
Frivillig Fredag
Praktik 2014

Sektionsleder i Hillerød Kommune, Christian Blaase Johansen var 
i 2013 i praktik hos Hillerød Lungeklub.
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Tak fordi du har meldt dig til Frivillig Fredag  
Praktik 2014.
 
Her følger kataloget over dette års praktik- 
muligheder. Når du har læst denne vejledning kan 
du gå i gang med at se på dine ønsker.

I år har 19 politikere og embedsmænd meldt 
sig til at gennemgå et spændende praktikforløb. 
Fordelingen af politikere og embedsmænd er hen-
holdsvis 11 og 8.

19 foreninger har slået en praktikplads op, så alle 
foreninger skulle kunne få en praktikant. 

Hvad gør du?
Når du har læst om alle praktikstederne, skal du 
beslutte, hvilke praktikophold du har lyst til at 
prøve kræfter med. Vi vil bede dig vælge mindst tre 
praktikker.

Når du har valgt tre ønsker, skal du sende dem i en 
mail til koordinator Jørn Jensen på mail:
praktik@frivilligcenter-hillerod.dk

Tilbagemelding til dig
Når vi har modtaget ønskerne, går vi i gang med at 
matche foreninger og praktikanter.

Vi vil så vidt muligt forsøge at opfylde alles ønsker, 
men vi håber selvfølgelig, at du vil se praktik- 
oplevelsen som en god og spændende mulighed, 
uanset hvor du måtte komme i praktik.

I begyndelsen af september får både foreninger og 
praktikanter besked. Foreningen får dine kontakt-
data, og det er efterfølgende op til foreningen at 
lave de endelige aftaler direkte med dig.

Synliggørelse
Når du har været gennem praktikken, vil vi op-
fordre dig til at skrive nogle linjer om dit udbytte 
(meget gerne med fotos) og om frivillighed i det 
hele taget - både til den forening hvor du var i 
praktik og til frivilligcentret. Dit indlæg publicerer 
vi på vores hjemmeside, så alle interesserede kan 
læse om dine og de øvrige praktikanters oplevelser 
ude i foreningerne.

Frivilligcenteret udarbejder pressemeddelelser om 
’Frivillig Fredag Praktik 2014’, og vi vil også opfor-
dre foreningerne til at benytte alle muligheder for 
synliggørelse.

Deadline for tilbagemelding om ønsket praktik 
er MANDAG DEN 1. SEPTEMBER og meget gerne 
tidligere.

Samtalesalon

På Frivillig Fredag 26. september holder vi i år en 
‘samtalesalon’, hvor praktikanter og praktikværter 
under afslappede former taler om forløbet. I ar-
rangementet deltager også praktikanter fra andre 
praktikforløb for henholdvis erhvervsledere og 
SOPU-studerende.

Du er hermed inviteret til at deltage i samtale- 
salonen , der finder sted om eftermiddagen. Du 
får senere nærmere besked om tidspunkt og sted, 
og du må gerne melde dig til samtidig med, at du 
afleverer dine praktikønsker.  

Rigtig god fornøjelse

Frivilligcenter Hillerød 

Jørn Jensen
Kommunikationsmedarbejder og koordinator 
for ’Frivillig Fredag Praktik’

jj@frivilligcenter-hillerod.dk
tlf: 48 24 19 07

Kære praktikant



Formål og aktiviteter: 
Cykelgruppen ”Fri-hjul” er en selvorganiserende 
gruppe af cyklister i Hillerød formelt tilknyttet 
Frivilligcenter Hillerød. Vi bruger cyklen som et 
naturligt transportmiddel i hverdagen for at styrke 
krop og sjæl gennem motionsture i lokalområdet.

Det har vi gjort hver torsdag kl. 10-12 siden august 
2008 og hver fredag siden september 2013. Turene 
er på mellem 18 og 22 km. med start og slut ved 
Frivilligcenter Hillerød. Deltagerantallet er typisk 
på 18-25 personer. Alle, der har tid og en cykel, kan 
deltage. De fleste er efterlønnere eller pensionis-
ter.

Deltagelse i gruppens ture er på eget ansvar og 
risiko, og som gæst skriver man også under på 
dette. 

Tidspunkt:  
Torsdag 25. september,  
kl. 9:00 -13:00

Sted:  
Cykelturen begynder og slutter ved Frivilligcenter 
Hillerød, Fredensvej 12C.

Kontaktperson: 
Tim Karll
tlf. 48 24 86 60 
mail: tim.karll@hotmail.com 

Praktikforløb: 
Dagen begynder ved frivilligcentret med en in-
troduktion til Fri-hjuls ”regelsæt” og praksis, 
gennemgang af ruteplanlægning og vores kommu-
nikationspraksis. 

Derefter deltager praktikanten i en cykeltur kl. 
cirka 10-12. Praktikanten skal kunne cykle mindst 
20 km. og selv medbringe cykel (ikke racer), egnet 
tøj, evt. frugt og drikkevarer. Vi kører ikke frem og 
tilbage ad samme vej, men kører rundt. 
Under turen vil der være rig lejlighed til at snakke 
med deltagerne. Kun op ad de stejle bakker taler vi 
ikke sammen. Vi holder normalt en pause på 10-15 
min. undervejs. 

