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Nyhedsbrev
Velkommen til et nyt nummer af 
Kom Med!-nyhedsbrevet.
I denne udgave kan du læse om:

• Gågrupper i Kom Med!

• Kom Med!-ambassadører – et korps under opbygning

• Dansens Dag i GrønnegadeCentret

• Kom Med!-temadag om mænd i fællesskaber

• Godt på vej mod et Demensvenligt Nordsjælland

Gågrupper i Kom Med!
En gågruppe bevægelse er sat i gang i Kom Med!, 
hvor der er stadig mere aktivitet i gågrupperne. Der er 
nu syv faste gågrupper rundt omkring i Hillerød, alle 
med engagerede tovholdere og deltagere.

Gågrupperne er for alle, der har lyst til at komme ud at 
gå en tur sammen med andre. Gågrupperne handler 
netop om begge dele: gå en tur og være sammen med 
andre mennesker fra nabolaget.

Turene bliver tilpasset til dem, der deltager, så det er 
fx ingen hindring, at man går langsomt eller bruger rol-
lator. Efter turene samles grupperne til socialt samvær 
over en kop kaffe.

Der går nu omkring 70 ældre (og yngre) personer med 
i byens gågrupper hver eneste uge. De frivillige igang-
sættere motiverer beboere i området til at deltage, og 
de holder engagementet i top ved at samle tropperne 
og selv møde op hver eneste uge.

Sidste år blev der startet en gågruppe ved Brohuset i 
Hillerød Øst, hvor de tre frivillige kvinder gik med som 
tovholdere i de første tre måneder. Denne gågruppe er 
på ét år vokset fra 2 til 23 deltagere, som mødes hver 
onsdag formiddag og går tur i området. 

Find informationer om alle gågrupper på frivil lig cen-
trets hjemmeside www.frivilligcenter-hillerod.dk 

Fik du ikke set filmen om gågrupperne, der blev la-
vet i forbindelse med et formidlingsforløb i frivilligcen-
tret i vinter? Så find filmen på Frivilligcenter Hillerøds 
YouTube-kanal her: 
https://www.youtube.com/watch?v=S7LVKleUvUA 

Et samarbejde om at afhjælpe og forebygge 
ensomhed blandt ældre gennem fællesskaber 
og bevægelse i Hillerød Kommune.

http://www.frivilligcenter-hillerod.dk
https://www.youtube.com/watch?v=S7LVKleUvUA


Kom Med!-ambassadører – et korps under opbygning

Et af fokusområderne for Kom Med! i 2018 er at 
udvikle roller som Kom Med!-ambassadører.

Kom Med! bygger på et tankesæt, der handler om at 
inkludere, engagere og skabe mulighed for, at senio-
rer kan indgå i fællesskaber i det lokale område. I Kom 
Med! går vi ud fra, at det at være med i fællesskaber 
og gøre noget sammen med andre har betydning og 
styrker livskvaliteten – og det gælder både for de, der 
allerede kender til ensomhed og ønsker at bryde den, 
eller de, der blot får det bedre af at være aktive sam-
men med andre – og på den måde samtidigt mindsker 
risikoen for at blive ensom fremover.

Erfaringer fra mange kanter viser, at det kan være van-
skeligt at finde vej ind i fællesskaber. Barriererne kan 
være mange forskellige, det kan fx være sygdom, der 
gør det svært at komme rundt alene, eller at man har 
været så meget alene gennem længere tid, at man 
måske har mistet sociale kompetencer til at møde an-
dre. Det kan også være mangel på ideer til, hvor man 
egentlig kan gå hen, og hvad man kan deltage i.

Kom Med!-ambassadørernes rolle
Kom Med!-ambassadørernes rolle er at støtte perso-
nen i at genoptage eller starte i lokale fællesskaber, fx 
i de eksisterende tilbud i området. 

Alt efter behov støtter ambassadøren den fællesskabs-
søgende. Det kan være, at Kom Med!-ambassadøren 
støtter personen i at finde informationer om forenings-
aktiviteter i området eller i, hvordan han/hun kan tage 
kontakt til foreningen og komme derhen for at prøve ak-
tiviteten af, og måske følge op på, hvordan det gik. 

Kom Med!-ambassadørens styrker er, at han eller hun 
tør bryde tabuer og spørge til det svære, er ”neutral” i 
forhold til de muligheder, der findes i området, og har 
lidt kendskab til, hvad der foregår og øje for at skabe 
hjælp til selvhjælp hos den enkelte. 

