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Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om rele-
vante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige om-
råde. Nyhedsbrevet udsendes via mail og kan hentes på 
 frivilligcenter-hillerod.dk eller på tryk i frivilligcentret.

Frivilligcentret udgiver hver måned programmet ”Det sker i 
 frivilligcentret”. Programmet kan hentes her eller i centret. 
Redaktion og grafik: Jørn Jensen, Anette Nielsen og Knud  
Sneftrup.
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Find os på Facebook…

Siden 2012 har Frivilligcenter Hillerød været at finde på Face-
book, hvor vi har vores egen side. Hvis du er på Facebook, så 
find os gerne og tryk ”synes godt om”. Så er du sikret de seneste 
opdateringer fra os. 

På siden deler vi stort og småt fra livet i og omkring frivilligcen-
tret, såsom historier og billeder fra vores og vores medlemmers 
begivenheder og aktiviteter, historier fra hverdagen i frivilligcen-
tret, nye medarbejdere og praktikanter, ny viden og udvikling på 
frivilligområdet og meget mere. 

Du finder vores side på Facebook HER – eller ved at søge på 
”Frivilligcenter Hillerød” på Facebook. 

Facebook-gruppe – et forum for dialog
Som noget nyt har vi også lavet en Facebook-gruppe for med-
lemmer af Frivilligcenter Hillerød. 

Hvor en Facebook-side i vid udstrækning fungerer som en mu-
lighed for sidens ejer til at kommunikere ud til omverdenen, så 
er Facebook-grupper i højere grad beregnet til tovejskommuni-
kation. 

Derfor har vi valgt at oprette en Facebook-gruppe for at styrke 
kommunikationen og kontakten med vores medlemmer og sam-
tidig give vores medlemmer et forum, hvor de kan komme i kon-
takt med hinanden på tværs af foreningerne. Vi vil bl.a. bruge 
gruppen til medlemsinformation, invitationer til medlemsarran-
gementer såsom generalforsamlinger og medlemsmøder.  

Du kan finde Facebook-gruppen HER. Vi opfordrer alle, der har 
en Facebook-profil og er medlem af en af frivilligcentrets med-
lemsforeninger, til at melde sig ind i Facebook-gruppen og få de 
seneste nyheder og invitationer.

Facebook-workshop for frivillige og foreninger
Tirsdag 12. december kl. 14-16  

holder frivilligcentret Facebook-workshop for frivillige 
og foreninger i Kedelhuset, Fredensvej 12b.  

Deltagerne opfordres til at medbringe pc, tablet eller 
smartphone til workshoppen.

http://frivilligcenter-hillerod.dk
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/kalender
https://www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod/
https://www.facebook.com/groups/149666832300118/
http://frivilligcenter-hillerod.dk/rss/690-facebook-workshop-for-frivillige-og-foreninger
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…Og nu også på YouTube

Nu kan du også finde os på YouTube, hvor 
vi har oprettet en YouTube-kanal for frivil-
ligcentret. 

Her finder du bl.a. de ni små foreningsfilm 
fra Frivillig Fredag i år, som alle er filmet, 
klippet og redigeret på smartphones af re-
præsentanter fra de foreninger, filmene 
handler om. Derudover er der film fra den 
nylig afholdte Inspirationsdag for forenin-
ger og fra Mangfoldighedsprojektet. Og der 
kommer løbende nye film til.  

Du finder vores kanal HER - eller ved at 
gå til youtube.com eller i YouTubes app og 
søge på ”Frivilligcenter Hillerød”. 

Vi vil rigtig gerne have abonnenter til vo-
res YouTube-kanal, da vi skal have mindst 
100 abonnenter for at få en tilpasset web-
adresse (som eksempelvis youtube.com/
frivilligcenter-hillerod). Hvis du har en You-
Tube-brugerkonto, kan du hjælpe os ved at 
abonnere på vores kanal – og så er du sam-
tidig sikker på at holde dig opdateret, når vi 
uploader nye videoer. 

YouTube er en webportal, hvor man frit kan dele sine videoklip, se andres videoer, kommen-
tere og ”like” hinandens videoer. Indholdet på siden varierer fra film- og tv-indslag, musik-
videoer til amatøroptagelser og video-blogs. YouTube er blandt de mest besøgt hjemmesi-
der i verden.

