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I ’Social gadekunst – et vindue til en forening’ gik Frivilligcenter 
Hillerød, 12 sociale foreninger, 13 billedkunstnere, 12 butikker i 
gågaderne i Hillerød centrum og Slotsarkaderne sammen om at 
synliggøre foreningernes lokale engagement. Det skete i anled-
ning af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag d. 28. sep-
tember 2012 under devisen ’Del det du kan og skab noget nyt’. 
Frivilligcenter Hillerød udviklede konceptet og samlede de invol-
verede parter. Hver kunstner fik indblik i en forenings arbejde og 
fortolkede dens budskabet i et maleri. Kunstværkerne blev affoto-
graferet og overført til store farverige folier, der sad på butiksru-
der i en uge og omdannede gågaden i Hillerød til et åbent socialt 
galleri. 

De originale kunstværker blev i samme periode udstillet i en  
”Pop up-shop for engagement” (en midlertidig butik) i indkøbs-
centret Slotsarkaderne. Hele ugen kunne man opleve kunsten, 
tale med foreningsrepræsentanter og købe en kalender med tryk 
af kunstværkerne. På Frivillig Fredag blev værkerne solgt på auk-
tion til fordel for foreningernes videre arbejde. Ved samme anled-
ning blev Hillerød Kommunes frivillighedspris uddelt.

Med projektet opstod der et unikt samarbejde og fællesskab 
mellem meget forskellige dele af Hillerød. Foreninger blev synlig-
gjort på en anderledes måde og for nye målgrupper, kunstnere fik 
mulighed for at engagere sig lokalt, og butikspersonale fik andre 
samtaler med deres kunder. 

I denne folder beskriver vi nogle af de overvejelser og erfaringer, 
vi har gjort os i samarbejdsprojektet. Ved at mødes på tværs af 
sammenhænge i et lokalsamfund kan man skabe noget unikt. Vi 
håber, dette hæfte vil inspirere til flere sociale samarbejdsprojek-
ter og gøre det lidt lettere at komme godt i gang.

Anette Nielsen,
Kirsten Bang Jensen og
Dorte Kappelgaard, 
Frivilligcenter Hillerød.
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Inspiration fra et 
samarbejdsprojekt

IndholdInvolverede
Der har været mange aktører i spil i 
Social gadekunst – et vindue til en 
forening:

anSatte og frivillige i 
frivilligcenter Hillerød: 
Centerleder Anette Nielsen, projekt-
medarbejder Dorte Kappelgaard, 
grafiker Kirsten Bang Jensen og PR 
manager Jill Porter, der udgjorde et 
projektlederteam. Derudover fotograf 
Ditte Brøns, antropolog og dokumen-
tarist Aparecida Schmidt-Madsen 
og fotograf Thomas Brolyng Steen, 
samt teamet af sekretariatsfrivillige i 
frivilligcenteret, der sørgede for, at der 
altid var hyggelige rammer ved møder 
og øvrige arrangementer.

repræSentanter fra føl-
gende Sociale foreninger: 
ADHD-foreningen Nordsjælland, 
Amnesty International Nordsjælland, 
Landsforeningen Autisme Nordsjæl-
land, Astma Allergi Nordsjælland, 
Depressionsforeningen i Hillerød, 
Gigtforeningen Hillerød lokalafdeling, 
Hillerød Kvindekrisecenter, Hjernesa-
gen i Nordsjælland, Hjerteforeningens 
lokalkomité Hillerød, Styrk din krop og 
Hillerød Motionsvenner, SIND Nord-
sjælland og SIND Hillerød/Allerød 
lokalforening samt Ventilen Hillerød.

BilledkunStnere: 
Bente Abrahamsen, Helle Malling 
Beck, Inger Bennigsen, Jane Blichfeldt, 
Leni Buchholst, Ulla Bønsøe, Ulla 
Ferdinandsen, Klas Fernblad, Lena 
Heegaard, Per Møller, Else Worsøe 
Pedersen, Lene Sandvang og Louise 
Thygesen.

cityforeningen: 
ved formand Søren Wiberg og  
citykoordinator Dorthe Khiljee.

Butikker:  
Café Vivaldi, Farlig Fredag, Frisør Cen-
trum, Kaffe Bar, Handelsbanken, Hille-
rød Krone Apotek, Monopol, Nordea, 
!Solid Hillerød, Unik Optik, villadsen 
men’s shop og Wiberg Bog & idé.

lokale SponSorer: 
Arbejdernes Landsbank, Metro-
Schrøder-fonden, Nordea Hillerød, 
Spar Nord Hillerød.

