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AF ULLA GRUNDTVIG 
BRASK

Solen skinner i Ella Hil-
kers haverefugium på 
Smedevej på Frede-

riksberg, og det gør solen 
også inde i Ella Hilkers 
hjerte. Hun brænder for 
arbejdet i foreningen »So-
ciale entreprenører«, som 
hun er bestyrelsesmedlem 
i, og hun tror, at Sorø kan 
blive den inspirationsby, 
som alle nysgerrige valfar-
ter til fra hele 
Danmark. 

- Sorø har 
en stor soci-
al kapital, og 
borgerne her 
har en lang 
tradition for 
at arbejde 
tæt sammen, 
mener Ella 
Hilker.

Hun er aktiv i den lands-
dækkende forening og har 
netop i denne weekend ar-
rangeret en studietur for 
medlemmerne - til Sorø. 

De skal blandt andet be-
søge virksomheden Altan.
dk, Farmers Market ved 
SuperBrugsen på Frede-
riksberg og Sorø Kultur- og 
Fritidscenter. 

Alle eksempler på, at 

ildsjæle har gjort en særlig 
indsats for at skabe socialt 
iværksætteri i en lille pro-
vinsby med store menne-
skelige ressourcer.

Alle kan give noget
Socialt entreprenør-
skab handler om at skabe 
iværksætteri på det sociale 
område. Ud fra en idé om, 
at vi alle kan bidrage med 
et eller andet. Den sociale 
entreprenør er drevet af 
ønske om at skabe sociale 

forandrin-
ger, der 
giver soci-
al værdi. I 
modsæt-
ning til 
den tra-
ditionelle 
entrepre-
nør der 
primært 
stræber 

efter økonomisk gevinst.   
- Nogle kan give pen-

ge. Låne os en bus. Lægge 
lokaler til. Andre kan give 
nogle faglige kompetencer 
- eller noget andet. Jeg selv 
kan give af min tid, siger 
Ella Hilker, der er 62 år og 
ikke længere på arbejds-
markedet.

Hun er selv en social 
entreprenør med Havere-

fugiet, der hjælper syge-
meldte mennesker, som 
er ramt af arbejdsbetinget 
stress. Virksomheden får 
dækket sine omkostninger 
via medlemskontingent, 
frivillige bidrag og fra salg 
af planter fra haven, men 
der er ingen økonomisk 
gevinst for hende.  

Et liv med mening
Til gengæld får hun så me-
get andet.

- Det giver mig en me-
ningsfuld tilværelse og 
en glæde ved at se andre 
mennesker udvikle sig, 
mener Ella Hilker.

Men hvad har Sorø, som 
ingen andre byer har?

- Ud over at vi har en 
kulturhistorie og en smuk 
natur, så har vi en fanta-
stisk kombination af man-
ge virksomheder, der har 
en stærk social profi l, en-
keltpersoner fra civilsam-
fundet som yder store 
frivillig indsats, og en kom-
mune der er generøs. Det 
er alt sammen noget, der 
kan gøre os til foregangs-
kommune for socialt en-
treprenørskab, siger Ella 
Hilker.

De små byer kan
Hun erkender, at hun nok 

er »lidt naiv«.
- Men jeg kan jo se, vi 

har mulighederne. Der er 
en særlig hjælpsomheds-
kultur og tillid her i Sorø, 
siger Ella Hilker og præci-
serer, at hun ikke kun me-
ner »Sorø by«.

- Idrætslivet i Stenlille 
er et andet godt eksempel, 
og se hvad de formår med 
borgspillet i Ruds Vedby. 

Dianalund har i mange år 
været kendt for en høj grad 
af rummelighed på grund 
af Filadelfi a. Vi kan fl ere 
steder, og jeg tror faktisk, vi 
i de små samfund kan no-
get, de ikke kan præstere 
i de store byer. Derfor skal 
det begynde her, siger hun.

Men har Ella Hilker ikke 
hørt om foreninger, der har 
svært ved at tiltrække fri-

villige ledere eller skoler 
og daginstitutioner, der ef-
terlyser fl ere aktive foræl-
dre? 

- Jo, men jeg tror faktisk, 
de fl este gerne vil gøre en 
indsats, hvis de kan se, me-
ningen med det. Så måske 
skal vi blive bedre til at 
fortælle succeshistorierne 
om alt det gode, der sker i 
kommunen, siger hun. ■

ENTREPRENØRSKAB: Sorø har de optimale forudsætninger for at blive mønsterkommune for begrebet socialt 
entreprenørskab, mener en lokal borger.

Socialt iværksætteri skal blomstre

Ella Hilker bidrager til socialt iværksætteri med sit Haverefugie på Frederiksberg. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sorø har alle mulighederne, mener Ella Hilker. Foto: Hans-Jørgen Johansen

◆ Foreningen »Sociale 
entreprenører i Dan-
mark« er en forening 
for alle med interesse 
for socialt iværksæt-
teri

◆ Det gælder både soci-
al innovation, socialt 
entreprenørskab og 
socialøkonomisk 
virksomhed

◆ Foreningen arbej-
der for at skabe 
optimale vilkår for 
sociale iværksætte-
re i forhold til for 
eksempel fi nansiering 
og uddannelse

◆ Der arrangeres 
netværksmøder, 
dialog- og udvik-
lingsarrangementer, 
og foreningen skaber 
rum for netværk.

◆ Ella Hilker har taget 
en master-uddannelse 
i socialt entreprenør-
skab  på Roskilde 
Universitet

◆ Hun er også formand 
for butiksrådet for 
SuperBrugsen på 
Frederiksberg

◆ Foreningen kan man 
læse mere om på 
www.sociale-
entreprenører.dk

SOCIALE 
ENTREPRENØRER

» Der er en 
særlig hjælpsom-
hedskultur og tillid 
her i Sorø.

Ella Hilker