Ved hjemkomsten slutter vi med at se fotos fra 
turen og en lille evaluering.

Vi håber, at praktikanten – ud over god motion og 
en masse frisk luft – får et indblik i, hvordan en 
selvorganiserende gruppe kan fungere og ved sam-
taler med deltagerne få forståelse for, hvor meget 
det betyder både fysisk og socialt at deltage i et 
sådant samvær. 

Derudover vil praktikanten få kendskab til, hvad 
der betyder for deltagerne, og hvad det åbner af 
muligheder, at der eksisterer et samlingssted som 
Frivilligcenter Hillerød samt mulighed for at danne 
grupper  som Fri-hjul.

Cykelgruppen ”Fri-hjul” 
en netværksgruppe under Frivilligcenter Hillerød
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Formål og aktiviteter:
Foreningen støtter og arbejder for at forbedre 
forholdene for folk med depression eller bipolar 
lidelse samt disses pårørende. Vi tilbyder des-
uden rådgivning af socialrådgivere, telefonlinje, 
selvhjælpsgrupper og netværk. Lokalafdelingen 
mødes hver onsdag i frivilligcentret, hvor vi deler 
erfaringer og støtter hinanden. 

Tidspunkt:
Onsdag 24. september
Kl. 18.00 – 21.30  

Sted: 
Frivilligcenter Hillerød 
Fredensvej 12c

 

Kontaktperson:
Lis Silkeborg
tlf:29768645
mail: lis_silkeborg@hotmail.com  
 

Praktikforløb:
Praktikanten skal deltage i møde i vores 
selvhjælpsgruppe. Vi ønsker, at vedkommende får 
forståelse for sygdommen samt ser, hvad vi laver i 
gruppen. Vi ønsker at opnå en anerkendelse af, at 
gruppen eksisterer og vi vil fortælle, hvad vi får ud 
af at gå i gruppen. 

Vi vil orientere om tilbuddene til medlemmerne, 
og vi vil tage en runde, hvor vi på skift fortæller, 
hvordan det er gået siden sidst. Vi taler om et 
emne, der denne dag vil være samarbejde med 
kommunen og evt. problemer, vi har generelt som 
gruppe.

Depressionsforeningen



Forsamlingshuset Nødebo Kro

Formål og aktiviteter:
Vort formål er at drive Forsamlingshuset Nødebo 
Kro og dermed skabe åbne rammer for kulturelle 
aktiviteter og beboernes trivsel i det nære miljø.

Tidspunkt: 
Mandag 22. september,
Kl. 18.00 – cirka 22.00

Sted: 
Nødebo Kro
Nødebovej 26

Kontaktpersoner:
Nina Horn
tlf. 4448 1988/ mob. 2448 5966
mail: ninahorn@egebakken.dk

Poul Rudbeck
tlf. 4848 2794 / 
mail: P.rudbeck@mail.dk, (formand)

Praktikforløb:
Kl. 18 spiser praktikanten med i en af de to spise- 
klubber.

Kl. 18.45 kommer hun/han i praktik i kroens buf-
fet, der er åben for salg i tidsrummet 19.00- 22.30. 
Buffeten er bemandet af 2 af vores medlemmer.

I løbet af aftenen vil praktikanten komme på en 
rundtur til de interessegrupper, der er aktive på 
kroen hver mandag: Gospelkoret MMMC, Folke-
musikorkestret Nøddeknækkerne og FUT klubben 
(modeljernbane).

Vi vil gerne vise praktikanten et hus, der opfylder 
nødeboernes behov for aktivitet og socialt samvær 
i de mange interessegrupper, der har hjemme på 
Kroen, men også et hus, der via sine åbne arrange-
menter er en vigtig spiller i Hillerøds kulturliv.

Derudover vil vi gerne invitere praktikanten til at 
deltage i Nøddeknækkeraften fredag efter afslut-
ning af Frivillig Fredag-arrangementet. Der er først 
spisning (starter kl. 18), herefter dans for alle.
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Frivilligcenter Hillerød
Formål og aktiviteter:  
Frivilligcenter Hillerød er et væksthus for forenings-
livet og det frivillige sociale arbejde i hele Hillerød 
Kommune. Vi giver plads til, mulighed for og 
inspiration til, at man som borger kan engagere sig 
i sit lokalsamfund. Man kan også møde andre frivil-
lige, udveksle erfaringer, danne netværk og skabe 
samarbejde på tværs. 

Medlemsgrupper og -foreninger har adgang til 
lokaler, kopiservice, it samt faglig sparring og ud-
dannelse i forhold til foreningsarbejdet. Desuden 
hjælper frivilligcentret vores medlemmer med at 
udvikle aktiviteter, øge synlighed og engagere nye 
frivillige.