Juleaften i StreetLab

Juleaftensdag og -aften gennemfører DGI Nordsjæl-
land og StreetLab i samarbejde med DGI Inklusion, 
RFO fonden, Klub Vest, Børnehuset Buen og Frivil-
ligcenter Hillerød julearrangement i StreetLab på 
Milnersvej 46 kl. 14-22. Om eftermiddagen består 
aktiviteterne blandt andet af streetsoccer, skateboard 
og løbehjul. Om aftenen bydes der eksempelvis på 
dansk julemad plus mad fra Syrien og Afrika, dans 
om træet og uddeling af pakker til alle børn samt ju-
lequiz, 

I forbindelse med arrangementet søges frivillige, og 
tirsdag 12. december kl 17.00-18.30 holder DGI og 
Frivilligcentret aktivitetsmøde for alle der har lyst til 
at være med til at skabe en hyggelig fælles juleaften 
sammen med andre borgere, der ønsker sig en hyg-
gelig juleaften sammen med andre, der er åbne for 
samvær, dejlig mad og nye bekendtskaber. På mø-
det vil vi tale om og fordele opgaver som udsmykning, 
opvarmning af mad, underholdning og meget mere. 
Og har du andre gode ideer til at gøre aftenen hygge-
lig og festlig, så er der (næsten) frie rammer. 

Aktivtetsmødet foregår hos DGI Nordsjælland, 
Frederiksværksgade 16.  

Er du nysgerrig og/eller vil være med,  
så tilmeld dig via opkald, sms eller mail til  

Emilie Belling:, mobil 6167 1555.

https://www.youtube.com/channel/UC_otYm9oX4se5hR4hd2Tm3g
http://frivilligcenter-hillerod.dk/rss/693-jul-for-alle-i-hillerod
mailto:Emilie.Belling@dgi.dk
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Team Rotary-midler uddeles

Uddelingen af midler fra Team Rotary-
puljen uddeles ved en lille reception i fri-
villigcentret onsdag 13. december kl. 
17.30-18.30. Midlerne er samlet gennem 

sponsorstøtte til de ryttere og medhjælpere, 
der i juli cyklede fra Hillerød til Paris i forbin-
delse med Tour de France-opløbet. I år kør-
te holdet cirka 200.000 kr. ind.

Alzheimerforeningen er kommet godt 
i gang

Kender du familier i Hillerød, der er berørt af 
demens? Så fortæl dem om Alzheimerfor-
eningens aktiviteter.

Lokalforeningen i Hillerød havde stiftende 
generalforsamling i foråret, og nu er der for 
alvor taget hul på aktiviteterne for demens-
ramte og deres pårørende. 

Hver tirsdag kl. 14-16 er der ”Bevæg dig – 
bevar dig” i Frivilligcenter Hillerød, hvor de-
mensramte sammen med pårørende kan få 
kroppen rørt efterfulgt af kaffesamvær med 
ligesindede.

Anden torsdag i hver måned inviterer Alz-
heimerforeningen til café, hvor man sam-

les for at dele oplevelser og erfaringer og 
for at få overskud, ideer og energi til hver-
dagens gøremål. Næste torsdagscafé er 
14. december kl. 15-17 i Frivilligcenter Hil-
lerød. Næste år vil torsdagscaféen foregå i
Slotsbio.

En søndag om måneden er der søndags-
træf med indendørs hygge eller udendørs 
udflugt, hvor også ikke-medlemmer med in-
teresse for demens er velkomne.

Alle aktiviteter i lokalforeningen i Hillerød 
kan ses i Frivilligcenter Hillerøds måneds-
kalender og i kalenderen for Region Hoved-
staden på Alzheimerforeningens hjem-
meside. 

Julelukket

Frivilligcenter Hillerød holder juleferie fra 
22. december til 2. januar 2018. Det bety-
der, at onsdag 20. december er sidste åb-
ningsdag inden ferien, og at første åbnings-
dag efter ferien bliver onsdag 3. januar.
Som udgangspunkt er alle aktiviteter indstil-
let, men enkelte arrangementer bliver gen-
nemført. Undersøg selv, om jeres aktivitet
bliver til noget i forbindelse med julen.  Julen 
betyder også, at Frivilligcenter Hillerøds
månedsprogram for januar skal produceres
tidligt. Derfor skal omtale af arrangementer
afleveres til epost@frivilligcenter-hille-
rod.dk senest 12. december.

Nytårskur

Fredag 5. januar 2018 kl. 16-18 er alle 
medlemmer, frivillige, venner og samar-
bejdspartnere inviteret til den traditionsrige 
nytårskur i frivilligcentret. Vi vil ønske hinan-
den et godt nytår og kigge tilbage på året, 
der gik - og det, vi ved, venter os i 2018. Til-
melding senest 3. januar på epost@frivil-
ligcenter-hillerod.dk eller 4824 1907.