SlotSarkaderne: 
udlånte et lokale til pop up-shop. Bilka 
og Silvan i Hillerød udlånte diverse 
inventar til pop up-shoppen.

auktionariuS:  
Advokat og auktionarius Birgitte 
Mørck.
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de Sociale foreninger
•  Synliggørelse af deres sag
•  Kontakt til potentielle med- 
 lemmer, brugere og frivillige
•  Udefrakommendes blik på  
 foreningens arbejde, kom- 
 munikation og image
•  Netværk og mulige samar- 
 bejdspartnere blandt andre  
 sociale foreninger, erhvervs- 
 folk, lokale kunstnere, spon- 
 sorer m.v.
•  En konkret anledning til at  
 udvikle PR-materiale om   
 lokalforeningens virke
•  Fællesskab og socialt sam- 
 vær med andre engagerede  
 deltagere

kunStnerne
•  Oplevelsen af at gøre en   
 konkret forskel med sin   
 kunst og deltagelse
•  Fællesskab med andre   
 kunstnere og lokale ildsjæle
•  Kunstnerisk udfordring ved  
 at skulle arbejde inden for  
 en indholdsmæssig ramme
•  Mulighed for at få ekspone- 
 ret navn og kunst lokalt   
 på en anderledes måde
•  Indblik i og kendskab til an- 
 dre sociale grupper og miljø- 
 er lokalt

Butikkerne 
•  Mulighed for at engagere sig  
 lokalt og vise samfundssind
•  Opmærksomhed i gadebille- 
 det og nysgerrige kunder
•  Omtale i PR-materiale, 
 kalender og lokalpresse
•  En sjov og anderledes   
 oplevelse for medarbejdere
  og stolthed blandt disse 
 over at arbejde i en butik,   
 der engagerer sig socialt

Hvad får de medvirkende 
ud af projektet?

inddragelSen
Foreningerne indkaldte vi til et 
møde, inden de havde givet til-
sagn for at undersøge, om der 
var tilslutning til idéen. Kunst-
nerne fik vi kontakt til gennem 
lokale netværk og kontakter, 
herunder Kulturnatten i Hil-
lerød, Hillerød Kunstforening 
og et par lokale kunstnersam-
menslutninger. Konceptet blev 
præsenteret på et møde med 
formanden for den lokale han-
delsstandsforening (City-

foreningen), der tilbød at finde 
deltagende butikker til projektet 
blandt medlemmerne. Der var 
efterfølgende behov for flere 
uddybende snakke med den 
enkelte butiksleder om, hvad 
deres deltagelse indebar. 

proceSSen 
På det første møde mellem 
foreninger og kunstnere blev 
konceptet præsenteret, og 
der blev stillet spørgsmål og 
givet forslag. Derefter sendte 
vi foreninger og kunstnere ud 
at tale sammen parvis for at 
lære hinanden lidt at kende og 
aftale en dato for et kommen-
de møde. Vi havde på forhånd 
lavet matchene, men havde 
givet kunstnerne mulighed for 
at ’ønske’ en specifik forening. 
Når mennesker med meget 
forskellig baggrund skal samar-
bejde, er det vigtigt at 

Indtryk fra Social gadekunst

konceptudviklingen
I Hillerød samlede vi tre personaler fra frivilligcentret og en frivillig med interesse for og kompetencer 

i forhold til projektledelse og design i et projektteam. Projektteamet fastsatte formålet, udviklede den 

overordnede idé, arbejdede med fundraising samt implementerede projektet. 

”Det har været en spæn-
dende proces. At skulle 
fortælle og give udtryk til en 
kunstner, der måske ikke 
ved, hvad man mener (som 
forening). Afsløringen (af 
kunstværkerne over for 
foreningerne) og ferniserin-
gen var stemningsfulde og 
meget inspirerende.”
Medvirkende foreningsrepræsentant
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give en fælles definition af og 
ramme for projektet, så det 
bliver ’vores’, og ikke kun ’mit’ 
projekt. Den fælles forventning 
til samarbejdet skabte en tryg 
ramme omkring mødet mellem 
forening og kunstner. 

Vi kom desuden forbi hos de 
fleste foreninger og kunstnere, 
da de havde deres efterfølgen-
de egentlige møde hos for-
eningen, hos kunstneren eller 
i frivilligcentret. Vi tog fotos 
og fornemmede, om dialogen 
fungerede. I to tilfælde, hvor 
den ene eller begge parter ikke 
havde deltaget i det indleden-
de fællesmøde, præsenterede 
vi projektet og rammen for 
samarbejdet samt faciliterede 
samtalen, når det var nødven-
digt. 

Parallelt besøgte filmteamet tre 
kunstnere og tre foreninger for 
at skildre deres proces.

Da kunstværkerne var skabt, 
samlede vi foreninger og kunst-
nere til en festlig lille intern 
fernisering i frivilligcentret. 
Kunstnerne havde lagt et stort 
personligt engagement i deres 
værker, og mange forenings-
repræsentanter blev rørte over 
både ’deres’ kunstværk og de 
tanker, som kunstnerne delte. 