Se mere på www.frivilligcenter-hillerod.dk

Tidspunkt: 
Tirsdag 23. september,  
kl. 10.00-17.30

Sted: 
Frivilligcenter Hillerød,
Fredensvej 12C  

Kontaktperson: 
Anette Nielsen
tlf. 4824 1907 
mail: info@frivilligcenter-hillerod.dk

Praktikforløb:
Som praktikant vil du få en præsentation til Frivil-
ligcenter Hillerøds formål og arbejde. 

Du vil gennem deltagelse i møder og aktiviteter i 
løbet af en dag blive introduceret til et udpluk af 
nogle af de mange tilbud i form af netværks- og 
selvhjælpsgrupper, projekter og rådgivningstilbud, 
som centret huser og danner ramme om.

Desuden vil praktikanten møde frivillige og brugere 
af centret for på den måde at få indblik i, hvad der 
motiverer forskellige frivillige til deres engagement 
– og hvad de mange (bruger)frivillige får ud af at 
benytte huset.

Hvis praktikanten ønsker det, er det muligt og 
oplagt at berøre en række højaktuelle temaer 
inden for frivilligverdenen såsom kommunal frivil-
lighed, nye veje i samarbejdet mellem erhvervsliv 
og civilsamfundet, motivation og ledelse af frivil-
lige. 

Hver tirsdag er der mulighed for at få hjælp, råd og 
vejledning i Frivilligcenter Hillerød fra en gruppe 
frivillige, der med deres faglige baggrund og per-
sonlige engagement hjælper medborgere på vej. 
Dette gøres gennem henholdsvis den økonomiske 
råd og vejledning, den åbne anonyme rådgivning 
samt Advokatvagten. Advokatvagten køres af 
Advokatforeningen i byen og bemandes på skift af 
de praktiserende advokater i Hillerød Kommune. 
Dagen i frivilligcentret sluttes af med en introduk-
tion til den samlede tirsdagsrådgivning. 
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Formål og aktiviteter:
Grønnegadecentret er et center for seniorer over 
60 og førtidspensionister. Centret er i høj grad 
styret af frivillige, der skaber rammer for næsten 
1.600 medlemmer, som kan have et aktivt senior-
liv. Grønnegadecentret har et korps på 160 frivillige 
og 2½ ansatte. 

Grønnegadecentrets formål er bl.a. at skabe ram-
mer, der skal medvirke til at danne og vedligeholde 
netværk, at tilbyde en bred vifte af aktiviteter og 
arrangementer, der tilgodeser socialt samvær, 
viden og oplysning. Der lægges vægt på fortsat 
udvikling af medlemmernes fysiske og psykiske 
sundhed.

Vi lægger vægt på fortsat udvikling af medlem-
mernes fysiske og psykiske sundhed. Tilbud om 
aktiviteter, motion og arrangementer skaber ram-
mer, der giver den enkelte mulighed for at holde 
sig aktiv. Som frivillig i Grønnegadecentret har man 
mulighed for at bruge sine livs- og erhvervserfaring 
i det daglige.

Tidspunkt:  
Alle dage i uge 39 efter eget valg (mandag 22. til 
torsdag 25. september). 
Kl. 9.00 – 16.00

Sted: 
Grønnegadecentret,  
Grønnegade 15, Hillerød 

Kontaktperson:
Centerleder Bente Most,  
tlf. 72326821,  
mail: bmos@hillerod.dk 

Praktikforløb:
Praktikken vil som udgangspunkt finde sted i cen-
trets café. 

Praktikanten skal sammen med frivillige servicere 
medlemmerne ved at ekspedere og udføre forefal-
dende arbejde. 

Praktikanten får mulighed for at tale med medlem-
mer og repræsentanter for bestyrelsen og derigen-
nem få et indtryk af, hvordan centret fungerer i 
forhold til frivillige og brugere.

Vi ønsker at praktikanten får et godt kendskab til 
centrets samt brugernes og de frivilliges hverdags-
liv i Grønnegadecentret.

Grønnegadecentret
Center for seniorer
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Hillerød Almennyttige Boligselskab
Formål og aktiviteter:
Hillerød Almennyttige Boligselskab består af tre af-
delinger. Frivillig Fredag-praktikken vil fokusere på 
de to afdelinger i Kongevænget, som dækker 840 
boliger med 1850 beboere. 

Afdelingsbestyrelserne arbejder med vedligehold-
else og huslejeniveau, men derudover arbejder 
vi også meget med den sociale trivsel for at løse 
problemer, som kan skabe utryghed blandt be-
boerne.

’Brohuset’ er et aktivitetshus for beboerne og ram-
men for det frivillige arbejde. Her kan man få en 
kop kaffe og en god snak og læse avisen. Beboerne 
kan bruge faciliteterne til fælles arrangementer og 
dermed være med til at gøre området til et bedre 
og tryggere sted at være.

Vi har et vist samarbejde med Østhuset, og vi har 
et bredt samarbejde med Hillerød Kommune, som 
berører de fleste fagudvalg.

