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Kom med! inviterer til temadag:    

Hvordan skaber vi gode fællesskaber for ældre?  
 
 
Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 15-19 i Støberihallen, Nordstensvej 1, Hillerød 
Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune inviterer frivillige, foreninger og 
selvorganiserede grupper til en hyggelig eftermiddag, hvor vi sætter fokus på fællesskaber 
og ensomhed blandt ældre.  
 
Temadagen er en del af projektet ’Kom med!’, hvor Frivilligcenter Hillerød, Hillerød 
Kommune og lokale foreninger samarbejder om at støtte og opmuntre flere ældre i 
Hillerød Kommune til at deltage i sociale fællesskaber. 
 
De fleste ældre har et godt og aktivt socialt liv. Alligevel føler næsten hver fjerde borger 
over 65 år sig ensom. Årsagerne kan være mange og forskelligartede, men oplevelsen af 
isolation eller ensomhed fører grundlæggende til en oplevelse af dårlig livskvalitet.  
 
En lille indsats gør en stor forskel 
Heldigvis er ensomhed ikke nødvendigvis en permanent følelse, og ofte er det de små ting, 
som gør den store forskel. Ensomhed kan afhjælpes, hvis man oplever at være en del af et 
nærværende og omsorgsfuldt fællesskab, og derfor tror vi på, at det frivillige lokale 
foreningsliv spiller en vigtig rolle.  
Som frivillig eller aktiv i foreningslivet har du måske mødt eller hørt om nogen, der føler 
sig ensom eller uden for fællesskaber. Det kan også være, at du har prøvet at hjælpe, men 
ikke har kunnet finde de rigtige ord eller den helt rigtige indgangsvinkel, da ensomhed kan 
være en svær størrelse.  
 
Derfor vil vi gerne invitere til en temaeftermiddag, hvor der er mulighed for 
at blive klogere på: 

 Hvad det vil sige at opleve ensomhed  
 Hvordan du/din forening kan gøre det nemmere at komme ind i fællesskabet 
 Hvordan man kan sætte fokus på ensomhed i sin forening/gruppe  
 Hvordan skaber vi rummelige fællesskaber og bliver (endnu) bedre til at byde nye 

velkommen    
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Vi har indgået et samarbejde med Marselisborgkonsulenterne (www.aktivtaeldreliv.dk), 
der bl.a. har stor erfaring med at skabe udviklingstiltag og sætte fokus på ensomhed blandt 
ældre på nye og anerledes måder i foreningslivet. 
På temadagen vil de præsentere konkrete forslag og ideer til, hvordan du og din forening 
(vedvarende) kan gøre en forskel for ældre, der gerne vil være en del af fællesskabet.  
 
Der holdes en lignende temadag for kommunalt ansatte d. 17. februar samt en fælles 
temadag ligeledes om emnet for frivillige og ansatte på ældreområdet d. 27. marts om 
formiddagen, sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
TID OG STED 
Tidspunkt:  Onsdag den 25. februar 2015 kl. 15.00-19.00 
Adresse:   Støberihallen, Nordstensvej 1, 3400 Hillerød  
Der vil blive serveret kaffe, te, frugt og let aftensmad.  
 
TILMELDING 
Tilmelding til mbn@frivilligcenter-hillerod.dk med oplysninger om navne på deltagere og 
forening. Senest d. 16. februar 2015.  
Det er gratis at deltage. Der er plads til 50 deltagere, dog max. 3 deltagere pr. forening.  
For yderligere information kontakt Mette Borst Nissen 
 

Venlig hilsen  
 
Mette Borst Nissen,  
 
Koordinator på Kom med!  
Projektmedarbejder, Frivilligcenter Hillerød 

tlf: 48 24 19 07 

mbn@frivilligcenter-hillerod.dk 

www.frivilligcenter-hillerod.dk  / www.frivilligcenter-hillerod.dk/foreninger/kom-med  
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