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Trollesbro 

 

PEER FORLØB 

Kom med ”Ud-i-livet” 

 

Trollesbro er en del af Hillerød Kommunes sociale tilbudsvifte. Vi rummer en lang 
række forskellige pædagogiske tilbud, fx støttekontaktperson-ordning, gruppefor-
løb, aktivitet og samvær, beskyttet beskæftigelse m.m.  



 

SIDE 2 

Har du et ønske om at skabe en ændring i 
dit liv? Om at gøre noget nyt? At komme 
”ud-i-livet” og i gang med en aktivitet? Så er 
et peerforløb måske noget for dig. 
 

Hvad er et peer forløb? 

Et peer forløb løber over en afgrænset peri-

ode. Typisk mødes vi 5-10 gange. Vi kan 

mødes hos dig, på Trollesbro eller et andet 

sted i byen. Vi arbejder med dine ønsker og 

drømme – og bærer håbet og troen på du 

kan nå dem.  

 

Hvad er en peer-medarbejder?  

En peer-medarbejder har selv erfaring med 

at have en psykisk sygdom eller sårbarhed 

og bruger sine erfaringer til at hjælpe og 

støtte andre mennesker med at få det 

bedre.  

 

Hvad kan en peer-medarbejder? 

Vores opgave er at støtte dig til at nå dine 

mål, fx at komme i gang med en aktivitet og 

blive en del af et fællesskab. Eller måske 

skal vi starte med bare 

at komme ud af hu-

set? Vi møder dig dér, 

hvor du er! 

 

 
Vi kan 
 

 Bidrage med/dele egne erfaringer og 

sammen med dig finde ud af hvad 

der skal til for at du får det psykisk 

bedre 

 Bygge bro til lokale fællesskaber og 

aktiviteter, fx sport, kultur eller noget 

helt tredje – vi støtter dig på vejen og 

ved hvilke muligheder, der findes   

 Give fysisk følgeskab til aktiviteter 

Peer-forløb  

Som en del af projektet ”Ud-i-livet” tilbyder vi dig 

et forløb med en af vores peermedarbejdere. 



 

SIDE 3 

 Hjælpe med træning i at komme ud 

af huset – eller til et specifikt sted 

 

Vi kan ikke 

 Løse hverdagens praktiske opgaver 

 Lave behandling eller terapi 

 Være besøgsven (i ordets bogstave-

lige forstand) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sådan kommer vi i gang 
Når vi starter et peer-forløb sammen med 
dig, mødes vi altid først til en snak om hvad 
du ønsker dig at få støtte til. 

Vi taler om hvad du gerne vil have til at æn-
dre sig. Og vi taler også om hvilke skridt der 
kan være på vejen for, at du når videre mod 
at opfylde dit ønske.  

 

Hvem er vi? 

Vi er 3 peer-medarbejdere, som er en del af 

projektet ”Ud-i-livet”.  

 

Du kan læse lidt mere om os hver især på 

bagsiden.  

  

Det hele starter med et ønske om at der skal ske noget 

andet… 



 

SIDE 4 

Ian 

Jeg er en 54-årig herre, som 

både er lun, rolig, troværdig, em-

patisk, ærlig og ligetil. Jeg bor i 

København, men arbejder på 

Trollesbro i Hillerød i projektet Ud 

I Livet.  

Efter et flerårigt sygdomsforløb fik jeg en peeruddan-

nelse og har ellers en pædagogisk baggrund og ud-

dannelse som folkeskolelærer. Mine arbejdserfarin-

ger i psykiatrien har jeg hentet bl.a. fra at arbejde på 

et botilbud, et værested, og et socialpsykiatrisk team 

i Psykiatrienheden i Kbh.  

Jeg har gode erfaringer med depression, (social) 

angst og stress, og bruger mine levede erfaringer i 

mit daglige arbejde som peer til gavn for borgere der 

selv er begyndt på deres egen rejse mod et mere 

velfungerende og selvstændigt liv. 

Kontaktinfo: tlf. 7232 6725 / ianwo@hillerod.dk  

Julie 

Hej! Jeg hedder Julie, er 46 år og 

bor i Birkerød med min datter. 

Jeg har altid brændt for at hjælpe 

mennesker på fode, og rent ar-

bejdsmæssigt har jeg erfaring 

som bl.a. psykolog.  

Jeg har selv bokset med både 

depression og angst i en del år, men er landet et 

sted, hvor jeg mestrer min sygdom ret godt og har 

virkeliggjort simple, men vigtige, drømme. Jeg har 

ikke selv haft peer-støtte, men været i sammen-

hænge med ligesindede, og det har været uundvær-

ligt. At dele erfaringer og føle sig forstået lindrer og 

puster til livsgløden indeni. Der er altid håb for at få 

det bedre! Du kan bl.a have glæde af min erfaring 

med at forstå alt det indviklede samt min grund-opti-

misme.  

Kontaktinfo: tlf. 7232 6727 / julot@hillerod.dk  

 

Kathrine   

Jeg er 28 år og uddannet bache-

lor i filosofi og køn. Jeg har 

ADHD og Aspergers og har som 

konsekvens deraf tidligere kæm-

pet med social angst. Nu er jeg 

meget social og har mange 

spændende interesser, bl.a. elsker jeg at rejse, 

dykke, dyrke yoga, lave mad og er glad for astrologi 

og elektronisk musik. Jeg ved, hvor stor forskel det 

ville have gjort for mig at have nogen at følges med, 

når jeg havde det svært, og derfor er jeg meget mo-

tiveret for at hjælpe andre, som har lyst til at deltage 

i aktiviteter eller finde et fællesskab.   

  

Kontaktinfo: tlf. 7232 6763 / kasoh@hillerod.dk   

  

Er du interesseret i at komme i gang med et peer for-
løb – eller vil du bare høre mere om projektet, så er du 
velkommen til at ringe til en af os.  
 
Du er også velkommen til at kontakte Centerleder Inge 
Engel Christensen på tlf. 7232 3601 for mere informa-
tion om projekt Ud-i-Livet.  

 

 

Mød vores peer medarbejdere 

Vi er 3 peer-medarbejdere i projekt ”Ud-i-livet”. 

Her kan du læse lidt om hvem vi er… 
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