Se mere på:  
http://www.hab-brohuset.dk/news.php 

Tidspunkt: 
Torsdag 25. september 
kl. 10:00-13:00 

Sted: 
Brohuset,  
Østervang 103 

Kontaktperson:
Lars Pedersen, 
tlf. 22 90 10 10, 
mail: Lars.pedersen40@webspeed.dk

Praktikforløb:
Praktikanten skal sammen med formand Lars Pe-
dersen deltage i en Brohusvagt. Brohuset er åben 
kl. 10-13, og her kan beboerne komme forbi til en 
kop kaffe og en snak, men også til praktisk hjælp. 
Hvad der konkret vil ske under vagten, afhænger 
af, hvem der kommer, og hvad der er behov for 
den pågældende dag.

Under Brohusvagten snakker vi med praktikanten 
om de opgaver og udfordringer, vi som alment 
boligselskab står overfor.  Der vil også være mu-
lighed for at komme i dialog med de beboere, der 
kommer i Brohuset denne dag. Under Brohusvag-
ten laver vi en rundvisning i området.

Vi håber, at praktikanten vil gå herfra med et mere 
nuanceret billede af beboerne og området, end 
man måske får fra medierne. Vi håber desuden 
på en god dialog om de udfordringer, som altid 
vil findes i et område med så sammensat beboer-
skare.
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Hillerød Lokalhistoriske Forening
Formål og aktiviteter:
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og 
vække interessen for Hillerød Kommunes historie 
samt at støtte indsamling og bevaring af relevant 
materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhisto-
risk Arkiv i Hillerød og Folkemuseet. 

Vi vil styrke interessen for og kendskabet til især 
den lokale historie ved eksempelvis foredrag, ud-
stillinger og ekskursioner samt fremme udforsknin-
gen af lokalområdets fortid. 

Tidspunkt: 
Kan aftales med praktikanten.  
(Mandag 22. til torsdag 25.september.) 

Sted: 
Kan aftales med praktikanten.  
(Gerne biblioteket eller folkemuseet.) 

Kontaktperson:
Asger Berg
tlf. 48264689
mail: asger.berg@mail.dk 

Praktikforløb:
Praktikken skal bestå af en dialog mellem Lokal-
historisk Forening, institutionerne og politikerne 
om at fremme muligheden for at inddrage frivillige 
i arbejdet med at registrere billeder og arkivalier 
digitalt på Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og på 
Folkemuseet. 

Hillerød Kommune har støttet indkøb af arkive-
ringssystemet Arkibas, men arbejdet med at bruge 
det er ikke rigtig kommet i gang. Vi vil gerne bi-
drage til og argumentere for, at dette prioriteres 
højere, og at der bliver sat mere gang i processen.
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Hillerød Motionsvenner
Formål og aktiviteter:
Hillerød Motionsvenner arbejder først og frem-
mest med vedligeholdelsestræning af svagere, 
ældre borgere - oftest i deres eget hjem. 

De fleste borgere og motionsværter får vi kontakt 
med via kommunens træningssektion. Derudover 
får vi henvendelser fra hjemmehjælpen og fami-
liemedlemmer Hillerød Motionsvenner sætter 
sammen med motionsværten mål for vedligehold-
elsestræningen. 

Formålet er at bevare så god en livskvalitet som 
muligt. Ønsket er dels at være selvhjulpen i eget 
hjem dels at få eller fortsætte med en daglig rutine 
med motion.  

Besøget af motionsvennen skulle også gerne være 
et friskt socialt pust.

Tidspunkt: 
Hverdage i uge 39 fra mandag 22. til torsdag 25. 
september. 
Motionsvennerne har individuelle aftaler med 
borgerne.
Formiddag eller eftermiddag.

Sted: 
Afhænger af den indgåede aftale.  Motionsvenne-
rne vil i nogen grad være fleksible. 

Kontaktperson:
Kirsten L. Dalgaard,  
tlf. 4826 0076/2156 0014
mail: kdalgaard@pc.dk

Praktikforløb:
Indledningsvis vil der være en introduktion til Hille-
rød Motionsvenners historie og virke. Der er mu-
lighed for at læse to antropologers undersøgelse af 
Hillerød Motionsvenner med titlen At tænde et lys.

Derefter vil vi planlægge et besøg hjemme hos en 
motionsvært  sammen med en motionsven. Her 
gennemføres enkle fysiske øvelser på og ved en 
stol, måske med nogle rekvisitter. Derudover kan 
trappetræning og/eller gåtur indgå.

Målet er at give praktikanten indblik i motions-
vennernes arbejde og engagement værdien af 
fysisk træning også i en høj alder værdien af sam-
været med en motionsven.
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Formål og aktiviteter:
HjerneSagen i Nordsjællands holder til på Vie-
mosegård. Brugere er fortrinsvis +50 og kommer 
fra hele det tidligere Frederiksborg Amt. Der 
kommer 20-30 personer hver tirsdag og torsdag. 
Derudover har vi pårørendetræf, årlige udflugter 
og sociale arrangementer.

Da de fleste brugere er kørestolsbundne, halv-
sidigt lammede og/eller har afasi (begrænset 
eller manglende verbalt sprog), er vort tilbud helt 
unikt. Alle ressourcer er målrettet personer med 
disse handicaps. 