Mødet mellem forening, bu-
tiksleder, frivilligcenter og om 
muligt kunstner blev afholdt 
uformelt i butikken. Vi præsen-
terede projektet (igen). For-
eningsrepræsentanten fortalte 
om foreningens sag og udle-
verede et ark med information 

om foreningen til medarbej-
dere. Kunstner eller forening 
præsenterede et print af kunst-
værket og fortalte om tankerne 
bag det. Nogle foreningsrepræ-
sentanter kom med forslag til 
events, man gerne ville afholde 
i butikken i løbet af ugen. 

På et andet fælles møde mel-
lem foreninger og kunstnere 
blev der samlet op på spørgs-
mål og fordelt opgaver i forbin-
delse med fernisering, udstil-
ling og auktion. 

afviklingen af Social 
gadekunSt
Forud for ferniseringen blev 
lokalet, som Slotsarkader-
ne havde stillet til rådighed, 
indrettet som pop up-shop og 
udstillingsrum i en rå, enkel og 
hyggelig stil med primært lånt 
inventar. 

FERNISERINGEN: 
På Kulturnatten i Hillerød 
(afholdt en uge før Frivillig 
Fredag) blev hele projektet 
skudt i gang, med en fernise-
ring i pop up-shoppen for alle 
involverede i Social gadekunst 
med taler ved formanden for 
frivilligcenteret og formanden 

for Cityforeningen, fremvisning 
af kortfilmen ’Social gadekunst’ 
og servering af tapas og vin. 
Derefter åbnedes dørene for de 
mange forbipasserende i anled-
ning af kulturnatten. Folierne 
blev sat op på butiksruder og 
foldere, postkort, kalendere og 
rutekort blev afleveret i de 12 
butikker i løbet af fredagen. 

EN UGES UDSTILLING: 
I løbet af uge 39 kom der 
løbende forbipasserende ind i 
pop up-shoppen for at se ud-
stillingen. Der lød stille jazz fra 
højtalerne, på væggen kørte et 
slideshow om processen om-
kring Social gadekunst, og der 
var mulighed for at tale med 
foreningsrepræsentanter. 

Mange viste stor interesse for 
at læse eller høre om histori-
erne bag værkerne og stiftede 
bekendtskab med foreningerne 
for første gang. På denne måde 
blev der skabt kontakt til po-
tentielle frivillige, medlemmer 
og brugere. Samtidig kunne 
forbipasserende i gågaden og 
kunder i butikkerne få et ander-
ledes indtryk af foreningerne og 
deres sag og arbejde. Der blev 
i begrænset omfang arrangeret 
små-events i butikkerne. Ast-
ma Allergi Nordsjælland målte 
kunders lungefunktion hos 
Nordea, og på Hillerød Krone 
Apotek fik kunder mulighed for 
at gøre stolegymnastik med 
Hillerød Motionsvenner.

AUKTIONEN På 
FRIVILLIG FREDAG: 
Frivillig Fredag var kulminati-
onen på Social gadekunst og 
foregik i pop up-shoppen, hvor 
der blev serveret drikkevarer og 
chips. Foreningsfolk, kunstne-

Indtryk fra Social gadekunst (fortsat)

re, enkelte butiksejere, sponso-
rer, lokalpressen og besøgende, 
der ønskede at byde på maleri-
er, stimlede sammen i lokalet 
og ude på gangen i Slotsarka-
derne.

Frivilligcentrets leder hhv. 
formand fortalte om projektet, 
og borgmesteren overrakte 
årets frivilligpris til en for-
eningsrepræsentant. Derefter 
kom auktionarius på scenen og 
ledte auktionen med fast hånd 
og godt humør. Hver kunstner 
præsenterede kort sit kunst-
værk, hvorefter der var plads til 
at byde. Tilsammen kom der 
31.500 kr. ind på auktionen. 

afrunding og  
evaluering
Projektet blev afrundet ved et 
afsluttende møde for alle delta-
gere i Social gadekunst. Butik-
kerne var desværre ikke repræ-
senteret, hvilket nok afspejler, 
at det kan være en tilstrækkelig 
udfordring at engagere sig 
socialt projekt på egen hjem-
mebane – i hvert fald første 
gang, man som butik går ind i 
et socialt samarbejdsprojekt. 

Der blev sat tid af til at dele 
gode historier og erfaringer fra 
processen, og hver foreninger-
ne gav en buket blomster til 
’deres’ kunstner som tak. Det 
blev vedtaget at overføre over-
skuddet til en fællespulje til et 
nyt samarbejdsprojekt ifm. Fri-
villig Fredag i 2012. Projektets 
forløb og afvikling blev evalue-
ret i grupper med efterfølgende 
fælles opsamling.

