
 

Kunne du tænke dig at være gåvært for en gruppe ældre?  

 

Gåværterne er frivilligt engagerede borgere, som har lyst til at gøre en forskel for ældre  
i Hillerød Kommune ved at motivere og hjælpe dem til at indgå i socialt samvær. Som 
gåvært er du tilknyttet en gågruppe i dit eget nabolag, hvor gågruppens medlemmer  
også kommer fra. Det er vigtigt, at du har tid, lyst og overskud til det frivillige arbejde,  
og at du selv er glad for at gå ture. Normalt er der to gåværter i en gruppe, så man kan 
tage over for hinanden i forbindelse med ferier osv.  

 

Som gåvært er dine opgaver at:  

• Foreslå mødetid og ruter i samarbejde med deltagerne - tilpasset deres behov og kunnen 

• Gå med gågruppen, gerne hver gang  

• Fungere som vært og får alle til at føle sig som en del af gruppen – særligt nye deltagere  

• Opfordre deltagerne til at tage flere med 

• Tilskynde gruppen til at arrangere kaffehygge efter gåturene 

Som gåvært er det en fordel, hvis du: 

• Lægger vægt på det sociale i gåturene 

• Gør en indsats for at tiltrække og tage godt imod nye deltagere 

• Er motionsvant og kan motivere andre til motion 

• Er opmærksom på deltagernes behov og kunnen og foreslår, at nogle af deltagerne går en lidt 
længere/kortere tur, hvis de har brug for mere/mindre bevægelse 

• Har kendskab til området, hvor gågruppen går ture 

Yderligere oplysninger 
Hvis du har behov for støtte eller hjælp til rekruttering af en ny gåvært til din gruppe, hjælp til at lave 
opslag/annoncer, eller hvis du har brug for sparring, er du velkommen til at kontakte en af disse gågruppe-
igangsættere eller projektkoordinatoren i Frivilligcenter Hillerød.  

Britt Nielsen (frivillig gågruppe-igangsætter): britt@vesterbaek.dk, 40 21 45 43 
Ellen Godt Hansen (frivillig gågruppe-igangsætter): ellengodt@gmail.com, 23 65 68 78 
Kirsten Dalgaard (frivillig gågruppe-igangsætter): kdalgaard@pc.dk, 21 56 00 14  
Thilde S. Hansen (projektkoordinator): tsh@frivilligcenter-hillerod.dk, 27 50 80 37  
 
Kort om gågrupper: 
Kom med! er indsats for ældre borgere (60+) i Hillerød Kommune, der oplever sårbarhed, ensomhed, social 
isolation eller på anden vis står uden for fællesskaber. Lokale frivillige, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød 
Kommune har startet seks gågrupper i kommunen. Man får rørt sig sammen med andre, og der er socialt 
samvær efter gåturen, så man får styrket sit netværk i lokalområdet.  
Du kan læse mere om Kom med! her: https://frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/foreninger-kommed 

Vi håber at kunne byde dig velkommen på Kom med!-holdet!  
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