Nyt medlem

Zonta Hillerød er et netværk af erhvervs-
kvinder, der kombinerer velgørenhed og 
støtte til kvinder. Gruppen mødes den an-
den mandag i måneden.

http://frivilligcenter-hillerod.dk/rss/694-uddeling-af-rotary-midler
http://frivilligcenter-hillerod.dk/rss/694-uddeling-af-rotary-midler
https://www.alzheimer.dk/lokalt/region-hovedstaden/hilleroed/
https://www.alzheimer.dk/lokalt/region-hovedstaden/hilleroed/
mailto:epost@frivilligcenter-hillerod
mailto:epost@frivilligcenter-hillerod
mailto:%20epost@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:%20epost@frivilligcenter-hillerod.dk


Fredensvej 12C • 3400 Hillerød  
Tlf. 48 24 19 07

4 info@frivilligcenter-hillerod.dk 
www.frivilligcenter-hillerod.dk 

IT-cafeen tilbyder hjælp og vejledning om it

Driller din pc? Trænger din tablet til en op-
datering? Skal du vælge en Android eller en 
Apple telefon? Er du i tvivl om, hvorvidt du 
er sikret mod virus og hackere? Så er der 
hjælp og råd at hente i IT-cafeen i frivillig-
centret. 

Hver onsdag kl. 10-14 tilbyder IT-cafeens 
to it-kyndige frivillige gratis hjælp og rådgiv-
ning om pc’er, tablets, iPads og smartpho-
nes til alle borgere i Hillerød Kommune.

Du kan medbringe dit it-udstyr og få indi-
viduel rådgivning omkring brug og vedli-
geholdelse såvel som hjælp til løsning af 
akutte problemer. Du kan bl.a. få hjælp til 
programmer og apps, hjælp til opdatering af 
styresystemer, oprydning i mapper, vejled-
ning om it-sikkerhed, m.v. 

Overvejer du at købe nyt it-udstyr, kan du 
også få uvildig købsvejledning, inden du kø-
ber og hjælp til opstart og opsætning, når du 
har købt nyt.  

Tovholder for IT-cafeen er Richard Haagen-
sen. 

IT-cafeen holder åbent sidste gang inden 
jul onsdag 13. december. Den nye sæson 
starter onsdag 17. januar 2018.

Inspirations- og netværksdag

Hillerøds første tværgående inspirations-
dag for foreninger løb af stablen lørdag 
25. november i FrederiksborgCenteret, og
det blev en inspirerende dag i selskab med
mange engagerede foreningsfolk fra både
kulturen, idrætten og det sociale område.

Et fællestræk for foreningerne på tværs af 
områder er, at de samler forskellige men-
nesker om en fælles sag. Derfor er det det 
også naturligt, at de har mange af de sam-
me udfordringer. 

De godt 80 deltagere kunne vælge mellem 
seks oplæg om bl.a. rekruttering af unge 
frivillige, mangfoldighed i foreningerne og 
synlighed på sociale medier med bud på 
gode ideer og løsninger på foreningernes 
udfordringer.

Derudover fik deltagerne lejlighed til at mø-
des og tale sammen på tværs af forenings-
typer og ansvarsområder og måske lære af 
hinanden og styrke deres netværk.

Inspirationsdagen for foreninger var arran-
geret af Hillerød Samvirkende Idrætsfor-
eninger (HSI), Børne- og Ungdomsorga-
nisationers Samråd (BUS), Kulturlivet og 
Frivilligcenter Hillerød. Der var givet øko-
nomisk støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget, 
Hillerød Kommune.

Videoer, slides m.m. fra arrangementet kan 
ses HER.

http://frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/inspirations-og-netvaerksdag
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Fire fantastiske Kom med! seniordage

Kom med! inviterede til fire ”Glade seni-
ordage” i efteråret, hvor der var overvæl-
dende tilslutning.

142 mødte op i Støberihallen 26. oktober. 
Der blev de udfordret af forfatter og journa-
list Lone Kühlmann, som var dagens ho-
vedtaler. Hun sagde nogle (morsomme) 
sandheder om seniorlivet under overskrif-
ten: ”Afskaf alderdommen – bliv i de voks-
nes rækker”. 

Hun fortalte blandt andet om, at Ældre Sa-
gen ved en lejlighed havde inviteret til kaffe-
bord og underholdning med Keld og Hilda 
Heick. Det fik følgende kommentar med på 
vejen:  ”Vi er vokset op med Beatles, øl og 
tjald. Mange af os har aldrig før været med 
til et kaffebord. Så hvorfor skal vi det nu? Vi 
er selvfølgelig omstillingsparate, så derfor 
kan vi jo gøre det.”