”Social gadekunst er forretningernes mulighed for at vise, at 
de også har et socialt engagement. Det er et godt projekt, fordi 
man for en gangs skyld ser, at detailhandlen kan arbejde sam-
men med frivillige organisationer. Vi kan synliggøre de sociale 
foreninger, og samtidig bliver vi markedsført. Kunstaspektet 
er også en virkelig god idé. I dette projekt samarbejder Wiberg 
Bog & idé med HjerneSagen. Her er HjerneSagen ikke bare 
et ord, det er et maleri med en fugl. Kunsten kan give andre 
billeder på noget, der ellers kan fremstå lidt tørt.”
Søren Wiberg, Wiberg Bog & idé
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Gør det klart for de medvirken-
de parter, hvad samarbejdet går 
ud på, og hvad de forpligter sig 
til at bidrage med. Derudover 
må man overveje, i hvor høj 
grad omfanget af engagement 
kan variere. Alle foreninger 
i Social gadekunst lagde det 
minimum af engagement, som 
var nødvendigt. Men nogle for-
eninger lagde langt flere kræf-
ter end andre, især i forhold til 
at bemande i pop up-shoppen. 
Til gengæld fik de også kon-
takt med langt flere potentiel-
le medlemmer og frivillige. 
Dermed var alle tilfredse: Man 
fik med andre ord, det ud af 
projektet, som man lagde i det. 
Man kan naturligvis vælge at 
forenkle projektet – og dermed 
begrænse omfanget af krav til 
deltagerne.

foreningerne
DET KRæVER DET AT  
MEDVIRKE:
•  5-6 møder i projektplanlæg- 
 ningsperioden
•  1-2 sætninger om forenin-  
 gens arbejde, som kan stå  
 på folie og postkort under  
 tryk af maleriet
•  En skriftlig præsentation til  
 butikspersonale om forenin- 
 gens tilbud til potentielle   

 brugere, frivillige og med-  
 lemmer 
•  PR-materiale, som kan deles  
 ud i pop up-shoppen og i   
 ’foreningens’ butik
•  Tilstedeværelse i dele af   
 pop up-shoppens åbnings- 
 tid, samt deltagelse i fernise- 
 ring og Frivillig Fredag 
•  Evt. udarbejdelse af en  
 event, hvor man møder kun- 
 der i ’foreningens’ butik 
 
 VæR SæRLIGT  
 OPMæRKSOM På:
 • Skab en god og fælles-
  skabsprægetstemning 
  omkring projektet.
 • Præsenter projektet som 
  konkret og overskueligt. 
  Omfanget af foreninger-
  nes engagement må 
  afstemmes med deres 
  ressourcer. 
 • Italesæt projektet som  
  ”foreningernes og et 
  samarbejdsprojekt”De  
  bidrager ikke for projekt-
  ledernes skyld, men for
   deres egen. Invitere og 
  opfordre til deltagelse og  
  engagement, fx i forhold 
  til udformning af tekster 
  om foreningen, salg af 
  kalendere, ’vagter’ i ud- 
  stillingslokalet, praktisk 

  hjælp - men også idé-
  udvikling.
 • Understreg vigtigheden 
  af, at forening og kunst-
  ner prioriterer at mødes,
   samt fordelen i at invitere 
  kunstneren til at deltage 
  i en eller flere af forenin-
  gens aktiviteter. På den 
  måde får kunstneren et  
  mere realistisk og nuan-
  ceret indblik i foreningens 
  arbejde.
 • Beskyt og respekter 
  kunstnernes frihed og 
  håndværk ved at itale-
  sætte, at foreningen  ikke 
  har indflydelse på det 
  visuelle udtryk eller skal 
  godkende det. At afgive 
  kontrol er en del af 
  ’pakken’.

kunStnerne
DET KRæVER DET AT  
MEDVIRKE:
•  Ønske om at få indblik i den 
 sociale forenings sag og virke 
•  Tid til at mødes 2-3 gange
  med øvrige kunstnere og  
 foreninger. Derudover skal 
 kunstneren mødes med 
 foreningen og helst deltage 
 i et foreningsmøde eller 
 en aktivitet for at danne sig 
 et indtryk af foreningens 

 virke og sag, samt eventuelt 
 en gang med butikken (sam-
 men med forening og frivil- 
 ligcenter).
•  Fremstilling og donation   
 af et maleri med afsæt i  
 foreningens sag og budskab 
 på mindst 60x60 cm.
•  Evt. villighed til at lade sig 
 interviewe, filme og fotogra-
 fere i processen

