
 

         

 

 

 
 

 
Deltag i FrivilligBørs på Frivillig Fredag 2015 
- med en hjælpende hånd…  
 
Hvad er en FrivilligBørs?  
En FrivilligBørs er en markedsplads, hvor vi bytter varer i 
form af viden, aktiviteter og ressourcer. Ved at tilbyde 
noget vi allerede gør og har, kan vi få mere ud af de 
ressourcer og kompetencer, der allerede findes i Hillerød. 
Ofte er vi ikke klar over, at andre har brug for dét, vi kan. 
Andre gange ved vi ikke, hvor vi kan få hjælp til en 
udfordring. Det kan en FrivilligBørs være med til at lave om 
på. 
 
Eksempler på aftaler fra en FrivilligBørs i Ikast- Brande:  

 En fotoklub tager billeder for en virksomhed  

 En spejdergruppe kløver brænde mod lån af 
lokaler fra Naturstyrelsen  

 En bank tilbyder et regnskabskursus for kassererne 
i en række foreninger  

 Et kor øver på et dagcenter for 
udviklingshæmmede  

 En idrætsforening inviterer en kulturforening med 
til træning 

 
Hvordan foregår en FrivilligBørs: 
Se inspirationsfilm fra FrivilligBørs i Ikast-Brande: 
frivilligborsikast-brande.dk/om-frivilligborsen/4583010050  
 
Vi har brug for din hjælp 
For at gennemføre FrivilligBørsen har vi brug for hjælp fra 
en gruppe engagerede mennesker til forskellige opgaver. 
Ud over de mange deltagere, som vi p.t. arbejder for at 
samle – er der brug for børsmæglere, en notargruppe og 
en håndfuld praktiske hjælpere, som vil hjælpe med selve 
afviklingen.  
 
Børsmæglernes rolle:  
FrivilligBørsen er organiseret som en tema-opdelt 
mødeplads med en børsmægler, der hjælper til i processen 
med at lave aftaler mellem deltagerne. Børsmægleren har 
overblik over de tilbud og ønsker, der knytter sig til det 
enkelte temabord, som f.eks. kan være: materiel eller 
kommunikation.  
 
Børsmægleren skal være god til at skabe kontakt mellem 
parterne, der kan udveksle ydelser. Børsmægleren skal 
være nem at identificere gennem udklædning f.eks. i form 
af en aftalt påklædning f.eks. en bowlerhat.  

 
Alle børsmæglere inviteres til et koordinationsmøde den 
16. september 2015 kl. 16.30-18. Tilmeld dig med 
kontaktoplysninger til Mette på : mbn@frivilligcenter-
hillerod.dk.  
 
Notargruppens rolle: 
Alle børsaftaler nedskrives i et aftaleskema, der 
gennemlæses af notargruppen, der sikre at aftalerne er i 
orden. Notargruppen kopierer/affotograferer 
aftaleskemaet, så begge aftaleparter får en kopi. Desuden 
koordinerer notargruppen en fælles formidlingsplatform, 
hvor man kan følge udviklingen i aftaler. 
Alle i deltagere notargruppen inviteres til et 
koordinationsmøde den 16. september kl. 15-16.30. 
Tilmelding med kontaktoplysninger til Mette på: 
mbn@frivilligcenter-hillerod.dk  
 
De praktiske hjælperes rolle: 
Vi har også brug for ekstra hænder til den praktiske 
afvikling af FrivilligBørsen. Opgaverne her er indretning, 
kaffebrygning og afvikling af en reception efter 
FrivilligBørsen fra kl. 17-18.  
 
Alle praktiske hjælpere inviteres til et koordinationsmøde i 
uge 38 – dato aftales. Tilmelding med kontaktoplysninger 
til Mette på: mbn@frivilligcenter-hillerod.dk  
 
FrivilligBørs 2015: Hvornår og hvor?  
Tid: Frivillig Fredag, 25. september 2015 kl. 15-17.  
Reception og uddeling af Frivilligprisen ved borgmester 
Dorte Meldgaard Kl. 17.00-18.00 
Sted: Støberihallen, Nordstensvej 1, Hillerød 
 
Hvem arrangerer FrivilligBørsen?  
Frivilligcenter Hillerød er arrangør i samarbejde med de 
medvirkende lokale foreninger, Hillerød Kommune og 
medvirkende lokale virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner.  
 
Team Rotary Puljen bidrager med økonomisk støtte. 
 

 
 

Frivilligcenter Hillerød 
Fredensvej 12 C 

3400 Hillerød 
T: +45 48 24 19 07 

www.frivilligcenter-hillerod.dk 

Tilmeld dig som hjælper til FrivilligBørsen: hos 
koordinator: Mette Borst Nissen:  
mbn@frivilligcenter-hillerod.dk, tlf. 48 24 19 07 
Læs mere på: frivilligcenter-hillerod.dk  
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