15 frivillige lægger hver uge en eller to dages 
arbejde på værestedet. Nogle af os har en faglig 
baggrund, andre er pårørende til hjerneskadede 
eller blot interesserede i at give en hånd med. 
De frivilliges alder går fra slutningen af 50’erne til 
begyndelsen af 80’erne.

Se mere på: www.hjernesagen.dk
 
Tidspunkt: 
Tirsdag 23. og/eller torsdag 25. september, 
kl. 10-15
 

Sted: 
Viemosegård,  
Hejrevej 1 

Kontaktperson:
Lisbet Kragh 
tlf. 6126 1009
mail: lisbetkragh@hotmail.com

Praktikforløb:
Praktikanten vil møde brugerne en dag på være-
stedet for senhjerneskadede: Deltage i morgen-
sang og siddegymnastik, få indblik i vore tilbud 
i atelieret og træværkstedet samt datastuen. Vi 
serverer dejlig varm middagsmad.

Vi håber, at besøget vil være en øjenåbner for 
vigtigheden af at have et sådant tilbud i Nordsjæl-
land, herunder muligheden for at kunne oprethol-
de værestedet på Viemosegård eller et tilsvarende 
sted med samme faciliteter. 

Desuden håber vi, at praktikanten vil få en større 
forståelse for Hjernesagens arbejde, og den 
betydning det har for de hjerneskadede og de-
res pårørende, men også for samfundet i form af 
bedre funktion og større socialt velvære.

HjerneSagen i Nordsjælland 
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Formål og aktiviteter:
Frivilligcentrets IT-café har til formål at hjælpe og 
understøtte alle interesserede borgere i Hillerød til 
at kunne begå sig i den digitale verden. 

IT-caféen ledes og drives af frivillige, der alle har 
forskellige baggrunde og erfaringer med brugen af 
IT og de mange muligheder, den digitale verden i 
dag tilbyder. Man lærer at bruge internet og e-mail 
og får blandt andet en introduktion til NemID, 
kommunens digitale borgerservice samt eksempel-
vis billetbestilling til biografer eller tog via rejse-
planen.

Cafeen består af formiddagshold med gruppe-
undervisning for absolut begyndere, åben IT-råd-
givning. hvor man som borger kan komme med et 
akut problem med pc’en eller diverse programmer. 

Eftermiddagen består af temamøder, hvor man kan 
hente viden og inspiration om forskellige emner 
som eksempelvis NemId eller e-boks. Emnerne 
fastlægges af deltagerne selv to gange om året.
 
Tidspunkt: 
Onsdag 24. september,  
kl. 9.30 – 15.30 

Sted: 
Frivilligcenter Hillerød,  
Fredensvej 12C. 

Kontaktperson:
Richard Haagensen, 
tlf. 4824 1907, 
mail: richard@frivilligcenter-hillerod.dk

Praktikforløb:
Indledningsvis vil praktikanten få en introduktion til 
IT-caféens virke, aktiviteter og frivillige. 

Praktikanten skal være med i gruppeundervisnin-
gen fra kl. 10.00-12.30, hvor praktikanten skal bi-
drage i arbejdet med at hjælpe brugerne i forhold 
til det tema der arbejdes med. Efterfølgende er der 
åben IT-rådgivning og åbent temamøde, der sætter 
fokus på f.eks. sikkerhed på nettet, billedbehand-
ling, handel på nettet, m.v. Temaet besluttes efter 
et fællesmøde i august.

Praktikanten skal opleve, at der gennem de frivil-
liges indsats i IT-cafeen gøres en stor indsats for, at 
styrke kompetencerne særligt hos de borgere, der 
er svage – eller endnu ikke brugere - på it-området 
i Hillerød. 

IT-cafeen i frivilligcentret
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KFUM-spejderne i Hillerød  
Megalipperne 

Formål og aktiviteter:
KFUM Spejderne er et spejderkorps med ca. 
24.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste af 
dem er børn og unge, og en mindre del er voksne 
ledere.

Vores spejderarbejde er mest rettet mod børn og 
unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstæn-
dige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, 
der har respekt for deres omverden og naturen.

Gruppen Megalipperne blev oprettet i 1940 og fik 
navn efter en megalip, som er en lille hjorteart. 
Gruppen består af ca. 50 børn og unge fra 6 år og 
opefter samt ca. 17 ledere og andre voksne.

Se mere på: www.spejderhilleroed.dk eller www.
spejdernet.dk
 
Tidspunkt: 
Tirsdag 23. september, 
kl. 19-21 

Sted: 
Spejdercenteret Frydenborg,  
Gribbereden,  
Frydenborgvej 21 

Kontaktperson:
Lars Jensenius,  
mail: lars.jensenius@hp.com

Praktikforløb:
Praktikanten vil deltage i en typisk spejderaktivitet 
– førstehjælps handlebane sammen med børn i 
alderen 10-17 år. 
Det varer cirka 45-60 min.

Derefter orientering fra gruppeledelsen om hvad 
vores arbejde består af, holdninger og formål samt 
hvilke udfordringer, vi har. 