 VæR SæRLIGT  
 OPMæRKSOM På:
 • Kunstneren skal ikke 
  fortolke foreningens ar-
  bejde ud fra egne fore-
  stillinger om, hvad den 
  står for, men ud fra det, 
  som foreningsrepræsen-
  tanten fortæller om. Man-
  ge udefrakommende 
  forbinder patientforenin-
  ger med noget trist, mens 
  de fleste foreninger selv 
  har fokus på det livsbe-
  kræftende arbejde og de 
  gode historier. 
 • Italesæt den kunstneriske 
  frihed på et fællesmøde 
  mellem kunstnere og 
  foreninger – og under-
  streg, at foreningerne 
  ikke har indflydelse på el-
  ler skal godkende kunst-
  værkets udtryk. 
 • Hvis kunstværkerne sæl-
  ges på auktion, så gør 
  kunstnerne opmærk- 
  somme på, at deres 
  kunstværk måske ikke vil 

  blive solgt i deres sæd- 
  vanlige prisleje, men at 
  det vigtigste bidrag er  
  det, at mange mennesker 
  lærer foreningerne at 
  kende gennem deres 
  maleri og udstillingen. 
  Alternativt kan man 
  vælge et koncept, hvor 
  kunstværkerne efter 
  udstillingen overrækkes 
  til de respektive for-
  eninger som en gave fra 
  kunstneren.

Butikkerne
DET KRæVER DET 
AT MEDVIRKE:
•  Et butiksvindue, der stilles 
 til rådighed for en kunstner  
 med synliggørelse af den   
 sociale forenings navn, logo 
 og sag i en uge
•  Tid til at mødes med en ko-
 ordinator for projektet i 
 butikken eller på et fælles
 møde for butikkerne 
•  Tid til at blive sat ind i for-
 eningens arbejde ved et kort 
 møde i butikken med en for-
 eningsrepræsentant og 
 kunstneren
•  Plads i butikken til forenin-
 gens informationsmateriale 
 samt eventuelt en forenings
 event i løbet af ugen
•  Villighed til at sælge kalen-
 dere i butikken til fordel for 
 foreningerne

 VæR SæRLIGT 
 OPMæRKSOM På:
 • Forvent ikke, at butiksper-
  sonalet vil deltage i møder 
  ud over deres arbejdstid -  
 mød dem i butikken
 • Kontakt handelsstands-
  foreningen – og se om 
  det er muligt at få et sam-
  arbejde i stand med 
  formand eller bestyrelse. 
  Præsenter gerne projek-
  tet på et fællesmøde i 
  handelsstandsforenin-
  gen. Den endelige aftale 
  laves individuelt mellem 
  projektleder og butik.
 • Lav meget konkrete afta-
  ler med butikken, så der 
  opstår færrest mulige 
  misforståelser undervejs.
 • Nogle butiksfolk griber 
  ’visionen’ med det sam-
  me. For andre kræver det 
  flere korte, uformelle 
  samtaler at lade sig be-
  gejstre personligt over 
  projektet. Andre igen er 
  gået med på projektet, 
  men viser ikke nogen 
  egentlig interesse for det. 
  Det er helt afgørende at 
  mødes personligt med 
  butikspersonalet, hvor 
  foreningsrepræsentant 
  og kunstner kan gøre 
  projektet konkret 
  og vedkommende.

Hvad kræver det at medvirke?

”Foreningerne har lært 
hinanden at kende. Projek-
tet har givet nysgerrighed på 
hinandens foreninger.”
Foreningsrepræsentant

”Vi fik efterfølgende flere 
henvendelser fra folk, der 
gerne ville være frivillige, 
end vi plejer.”
Hillerød Kvindekrisecenter

”Det var en meget positiv 
oplevelse at være i banken 
Nordea. Personalet var  
meget imødekommende. 
Både personale og kunder 
fik målt lungefunktion og 
blev vejledt.”
Ingelise Biering,  
Astma Allergi Nordsjælland

8 9



Social Gadekunst - et vindue til en forening 2012 - Frivilligcenter Hillerød Social Gadekunst - et vindue til en forening 2012 - Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcentrets grafiske med-
arbejder udviklede selv alle 
tryksager og hentede tilbud om 
trykning samt om opsætning af 
folier hos lokale trykkerier.
 