Dag 2 foregik i Hillerød Kommunes sund-
hedscenter - eller det var planen. Men der 
kom mere end 100 seniorer til arrangemen-
tet, så de indledende oplæg om kommu-
nens sundhedstilbud til ældre måtte holdes 
i et lokale i Frederiksborgcenteret. Derefter 
blev deltagerne vist rundt i sundhedscentret 

og havde også mulighed for en snak med 
kommunens ansatte og foreningsrepræ-
sentanter om et sundt seniorliv.

Dag 3: Kulturliv og fællesskaber begyndte 
med morgenmad i Bibliotekets vandrehal. 
70 seniorer var mødt frem og fortsatte på 
rundtur mellem husene bag biblioteket: Kla-
verfabrikken og Frivilligcenter Hillerød. Der 
blev danset, sunget og informeret om kultu-
relle tilbud for seniorer.

Dag 4 var for de seniorer, der overvejede at 
bruge deres arbejdsfrie liv til frivilligt enga-
gement. 65 mødte frem i Frivilligcenter Hil-
lerød og hørte om mulighederne og mødte 
lokale foreninger, som havde behov for fle-
re frivillige. Både Hjerteforeningen og Mød-
rehjælpen kunne gå fra mødet med en afta-
le med en ny frivillig.

Der er blevet lavet fire små videoer fra ”Gla-
de seniordage”. Du kan se dem på vores 
YouTube-kanal. 

Fokus på at skabe plads til flere i fællesskabet 

Frivilligcentret inviterede sammen med Danske Handicaporganisa-
tioner Hillerød foreninger til workshop om mangfoldig inklusion 27. 
november. En workshop, der skabte rammerne for et laboratorium 
- hvor deltagerne kunne være undersøgende på, hvad foreninger
kan gøre for at inkludere mangfoldigt. 

Denne aktivitet er en del af mangfoldighedsprojektet, der har til mål, 
at flere mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed også bi-
drager aktivt til foreningsfællesskabet med deres ressourcer og 
personlige engagement.

Aftenen forløb med, at deltagerne konstruerede to fiktive forenin-
ger, som de efterfølgende skulle forholde sig til ud fra en inklusions-
vinkel. Der blev eksempelvis stillet spørgsmål som hvad er værdien 
af mangfoldig inklusion? Hvordan engageres nye frivillige i forenin-
gen? Hvilke fordomme over for nye frivillige kan der være i forenin-
gen?

Målet med workshoppen var at diskutere vinkler på mangfoldig in-
klusion, sætte tanker i gang, generere viden, inspirere og skabe 
motivation for at arbejde videre med mangfoldig inklusion i forenin-
gerne.

Denne workshop følges op af en ny mandag 15. januar 2018 kl. 
16.30-20.00 – hvor vi vil fortsætte diskussionen og bringe de del-
tagende foreningsrepræsentanters ressourcer, erfaringer og viden 
i spil.

For tilmelding senest 8. januar 2018 eller for mere information kon-
takt: Projektkoordinator Mahasiah Rasmusen på mr@frivilligcen-
ter-hillerod.dk eller tlf. 4824 1907.

http://frivilligcenter-hillerod.dk/rss/683-glade-seniordage
http://frivilligcenter-hillerod.dk/rss/683-glade-seniordage
https://www.youtube.com/watch?v=I50zRRGe_TY&&list=PL-nt0CIdW0q9WnsXRIX2DRtsDx0wV_LXQ
mailto:mr@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:mr@frivilligcenter-hillerod.dk
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Ny stilling i frivilligcentret

Frivilligcenter Hillerød fik ved budgetforhandlingerne i Hil-
lerød Kommune et øget tilskud foreløbig i de næste fire 
år. Det er vi naturligvis både glade og stolte af. For os be-
tyder det, at vores arbejde med at understøtte fællesska-
ber, foreningslivet og medborgere i Hillerød med samar-
bejde, deltagelse og hjælp, bliver anerkendt og værdisat. 

Med det nye tilskud kombineret med et nyt samarbejds-
projekt for et Demensvenligt Nordsjælland og Kom med!-
indsatsen, betyder det, at vi i 2018 kan ansætte en fast 
medarbejder – der sammen med centerlederen – og de 
mange dedikerede frivillige, praktikanter og tidsbegræn-
sede projektansatte kan sikre en stabil og kvalificeret drift 
af frivilligcenteret fremover. 

Stillingen kan søges frem til 14. december 2017 og kan 
ses på vores hjemmeside HER. 

http://frivilligcenter-hillerod.dk/images/Jobbeskrivelse_jan2018.pdf
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