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I kraft af sin frivillighed og 

passion for teater, så Niels 

Vandrefalk fra Holberg 

Teatret det som en selvfølge, 

at deltage på FrivilligBørsen i 

2015.  

Hatte og kostumer 

Mange børsdeltagere var mødt 

op i udklædning. Det var Niels 

Vandrefalk også og de mange 

farvestrålende hatte og 

kostumer bidrog til en festlig 

stemning. Der var god kontakt 

mellem børsgæsterne og det 

mundede ud i en række 

børsaftaler, bl.a. med Sorø 

Ældrepleje og Hospicegården 

Filadelfia i Dianalund. 

H. C. Andersen på hospice 

På Hospicegården Filadelfia 

tilbød Niels Vandrefalk at 

opføre H. C. Andersens 

’Bedstemor’ og det blev en 

speciel oplevelse: 

”Jeg havde kun en fire-fem 

tilskuere i rummet, hvor jeg 

stod. Resten af tilskuerne lå jo 

ude på stuerne. Jeg blev 

optaget med et kamera, som 

sendte min optræden rundt til 

stuerne vha. internettet. På 

den måde kunne dem på 

stuerne se min optræden på 

deres fjernsynsskærme.” 

Niels Vandrefalks frivillige 

optræden vakte glæde midt i 

det sorgfyldte og svære. Det 

har da også betydet noget for 

ham selv: 

”Jeg fik givet en god oplevelse 

fra mig og jeg har været med 

til at holde H. C. Andersens 

levende ord i live. Og så har 

jeg været med til at afmontere 

angsten for døden”, forklarer 

Niels Vandrefalk. 

Ønsker og tilbud i 2016 

Niels Vandrefalk har for 

længst tilmeldt sig den næste 

FrivilligBørs, som er fredag d. 

8. april 2016. Og i år vil han 

bl.a. målrettet gå efter nogen, 

der kan agere ambassadører 

for Holbergteatret: 

”Tanken er, at de skal være 

med som frivillige i teatret, og 

så skulle de meget gerne gå ud 

og tale pænt om, hvordan det 

er at have et teater, og 

hvordan det er, at være på et 

teater i Sorø”, forklarer han. 

Men det vigtigste for Niels 

Vandrefalk er nu ikke, hvad 

han kan få, men derimod, hvad 

han kan give: 

”I virkeligheden synes jeg jo 

nok, at det vigtigste er, at jeg 

kommer med mit tilbud om at 

optræde med H. C. Andersen. 

Det er jo mit bidrag til 

frivilligheden”, afslutter han. 

Læs mere og tilmeld dig på 

www.frivilligcenter-soroe.dk 

 

Af Anette Olesen

 

Niels Vandrefalk optræder med 

H. C. Andersens ’Bedstemor’ 

for beboere på Hospicegården 

Filadelfia. 

http://www.frivilligcenter-soroe.dk/