Alle grafiske produktioner viste 
sig at spille en vigtig rolle i 
projektet:

• Visuelle oversigtsslides gav  
 potentielle medvirkende   
 indtryk af et gennemar-
 bejdet, ’lækkert’ projekt.
• Folier på butiksruder i stør-
 relser som 2 x 1,5 meter syn-
 liggjorde foreningerne i   
 gadebilledet og skabte andre  

 typer samtaler i mange af 
 butikkerne.
• Et ’rutekort’ over de butik-
 ker, der indgik i projektet,  
 gav overblik til let at kunne 
 finde alle folietryk i gågaden, 
 selv om butikkerne ikke lå 
 ved siden af hinanden. 
 Det at tilbyde et rutekort i et 
 lille kvadratisk format i friske 
 farver var en god anledning 
 til at komme i kontakt med 
 pop up-shoppens besøgen-
 de.
• Postkort med tryk af kunst-
 værk og kort beskrivelse af 
 forening var så populære, 
 at vi måtte bestille ekstra i 

 løbet af ugen. 
 Overskuddet anvendtes 
 efterfølgende som PR-  
 materiale for foreningerne. 
 De kunne desuden lægges i 
 poser med varer i de respek-
 tive butikker.
• Kalenderen var en mulighed 
 for at støtte projektet uden 
 at købe et helt maleri, og det 
 giver synlighed til forening-
 erne hele 2013.
• Layoutede og printede 
 beskrivelser bl.a. af kunst-  
 nernes tanker bag kunstvær-
 kerne fortalte også en histo-
 rie om foreningerne.

Den grafiske produktion

hvordan vi SKabte viSuel opmærKSomhed...

SIND-huset for psykisk sårbare er  
brugerdrevet!
Deltag i socialt samvær, fællesmåltider,  
udflugter og få et netværk.
Vi rådgiver brugere og pårørende.

Del det du kan og skab noget nyt...

1,890*1,100_SIND_FrisørCentrum.indd   1 06/09/12   08.43

”Jeg er IKKE min depression  
eller bipolare lidelse - JEG ER MIG”
Vi tilbyder foredrag, netværk, telefonlinje,  
rådgivning m.m. DepNet.dk

Del det du kan og skab noget nyt...

NY_2,180*1,185_Depression_Solid.indd   1 06/09/12   08.32

overSigtSSlideS

vindueSfolier

poStKort

Kalender

ruteKort beSKrivelSer ved 
malerierne

ADHD-Lokalafdeling Nordsjælland  
arbejder for mennesker, der har  
udtalte vanskeligheder inden 
for områderne opmærksomhed  
og/eller hyperaktivitet.

Del det du kan og skab noget nyt...

NY_2,060*1,480_ADHD_Monopol.indd   1 06/09/12   08.35

Jeg har autisme. 
Autisme har ikke mig.
Det kræver alles kompetence, 
at finde den balance…

Del det du kan og skab noget nyt...

2,280*1,48_Autisme_Villadsen.indd   1 06/09/12   08.40

Hver 8. har gigt.

  Det er derfor vi er her.

Del det du kan og skab
 noget nyt...

2,500*1,480_Gigtforeningen_Handelsbanken.indd   1

06/09/12   08.37

AFASI er, når sproget går i stykker. 

GIV-TID og hjælp personer med 
kommunikationshandicap.
giv-tid.dk & hjernesagen.dk

Del det du kan og skab noget nyt...

2,26*1,31_HjerneSagen_Bog&Ide.indd   1 06/09/12   08.41

Ventilen Hillerød er et mødested for unge på 15-25 år, 
der føler sig ensomme. Vi mødes hver onsdag aften, hvor vi bl.a. går på  
café og spiller spil. 

Del det du kan og skab noget nyt...

2,05*1,3-Ventilen_Farligfredag.indd   1

06/09/12   08.42

Lokalkomitéen i Hillerød afholder Hjertecafé med  
rådgivning og foredrag
Hjerteforeningen arbejder med patientstøtte, forebyggelse 
af hjertesygdomme og forskning i hjertekarsygdomme.
 

Del det du kan og skab noget nyt...

1,460*0,815_Hjerteforeningen_Vivaldidør.indd   1 06/09/12   08.44

Frivilligcenter Hillerød er et væksthus for  
foreningsliv og frivilligt socialt arbejde.

Del det du kan og skab noget nyt...

pop up-shop for engagement
21.-28. september 2012 

1,960*1,050_FcH_slotsarkaderne.indd   1 17/09/12   12.21

Vi arbejder for at fremme menneskerettigheder 
for alle gennem underskriftindsamlinger og  
oplysningskampagner.

Del det du kan og skab noget nyt...

NY-Kaffebaren-Amnesty.indd   1 06/09/12   08.22

Vi udbreder kendskabet til astma og allergi  
og behandlingen heraf igennem oplysning  
og vejledning.

Del det du kan og skab noget nyt...

Astma-Allergi
Danmark

2,280*1,480_Astma_Nordea.indd   1 06/09/12   08.38

Alle har ret til et liv uden vold...! Stop volden mod kvinder og børn.  Bryd tavsheden. 

Del det du kan og skab noget nyt...

NY_1950*1185_Kvindecenter_UnikOptik.indd   1

06/09/12   08.31

MOTION ER MEDICIN FOR HELBREDET BÅDE  
FYSISK OG PSYKISK

Forebyggende holdtræning for 65+ og træning i eget hjem

Styrk din krop / Hillerød Motionsvenner

Del det du kan og skab noget nyt...