Udgangspunktet er et uformelt møde eller en med-
menneskelig samtale, hvor ambassadør og fælles-
skabssøger sammen taler sig frem til, hvad der skal til 
for at engagere sig i et fællesskab.

Hvad kommer der til at ske?
Kom Med!-ambassadør-konceptet er i gang med at 
blive udviklet i en arbejdsgruppe, og hvis du synes, at 
det lyder interessant og gerne vil byde ind eller har en 
kommentar til det, så er du velkommen til at kontakte 
Tilde Ellehammer, tande@hillerod.dk.

Manden, der gik ”den forkerte vej” 
Der kan fortælles mange gode historier fra gågrupper-
ne, og her kommer én af de seneste: Nye og gamle 
deltagere bliver altid taget venligt imod af tovholder-
ne. Og nogle gange bliver der også inviteret nye delta-
gere med ude på skovstierne. Efter at have mødt den 
samme mand hver onsdag formiddag, når gågruppen 

var på tur, tog en af de frivillige igangsættere initiativ 
til at spørge manden, om han ikke havde lyst til at gå 
i den anden retning – og følges med gruppen i stedet 
for at gå alene. Det ville han gerne. Han blev naturlig-
vis også inviteret med til kaffen efter turen. Nu er han 
en fast mand på holdet – og er kommet ”på rette vej”.

Ny gågruppe i Sophienborg
Den 10. april kl. 10.00 lød startskuddet for en ny gå-
gruppe i Sophienborg. Gruppen består af mænd og 
kvinder fra tre generationer. Sophienborg Plejecenter 
har tilbudt at være gågruppens base, hvor man mødes 
inden turen og samles til kaffe efter turen. 
Tre frivillige – og meget engagerede – gågruppe-igang-
sættere, bakket op af Frivilligcenter Hillerød, har plan-
lagt opstart af den nye gågruppe, som er den syvende 
i rækken i Hillerød.

Sophienborg gågruppens første mødedag

mailto:tande@hillerod.dk


Dansens Dag i GrønnegadeCentret

Dansens Dag i GrønnegadeCentret
29. april hvert år er det Dansens Dag. På denne dag 
bliver dansen fejret over hele verden. Også i Danmark 
samler Dansens Dag al slags dans for at fejre kunst-
formen. 

Dansens Dag sætter spot på dansens universelle evne 
til at krydse alle politiske, kulturelle og etniske græn-
ser og forene folk i fred og venskab gennem et fælles 
sprog: DANS! 

GrønnegadeCentret bakkede op om dagen med et 
arrangement, hvor der var mulighed for at prøve en 
lang række forskellige danse. Aldrig har centret sum-
met af danseglæde i sådan en grad! Både renæssan-
ce-dansere, folke-dansere, line-dansere, zumba-dan-
sere, moderne dans-dansere og senior-dansere viste 
det bedste frem, og der blev budt op til, at alle kunne 
danse med.

Kom Med!-temadag om mænd i fællesskaber
I efteråret 2018 stiller vi i Kom Med! samarbejdet  
skarpt på ældre mænd, der er ensomme eller i risiko-
zonen for at blive ensomme.

Vores erfaring er, at ældre mænd kan være sværere at 
engagere i foreningslivet end ældre kvinder, som ofte 
har et bedre netværk i civilsamfundet og dermed også 
en mere naturlig indgang til foreningslivet og de socia-
le fællesskaber.

Vi ved også, at mange ældre mænd har behov og in-
teresser, som måske ikke altid honoreres i forenings-
livet.

Ultimo oktober tager Frivilligcenter Hillerød og Hillerød 
Kommune derfor initiativ til en Kom Med!-dag, hvor vi 
vil diskutere og finde løsninger på: Hvad skal der til 
for at engagere ældre mænd, der fx er på vej ud af ar-
bejdsmarkedet og som søger nye fællesskaber? Hvil-
ke interesser har de, som ikke bliver dækket af de ek-
sisterende tilbud? Hvordan sikrer vi, at de hører om og 
finder vej til relevante tilbud i foreningsfællesskaber?

Kontakt Anders Jacobsen i Frivilligcenter Hillerød, 
hvis du gerne vil bidrage med input og planlægning af 
 dagen, på aej@frivilligcenter-hillerød.dk eller tlf. 4824 
1907.

mailto:aej%40frivilligcenter-hiller%C3%B8d.dk?subject=


Godt på vej mod et Demensvenligt Nordsjælland
Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød 
arbejder for et demensvenligt Nordsjælland gennem 
viden og relationer.

