Ældre Sagen Hillerød, Kom med!, Hillerød 
Kommune og Frivilligcenter Hillerød. Arrangementet blev støttet økonomisk af Velliv Foreningen og Hillerød 
Kommune. 
 
Der kan frit benyttes foto fra arrangementet, som findes her:  https://frivilligcenter-hillerod.dk/rss/817-velafholdt-
og-inspirerende-inspirationsaften-for-maend-60  Alle fotos er taget af frivilligcentrets hus-fotograf Klaus Lehrmann 
 
Flg. foreninger var repræsenteret:  
 
Dansk Veteranbil Klub Nordsjælland 
Den Lille Færge 
DGI 
DOF 
Firma Idræt 
Frivilligcenter Hillerød 
GrønnegadeCentret 
Hemingway Club Hillerød 
Hillerød Bibliotek 
Hillerød GI 60+ Bordtennis 
Hillerød Lokalhistoriske Forening 
Hillerød Skakklub 
Kræftens Bekæmpelse 
Gribskovs Hårde Kerne  
ManoMano 
Seniorer uden grænser 
Aquafitness og svømning/Hillerød 
Svømmehal 
Herreværelset – Hjerteforeningen 
Ældre Sagen 
Ålholm IF 
Majazz 
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