2*1,48_Styrk din krop_KroneApotek.indd   1 06/09/12   08.36

SOCIAL GADEKUNST – et vindue til en forening
Depressionsforeningen i Hillerød og kunstneren Leni Buchholst 
har samarbejdet om at formidle foreningens sag. Det er der  
kommet et maleri ud af. Et stort aftryk kan ses på ruden hos 
!Solid Hillerød 21.- 28. september 2012, hvor Slotsgade/ 
Helsingørsgade er omdannet til et åbent galleri.  

Del det du kan og skab noget nyt…
- et unikt samarbejde mellem 12 lokale sociale og patientforeninger, 13 lokale billed–
kunstnere, 13 butikker, Hillerød Handelsstandsforening, Frivilligcenter Hillerød og en 
lang række sponsorer og samarbejdspartnere. Se www.frivilligcenter-hillerod.dk

Depression_Bagside.indd   2 06/09/12   11.36

”Jeg er IKKE min depression eller bipolare lidelse.
JEG ER MIG”
Vi tilbyder foredrag, netværk, telefonlinje, rådgivning m.m. 
DepNet.dk

Del det du kan og skab noget nyt...

Deperssion.indd   1 06/09/12   10.38
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Der er mange måder, man 
kan engagere sig på i sociale 
samarbejdsprojekter. Hvis man 
som projektleder er opmærk-
som på at lede og inddrage 
folk forskelligt, er det muligt 
at engagere mennesker, som 
har meget forskellig tilgang 
til frivilligt engagement – og 
dermed kan man nå længere. I 
Social gadekunst har vi arbej-
det med fem forskellige typer 
involvering, som også kan an-
vendes i andre typer projekter.

projektledelSe
- Fx PERSONALE OG FRIVIL-
LIGE I FRIVILLIGCENTRET
Projektteamet skitserer et kon-
ceptforslag med plads til udvik-
ling og tilpasning af forskellige 
områder. De inddrager og holder 
kontakt til de medvirkende, 
skaber rammer omkring møder, 
lægger budget, laver regnskab, 
faciliterer evaluering og holder i 
det hele taget sammen på tråde-
ne. Ved at involvere en grafiker i 
projekteamet i Social gadekunst, 
blev den grafiske produktion en 
central del af konceptudviklin-
gen i forhold til folier, kalender 
m.v. Det er absolut relevant at 
overveje, hvem og hvilke kompe-
tencer det er godt at inddrage fra 
begyndelsen.

fælleSSkaBSoriente-
ret engagement
- Fx FORENINGER OG 
KUNSTNERE
Centrale medspillere i et pro-
jekt vil ofte have behov for en 
fællesskabsdimension. 

I Social gadekunst var fæl-
lesskabet for mange en stor 
motivationsfaktor, og det gav 
kendskab til foreningerne 
blandt kunstnerne og imellem 
foreningerne selv og dermed 
synlighed allerede i processen. 

Det er vigtigt, at der opbygges 
tryghed og fællesskab omkring 
projektet, da begge parter kom-
mer til at opleve, at de ikke har 
kontrol over hele processen, 
fordi de skal samarbejde. 
Således involverede foreninger 
og kunstnere sig i Social gade-
kunst med deres sag henholds-
vis håndværk. 
Det krævede interesse og en-
gagement fra kunstnerens side 
og ikke mindst tillid fra forenin-
gens side. 
Butikspersonalet kunne have 
været en del af det fælleskabs-
orienterede engagement, hvis 
interessen havde været der.

fagSpecifikt løBende 
engagement
- Fx FOTOGRAF OG  
GRAFIKER
Der er mennesker, der gerne 
vil bidrage som frivillige med 

Forskellige måder  
at engagere sig på

deres faglige kunnen. De følger 
projektet fra sidelinjen, del-
tager i strategiske møder. og 
kan deltage i fællesskabet eller 
nøjes med at fokusere på deres 
funktion og kontakten til pro-
jektteamet. Her er det vigtigt 
med en klar forventningsaf-
stemning omkring frihedsgra-
der i forhold til opgaven samt 
opbakning og en løbende dia-
log omkring, hvordan det går.

SelvStændige 
Sideprojekter
- Fx KORTFILM OM SOCIAL 
GADEKUNST
Der er også mulighed for at 
inddrage frivillige til at udføre 
selvstændige sideprojekter, 
som det fælles projekt ikke er 
afhængigt af. 