I et samarbejde med syv øvrige nordsjællandske kom-
muner og fire frivilligcentre er Hillerød Kommune og 
Frivilligcenter Hillerød gået sammen om at udvikle et 
demensvenligt Nordsjælland, hvor mennesker med 
demens og deres pårørende kan leve et trygt og vær-
digt liv og blive mødt med forståelse og venlighed. 
Projektet har fået økonomisk støtte fra Sundhedssty-
relsen i 2018-2019. 

Arbejdet består bl.a. i at udbrede viden om og for-
ståelse for sygdommen, udvikle relevante aktiviteter 
i lokalområderne og at understøtte inkluderende fæl-
lesskaber. Projektet lægger sig derfor tæt op ad det 
tankesæt, som Kom Med! bygger på, og vi forventer 
en god synergieffekt både i Kom Med! og i Demens-
venligt Nordsjælland.

Er Kom Med! for mennesker med demens? Dette 
spørgsmål er dukket op i forbindelse med snakken 
om det nye projekt, og også tidligere i forbindelse med 

arrangementer i Kom Med!. Naturligvis er Kom Med! 
også for mennesker med demens – ligesom det er for 
andre, der gerne vil være med i fællesskaber.

Projekt Demensvenligt Nordsjælland har nu været i 
gang i fire måneder, og der har været holdt en række 
møder mellem frivilligcentret, kommunale nøgleper-
soner på demensområdet og lokale foreninger. Fokus 
har især været på at afdække behovet for aktiviteter 
og for at indsamle viden om, hvordan man bedst sik-
rer det rette match mellem mennesker med demens, 
deres pårørende og lokale foreninger. Efter planen 
igangsættes en række aktiviteter i efteråret 2018.

Har du som forening, frivilliggruppe, ansat eller  borger 
lyst til at være med eller bidrage til projektet, er du vel-
kommen til at kontakte projektmedarbejder i Frivillig-
center Hillerød Anders Jacobsen på mail:
aej@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 4824 1907.

Følgende kommuner medvirker i projektet: Allerød, 
Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hel-
singør, Hørsholm og Hillerød samt frivilligcentrene i 
Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød.

Redaktion: 
Anders Jacobsen, Anette Nielsen,  
Anne Bregenov-Larsen, Tilde Ellehammer  
og Tine Liisberg. 
Grafiker: Knud Sneftrup.

Kom Med!-kontaktpersoner fra  
Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune: 
Anne Bregenov-Larsen, abre@hillerod.dk 
Tilde Ellehammer, tande@hillerod.dk
Kom Med!-kontaktpersoner fra  
Frivilligcenter  Hillerød: 
Anders Jacobsen, aej@frivilligcenter-hillerod.dk 
Anette Nielsen, info@frivilligcenter-hillerod.dk 
Tine Liisberg, tl@frivilligcenter-hillerod.dk

Få overblik over fællesskaber og 
aktiviteter i Hillerød
I regi af Kom Med! udformede vi i 2015 en Kom Med! 
folder og en Kom Med! portal, der viser veje til fælles-
skaber og aktiviteter for seniorer og ældre i hele Hille-
rød Kommune. 

Desværre har vi endnu ikke haft mulighed for at opda-
tere den trykte folder - men langt størstedelen af infor-
mationer og aktiviteter er fortsat aktuelle. Du kan også 
gå ind på frivilligcenter-hillerod.dk, hvor du under fa-
nen: Kom Med! - kan se/hente en opdateret version 
fra efteråret 2017. 

Eller du kan hent den  
opdaterede folder  
via dette link:  her
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UDGÅET 2017:

Sundt Seniorliv, Hillerød og Omegns 

Folkedansere, Vandreture på Hjerte-

stien, Motion for sindet, Spisevenner 

- Ældresagen.

NYT 2017:

Ålholm motionsfodbold, 

Pilatestræning på land. 

Vedligeholdende 

træning 

Gymnastik- og 

motionshold 
Motionsaktiviteter i 

GrønnegadeCentret 

Udendørs motionstilbud 

og aktiviteter 

Vandsport 

Gågrupper, stavgang  
og vandreture 

Motion for borgere 

med handicap 

Besøgs- og motionsvenner 

samt demensaflastere
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