Vi håber, at praktikanten vil opnå en bedre 
forståelse for, hvad livet som frivillig leder betyder, 
hvordan vi bidrager til udviklingen af børn og unge, 
og hvad lokalsamfundet får ud af vores engage-
ment.
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Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Formål og aktiviteter:
Genbrugsbutikkens overskud går til at hjælpe 
hjemløse og andre udsatte i Danmark.
 
Støtten går til natvarmestuer, væresteder, herberg, 
udslusningssted for kriminelle, der har afsonet 
straf og har brug for hjælp til igen at indgå i sam-
fundet. 

Tidspunkt: 
Onsdag 24. september,  
Kl. 10.00 til 17.30. 

Sted:
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Slotsgade 38  

Kontaktperson: 
Lene Helbrønd 
tlf. 48 22 22 24, eller mobil aften. 29 43 57 65
mail: lene@helbroend.dk 

Praktikforløb:
Praktikanten vil få en introduktion til Kirkens Kors-
hærs Genbrugsbutik i Hillerød og herunder møde 
nogle af de frivillige, der er engageret i butikken. 

Praktikanten vil hjælpe med at sortere og 
prismærke indkomne varer samt ekspedere 
kunder.

Gennem vores arbejde ønsker vi at sætte fokus 
på samfundets forpligtigelse til at hjælpe udsatte i 
Danmark tilbage på en plads i vores velfærdssam-
fund.
Vi ønsker desuden, at praktikanten skal få et 
kendskab til Kirkens Korshærs arbejde med socialt 
udsatte.
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Formål og aktiviteter:
Vores formål er på et upolitisk grundlag at ud-
føre arbejde inden for ældregruppen i Hillerød 
og omegn. Klubben er selvejende og en del af en 
landsdækkende organisation. Møderne og de to 
årlige udflugter skaber socialt sammenhold og 
nærvær blandt medlemmerne.

Vi mødes 2 gange pr. måned fra september til me-
dio maj. Mødernes indhold er dels foredrag dels 
musikalsk underholdning.

Tidspunkt:
Torsdag 25. september
kl. 13.30 – 16.30 

Sted: 
FrederiksborgCentrets Restaurant, 
Milnersvej 39,1

Kontaktperson:
Kirsten Thomle Jacobsen
Tlf. 2063 1986 
mail: k.thomle@hotmail.com

Praktikforløb:
Programmet for dagens møde er et foredrag af 
Magna Haakansson - Danmarks første kvindelige 
sporvognskonduktør.

Vi begynder med en sang, kaffe og brød, derefter 
underholdning og mødet sluttes med et lotteri.

Et medlem af bestyrelsen vil orientere prakti-
kanten om OK-klubens formål og virke. Vi håber 
at udbrede kendskabet til OK-klubben som sådan, 
det store frivillige arbejde, der ligger bag klub-
bens aktiviteter, og at vise den store trofasthed og 
hjælpsomhed vores medlemmer udviser over for 
klubben.

OK-Klubben Hillerød



Formål og aktiviteter:
Vor Røde Kors-afdeling søger at yde en social indsats 
i lokalområdet med bl.a. med besøgsvenner, rullende 
kioskfunktion på 3 plejecentre, patientstøtter på 
Nord-sjællands Hospital i Hillerød, ”nørklegrupper” 
der syr og strikker til hjælpearbejdet, samaritergrup-
pen der udfører førstehjælpsvagter, holder første-
hjælpskurser og vores Røde Kors Butik i Slotsgade 
53, hvor genbrugstøj, nips, ting og sager sorteres, 
klargøres og sælges, så vi kan støtte socialt arbejde i 
lokalområdet, og ved Røde Kors’ internationale op-
gaver.

Tidspunkt: 
Torsdag 25. september
kl. 10.00-cirka 16.30

Sted: 
Røde Kors Butik
Slotsgade 53

Kontaktperson:
Bent Kauffmann
tlf. 4825 2511
mail: bentk@rodekors.dk

Praktikforløb:
Omkring kl. 10.00: Praktikanten møder op i vores 
Røde Kors Butik i Slotsgade 53. Præsentation og 
derefter deltagelse som ”almindelig frivillig” med 
sortering og vurdering af tøj, servicering af kunder i 
butikken.

Cirka. kl. 14.00: Besøg hos patientstøtter på Hillerød 
Hospital, fx ”Hovedindgang/Information”, ”Nedre 
Kirurgi” og ”Akutområdet”.
 
Herefter vil vi invitere på en kop kaffe og en snak om 
afdelingens øvrige aktiviteter enten i hospitalets café 
eller i vores mødelokale på Viemosegård.

I såvel butikken som på hospitalet håber vi, at prak-
tikanten vil få indblik i det sociale og praktiske arbej-
de, vi udfører, så man bl.a. kan se ideen i et aktivt 
foreningsliv – med muligheder for mødelokaler og 
baser.

Røde Kors
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Formål og aktiviteter:
Sind Nordsjælland og SIND Hillerød/Allerøds for-
mål er at skabe forståelse og tolerance for men-
nesker med sindslidelse og deres pårørende. SIND 
arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering.

De fleste af SINDs aktiviteter lokalt foregår i SIND-
huset i Hillerød. De gennemgående aktiviteter er 
den åbne anonyme rådgivning og SIND-klubben i 
Hillerød.

