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Hermed udvidet information om Hillerød Fodbold og Mødrehjælpens plan for afvikling af Juleaften 
for alle 24. december 2020 kl 18.00-21.00. 
  
Baggrund inkl Covid 19-hensyn 
Hillerød Fodbold og Mødrehjælpen Hillerød afholder atter gratis juleaften den 24. december fra kl 18-21 for 
alle voksne, børn og familier i Hillerød, der vil holde en anderledes jul med andre Hillerød borgere. 
Myndighedernes seneste Covid-19-restriktioner giver mulighed for, at der foretages tilpasninger af 
forsamlingsforbuddet på 10 personer gældende for julearrangementer for hjemløse og udsatte ensomme 
mennesker, så der bl.a. kan afvikles fællesspisning med op til 50 deltagere. Således vil vi byde henved 40 
deltagere og 10 frivillige på julemiddag, hygge, knas, risalamande, julemusik, underholdning i form af 
Danmarks mest julede bankospil. 
Vi har spurgt tidligere års frivillige og deltagere, og de siger alle, at hvis der er et år vi skal afholde "Juleaften 
for alle", så er det i dette Corona år, hvor fællesskab i den grad har været under pres for de mest sårbare. 
Samarbejdet med Mødrehjælpen og Frivilligcenter Hillerød er med til at sikre, at vi når ud til de mest 
sårbare børn og unge og deres familier. 
  
Som sagt kan vi max være 50 deltagere til "Juleaften for alle" inkl frivillige og køkkenpersonale. Og de 
deles op i grupper, hvor de sidder ved borde af max. 10 personer med arealkrav på 4 m2 pr. deltager.  
  
Julearrangementet finder sted i Hillerød Stadions restauration Bag Målet, hvor gæster og frivillige skal bære 
mundbind, når de står op eller går frem og tilbage til toilettet. Der vil desuden være tydelig skiltning og 
rigeligt med værnemidler vil stå frit fremme til afbenyttelse. 
 
I dagene op til opfordres alle deltagere til at lade sig teste enten på vores ”eget” testcenter, som er sat op 
af Falck på Hillerød Stadion den 23. december kl 14-16. Eller på en af kommunens andre testcentre på 
Milnersvej.  
 
Alle frivillige på aftenen skal fremvise negativ test for at kunne deltage. Hillerød Fodbold tilbyder at teste 
dem på vores ”eget” testcenter, som er sat op af Falck på Hillerød Stadion den 23. december kl 14-16. 
 
Den 24. december vil vi kontakte alle deltagere og opfordre dem til at blive hjemme, hvis de har 
symptomer.  
 
Når gæsterne ankommer bliver de placeret i køer med 2 meters afstand således, at alle ikke ”klumper” ved 
indgangen til eventet. På samme vis ”sluses” gæsterne ud. 
  
De frivillige til ”Juleaften for alle” får alle et Covid-19 kursus afholdt af DGI inden afholdelse af eventet med 
fokus på hygiejnereglerne samt hvordan de skal guide gæsterne til at overholde Corona-reglerne.  
 
I budgettet er der afsat midler til test af frivillige, deltagere samt indkøb af værnemidler, så der er rigeligt af 
mundbind, sprit, mm.  
Al mad og drikke der serveres er portionsanrettet af serverings-frivillige med mundbind og handsker, som 
skiftes efter hver servering. Skulle myndighedernes Covid-restriktioner ændre sig fra dd til 24. december vil 
vi til hver en tid følge myndighedernes anbefalinger. 
  
Tid og sted 
24. december, kl 18.00-21.00, 2020. Eventet foregår på Hillerød Stadion, Selskovvej 76, 3400 Hillerød 
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Formål og metoder 
Formålet er at holde en juleaftensmiddag med underholdning, knas, risalamande og fællesskab for borgere, 
som ikke selv har mulighed for at holde jul, eller som ønsker at skabe sig en anden form for fællesskab 
juleaften. 
 
Målgruppe inkl Covid-19 hensyn: 
Eventets målgruppe er sårbare borgere - ensomme, hjemløse og enlige seniorer, som ikke har nogen at 
holde jul med. Vi når ud til målgruppen af sårbare borgere herunder børnefamilier med et formaliseret 
samarbejde med Mødrehjælpen Hillerød og Frivilligcenter Hillerød. Vi må være 50 deltagere inkl. frivillige 
hvoraf 15 er børn og unge. 
For at få børnene til at følge de gældende Covid-19 restriktioner med i det væsentlige at sidder ned på faste 
pladser, så bliver bankospillet udformet som et familiebankospil med temaer, der både appellerer til børn, 
voksne og familier. Altså traditionel banko, hvor numrene på bankopladerne er skiftet ud med sjove 
familievenlige temaer, som jul, dyr, osv. Det er et koncept som med stor succes har kørt i Folkehuset 
Absalon I København i nogen tid. 
Desuden er det tænkt, at alle børn under 18-år får en aktivitetspose med tegneaktiviteter, mm, således at 
de lydløst kan se en film eller spille et spil på deres mobiltelefon, hvis tiden falder dem lang. Der vil desuden 
være mulighed for at få opladet mobiler (såvel IPhone som Android mobiltelefoner).  
Børn under 18 år skal være i følgeskab med en voksen. 
  
Forventet resultat / betydning 
Vi forventer, at deltagerne kommer ind i et fællesskab juleaften, så de ikke skal fejre juleaften alene. 
Succesen måles på det antal af deltagere der dukker op (kvantitet) samt det de har fået ud af aftenen 
(kvalitet). Vi vil efterfølgende tale med et par af såvel de frivillige som deltagerne for at høre, hvad de synes 
om arrangementet, og hvad vi kan gøre for at forbedre det til næste år. 
  
Samarbejdspartnere 
Hillerød Fodbold og Mødrehjælpen Hillerød arrangerer ”Juleaften for alle 2020" i samarbejde med 
Frivilligcenter Hillerød, HGI Hillerød, DGI, Hillerød kommune samt et antal frivillige og virksomheder i 
Hillerød. Nordsjællands Politi har godkendt arrangementet.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Bennett 
Kommunikation & CSR med ansvar for Covid-19 håndtering 
Hillerød Fodbold 
Ødamsvej 38 |3400 Hillerød 
Mobil: +45 24975432 
Email: pb@hilleroedfodbold.dk 
Web: www.hilleroedfodbold.dk 
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