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Samtalesalon 
 Socialt samvær med  

”den gode samtale” som indhold 

Fast tema hver gang 
 

Pilotprojekt over 3 gange: 

Første mandag i måneden kl. 16 – 18  

Start 3.10.2022  
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Samtalesalonen er et mødested for voksne 

mennesker, der har lyst og mod på at føre en dybere 

samtale om et bestemt emne med personer, de ikke 

kender i forvejen. 

Vi har lagt rammerne. Du er med til at udfylde dem.   

 

De første 3 saloner har et overordnet emne, som 

leder snakken hen mod vores eget liv i nutiden, 

fortiden og fremtiden … 

 

Samtalesalonen ledes af en frivillig facilitator, 

der samtidig også er med som deltager. 

 

ALLE ER VELKOMNE! 

Det er gratis at deltage. 
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Formålet: Mulighed for at møde andre og 

eventuelt danne nye fællesskaber. 

 Deltagerne får indflydelse på valg af 

samtale-emne.  

Målgruppen: Alle voksne, der er interesseret og 

nysgerrigt for at drøfte livet over en kop 

kaffe/te. 

Formen: En mindre gruppe, som mødes under 

fortrolighed og i trygge rammer. 

Tidspunkter: 3. oktober 2022 kl. 16 – 18 

 7. november 2022 kl. 16 – 18 

 5. december 2022 kl. 16- 18 

Mødested:  Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 

 Rungstedvej 1 C, 1. th 

2970 Hørsholm 

Tilmelding: Til koordinator@frivillighorsholm.dk 

eller per tlf. 4029 0590. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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Har du brug for en anden slags gruppe eller aktivitet? 

Vi har flere muligheder for at finde en gruppe af ligesindede, en 

aktivitet, en individuel samtale eller et andet tilbud, du kan have 

gavn af.  

Du kan være anonym hos os. Vi registrerer ikke nogen personlige 

data. 

Skulle det ikke være noget for dig, så kender du måske én, som 

kunne have glæde af at være med? 

Kontakt os per mail, telefon eller ved at komme forbi i åbningstiden 

mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 14.00.  
 

Vi glæder os til at stifte bekendtskab med dig! 
 

Hvad er Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm? 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er et samlingssted for det 

frivillige arbejde i Hørsholm. Vi er uafhængige af politiske, religiøse 

og økonomiske interesser. Vi arbejder for at gøre det nemt at 

engagere sig i lokalsamfundet.  
 

Vi sætter gang i frivillige aktiviteter! 
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