Rådgivningen, der har åbent tirsdag og torsdag, 
har til formål at hjælpe sindslidende og deres 
pårørende fra at sidde fast i én eller flere alvor-
lige problemstillinger til at komme videre i livet. 
Rådgivningen bemandes hver gang med én frivillig 
professionel socialrådgiver og én erfaren SIND-
repræsentant. Der var 308 henvendelser i år 2013. 

Klubben, der har åbent mandag, onsdag og fredag, 
har til formål er at fungere som et samlingssted 
for mennesker med psykiske problemer og andre 
interesserede med henblik på styrkelse af disse 
menneskers sociale stilling i samfundet ved at 
iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter. Klub-
ben havde 2.146 besøgende i 2013. Derudover 
kommer et antal personer, der har deltaget i klub-
bens udflugter og den årlige sommerferie. Klub-
bens mange aktiviteter gennemføres helt uden 
lønnet personale.

Tidspunkt: 
Mandag 22. september,
Kl. 15.00-20.00

Sted: 
SIND-huset
Milnersvej 13B

Kontaktperson:
Ole Hagman
tlf. 4825 1078 mobil 6025 1078, 
mail: olehagman@youmail.dk

Praktikforløb:
Praktikanten kommer til at deltage i en af SIND-
klubbens to ugentlige caféaftener og får lejlighed 
til at være med til at lave mad. Vi spiser kl. 18, og 
der er ofte 12 personer til spisningen. Undervejs 
vil praktikanten kunne tale med brugerne af huset 
og høre nærmere om deres livssituation, håb og 
drømme. Repræsentanter fra SIND-Nordsjælland 
vil fortælle om rådgivningen og det mere politiske 
arbejde i SIND.  
 
Praktikanten kan også høre om vores jobcafé, som 
er et tilbud til mennesker med psykiske problemer, 
der ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet. Job-
caféen samarbejder med Jobcenter Hillerød. En af 
jobcaféens tovholdere vil være til stede.  Endelig vil 
vi gerne fortælle om de organisatoriske og økono-
miske vilkår, SINDs frivillige sociale arbejdet hviler 
på og om de udfordringer, der følger med.   

Bestyrelsesmedlemmer fra SIND Hovedstadens 
Regionskreds kan fortælle om det mere politiske 
arbejde i forhold til Region Hovedstaden. 

Vi håber, at praktikanten vil få et godt indblik 
i SINDs mange tilbud for borgere i Hillerød og 
omegn og få et indtryk af hvor meget, der faktisk 
kommer ud af de forholdsvis beskedne offentlige 
tilskud, foreningen modtager lokalt.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
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Sprog- og Netværkscafe
Formål og aktiviteter:
Sprog- og Netværkscafeen i frivilligcentret tilbyder 
hjælp til lektier, det danske sprog og papirer til og 
fra det offentlige. Sprog- og Netværkscafeen hen-
vender sig til flygtninge og indvandrere.

Tidspunkt: 
Mandag 22. september
kl. 13.30-17.30 

Sted: 
Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C

Kontaktperson:
Birgitte Frank
tlf. 4826 0335/2679 0335
mail: birgittefrank@email.dk

Praktikforløb:
Praktikforløbet går ud på at følge og hjælpe de stu-
derende med lektier, det danske sprog og papirer 
til og fra det offentlige. 

Vi håber derigennem, at praktikanten med egne 
øjne oplever, hvor meget hjælpen og samværet 
med andre betyder for integrationen/netværket/
ensomheden. 

Praktikanten mødes med Birgitte Frank kl. 13.30 
for at tale om dagens aktiviteter og om det gene-
relle arbejde i sprog- og netværkscafeen.  Vi har in-
gen fast dagsorden. De fleste deltagere kommer fra 
sprogskolen for at få hjælp til lektier, andre for at 
få hjælp til papirer fra det offentlige, enkelte for en 
personlig snak om problemer, og andre for hjælp til 
cykler, møbler, computere etc. Alt kan ske.



Styrk din krop
Formål og aktiviteter:
Vedligeholdelsestræning for 65+ borgere, der med 
forskellige fysiske skavanker ikke har mulighed for at 
deltage i idrætsforeningernes tilbud for seniorer. 

Alsidig fysisk aktivitet af forskellig art indendørs. 
Stolemotion, træning af styrke, balance, kondition, 
koordination og bevægelighed.

Hyggeligt samvær over en kop kaffe efter træningen.

Tidspunkt: 
Mandag 22.september
kl. 12.00 -14.00

tirsdag 23. september
kl. 12.30 – 14.30

onsdag 24. september
kl. 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00

Sted: 
Mandag i frivilligcentret,
tirsdag på Ålholmhjemmet,
onsdag formiddag på Skansedal,
onsdag eftermiddag på Nødebo Kro

Kontaktperson:
Kirsten L. Dalgaard
tlf.  4826 0076 / 2156 0014 
mail: kdalgaard@pc.dk

Praktikforløb:
Praktikanten deltager i træningen sammen med 
brugerne.  Hvis praktikanten kan supplere under-
visningen med information og/eller øvelser, tager vi 
naturligvis gerne imod det.