I Social gadekunst udbød vi 
muligheden for at lave en kort-
film om projektet på frivillig-
job.dk. To personer, der gerne 
ville prøve kræfter med netop 
denne type film, og ønskede 
at gøre en social forskel med 
deres håndværk, meldte sig 
på banen. For dem var det 
vigtigt med en forventnings-
afstemning omkring filmens 
fokus, omfang og tidshorisont 
og samtidig stor frihed til at 
arbejde selvstændigt. Her ville 
et krav om deltagelse i fælles 
samlinger have været belasten-
de frem for motiverende. 

praktiSk Hjælp
- Fx I FORBINDELSE MED 
MØDER
Praktiske hjælpere kan tage sig 
af opgaver som indkøb, bord-
dækning og kaffebrygning i 
forbindelse med møder, udde-
ling af brochurer i lokalområ-
det, afvikling af fernisering og 
af reception i forbindelse med 
auktion, m.v. Hvis de frivilli-
ge ikke ønsker eller magter at 
tage et planlægningsmæssigt 
ansvar, gælder det om at gøre 
opgaven så specifik og oversku-
elig som muligt. 

medier og rammer
- Fx LOKALER OG FORMID-
LING AF INFORMATION 
ELLER KONTAKTER
En måde at engagere sig på 
kan være at stille de rammer og 
informationskanaler til rådig-
hed, man har. 

I Social gadekunst stillede hver 
butik deres rammer til rådighed 
for en forening. Formanden for 
handelsstandsforeningen trak 
på sin kontaktflade til lokale 
butikker, og kulturelle nøgleper-
soner anbefalede lokale kunst-
nere. 
Lokalpressen lavede reportager, 
og kunstforeninger og landsor-
ganisationer omtalte projektet i 
deres nyhedsbreve.

HandelS-
StandS-

foreningen

kunStneren/
Hillerød  
kunSt- 

forening

den
Sociale

forening

Sagen

Formidleren

Kanalen

Samarbejdet:

dokumentar. Fra projektets start til slut.
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Omfanget af nye kontakter på 
kort sigt har det været svært 
at gøre op, men eksempelvis 
dukkede der på et efterfølgende 
intromøde for nye frivillige i 
Hillerød Kvindecenter dobbelt 
så mange nye frivillige op som 
normalt. Først og fremmest har 
projektet givet mange menne-
sker viden om, at foreningerne 
eksisterer og engagerer sig 
lokalt med en positiv tilgang 
til deres felt og til samarbejde 
med andre. 

En yderligere gevinst har været, 
at der blev skabt god kontakt 
på tværs af foreninger mellem 
de personer, der stod i pop 
up-shoppen sammen, og de, 
der mødtes til samlingerne i 
processen. 

For flere  butikker var det et 
stort første skridt at lægge 

Hvad kom der så ud af  
Social gadekunst?

Egne notater

vindue til et projekt, der umid-
delbart pegede i helt andre 
retninger end handel. Men 
skridtet blev taget, og de første 
erfaringer er høstet med et 
anderledes lokalt samarbej-
de og engagement. Fra flere 
butikker har en feedback bl.a. 
været, at der var anderledes 
og mere personlige samtaler 
med kunder såvel som internet 
i medarbejdergruppen, i kraft 
af de sociale temaer forenings-
samarbejdet bragte i spil med 
projektet.

Tilbage står oplevelsen af, at 
bliver samarbejdet faciliteret 
under hensyn til de enkelte par-
ter, kan man gøre rigtig meget 
sammen. Det er vores ambi-
tion at følge op på de gode 
erfaringer med andre samar-
bejdsprojekter, der kan være 
med til at skabe sammenhæng 

”Formanden fortalte, hvordan man i ADHD-foreningen har 
mulighed for at mødes med andre, der er i samme situation. 
De støtter hinanden, udveksler erfaringer og giver gode 
råd til andre (…) Det har været forfærdeligt spændende. Vi 
kunstnere vil gerne bruges til konkrete opgaver og være med 
til at sprede et budskab og selv komme ud andre steder end 
normalt. ”
Jane Blickfeldt, billedkunstner

”Det har været lidt fortryl-
lende at være med – projek-
tet har åbnet mange døre. 
Som at Hillerød er blevet 
familie på kryds og tværs, at 
vi arbejder sammen og har 
noget at give hinanden. Det 
er udsædvanligt og meget 
spændende.”
Helle Malling Beck, billedkunstner
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En særlig tak til grafiker,  
Kirsten Bang Jensen, der har 
udarbejdet alt grafisk materiale 
i projektet. www.crea2.dk

Kortfilm om Social  
gadeKunSt:
”Social gadekunSt  
– et vindue til en  
forening” 
af Aparecida Schmidt-Madsen 
og Thomas Brolyng Steen: 
http://www.youtube.com/
watch?v=x-5VRPb4y9c

”vindue til en  
forening - Hillerød” 
af Frivilligrådet: 
http://www.youtube.com/
watch?v=nrKGwaL-VCo