Vi ønsker at praktikanten får kendskab til hvad 
Frederiksborg Amts forebyggelsesafdelings projekt 
Styrk din Krop fra 1999, har betydet socialt og fy-
sisk for både frivillige og motionister. Og hvordan 
foreningsarbejde på den måde bidrager til sundheds-
fremme og forebyggelse blandt seniorer i Hillerød,

Vi er nu i gang med 15. sæson, og har fordoblet antal-
let af hold i Hillerød. Derudover har Uvelse et hold og 
Skævinge to.
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Formål og aktiviteter: 
URK Hillerød arbejder med at skabe en bedre 
hverdag for udsatte børn og unge i Hillerød. Dette 
gør vi ved at starte og drive aktiviteter gennem en 
frivillig indsats for personer, der gerne vil skabe en 
mere opløftende og stabil hverdag for de, der ikke 
er så privilegerede. 

Aktiviteterne kan spænde bredt fra klubber og lek-
tiecaféer for de mange over mentorordninger for 
den enkelte. Det afhænger af behovet. Pt. driver 
vi en ungdomsklub (Klub Vest), hvor praktikken vil 
finde sted.

Tidspunkt: 
Tirsdag 23. september eller orsdag 25. september
kl. 17.30-21.30

Sted:
Klub Vest Hillerød, Hillerødsholmsskolen, 
Hillerødsholmsallé 2 i kælderen 

Kontaktperson:
Thomas Jakob Petersen
tlf: 2622 7291
mail: tjp@live.dk

Praktikforløb:
Praktikanten vil blive en del af Klub Vests vagtplan 
på en åbningsaften. Herudover vil der være mu-
lighed for at deltage på et personalemøde for de 
frivillige 24. september. 

På møderne diskuterer vi alt, der har relevans for 
klubben, bl.a. nye aktiviteter, er der nogle vi skal 
være mere opmærksomme på etc. Her kunne det 

være interessant, at have en politiker eller em-
bedsmand med relation til det sociale arbejde i 
kommunen til at deltage. 
 
I løbet af en åbningsaften er der mange forskellige 
ting for praktikanten at hjælpe til med/at tage sig 
til, men som udgangspunkt er det op til de unge 
hvad der skal foregå. Har de lyst til at spille playsta-
tion, vil de spille brætspil eller skulle de have lyst 
til at snakke over en kop kaffe, så gør vi det. Det 
vigtigste for os er, at man er der for de unge, og 
man er opmærksom på dem, da mange af dem er 
vant til at blive overset. 
 
Ved at få en politiker/embedsmand ud som prak-
tikant håber vi på at få sat fokus på, hvor vigtigt 
det er, at udsatte unge ikke bliver overset, og hvor 
lidt der faktisk skal til at skabe fremgang for dem. 
Selvom vi er en forening drevet af frivillige, har vi 
fået stablet et super godt projekt på benene uden 
noget økonomisk fundament. 

Vi føler selv, at vi kan mærke fremgang hos de 
unge, der ellers ofte føler de møder modgang hos 
kommunens sagsbehandlere, skoler m.fl. Men ved 
at give dem mulighed for at komme i et åbent og 
fordomsfrit miljø, får vi ind i mellem åbnet op for 
de unge, og derigennem mulighed for bedre at 
kunne guide dem på rette vej. 

Forhåbentlig vil praktikanten kunne tage et par 
ting med sig tilbage på rådhuset, der i kommunalt 
regi kan arbejdes videre med, samt evt. vil få mere 
fokus på støtte til projekter som vores. Projekter, 
der er lidt ”skæve” og anderledes, men måske 
mere i tone med hvad de unge har brug for.

Ungdommens Røde Kors Hillerød



Ventilen Hillerød
Ventilen Hillerød 
Vi er et mødested for ensomme unge mellem 15-25 
år. I Ventilen kan de finde et frirum, hvor de kan være 
sociale uden at være bange for at opleve afvisninger.  

Mødestedet er drevet af unge frivillige og er åbent en 
gang om ugen. Vi mødes og gennemfører forskellige 
aktiviteter sammen. De unge, der bruger tilbuddet er 
selv med til at planlægge de kommende aktiviteter.

Samværet er i centrum og ofte går vi på café eller i 
biografen sammen, spiller spil eller sidder og hygger 
og snakker.

Tidspunkt: 
Onsdag 24. september, 
Kl. 17.30 – 21.15

Sted: 
Ventilen Hillerød 
Buevej 1

Kontaktpersoner: 
Mia Garbos
tlf. 28552723
mail: mia_hil@ventilen.dk 

Praktikforløb:
Aftenen vil begynde med en introduktion til Ventilen 
og de unge, der kommer. Vi laver mad sammen med 
de unge, hvor vi samtidigt hygger og snakker, og de-
refter spiser vi maden sammen. 
 
Med praktikopholdet håber vi at udbrede kendskabet 
til Ventilen og vise, hvordan unge også bidrager med 
en frivillig social indsats i Hillerød.


