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Velafholdt generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød 
Knap 50 personer fra 24 medlemsforeninger og støttemedlemmer mødte op til frivilligcentrets 
generalforsamling 21. marts.

Formand Peter Andersen omtalte i sin beretning aktivi-
teter som den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag 
med Frivillig Fredag-praktik og Social gadekunst som 
et af årets højdepunkter. Årsskriftet for 2012 blev udle-
veret på generalforsamlingen og kan i øvrigt hentes i 
frivilligcenteret eller ses her. 

Frivilligcentrets bestyrelse har endnu ikke konstitueret 
sig, men består efter generalforsamlingen af følgende 
medlemmer: Peter Andersen, Den Folkelige Tænke-
tank (genvalgt), Jørgen Nielsen, HSI, (genvalgt), Inge 
Engel Christensen, Røde Kors Hillerød, (ikke på valg), 
Christina Høi, Dansk Flygtningehjælps Unge, (ikke på 
valg). Nyvalgt blev Lene Holmsgaard, Hjerteforeningen 
Hillerød. Hun afløste Jytte Behrendtz, Hjerteforeningen 

Hillerød. Til suppleant valgtes Ditte Aagaard, Mødre-
hjælpen Hillerød.

Forud for generalforsamlingen blev forslag til dette års 
Frivillig Fredag-festligheder præsenteret. Der var stor 
opbakning til også i år at gennemføre praktikforløb for 
politikere og embedsmænd med mulighed for at udvide 
praktikantgruppen med erhvervsfolk eller ved at lade 

medlemmer af foreningerne være praktikanter i andre 
foreninger.

Forsamlingen var meget positiv over for et nyt tiltag 
i 2013, der peger i retning af et nyt samarbejde mel-
lem foreninger og lokale sangskrivere. Planlægningen 
finder sted i løbet af de kommende måneder.

Workshop torsdag d. 16. maj kl. 17-20 i Frivilligcenter Hillerød

Bestyrelsesarbejde med mening og engagement
Deltag i en workshop om bestyrelsens arbejde for 
sociale foreninger. Vi vil bl.a. sætte fokus på temaer 
som årshjul, bestyrelsens rolle i foreningen og 
bestyrelsen som team. Der bliver plads til erfarings-
udveksling og at vende de udfordringer, deltagerne 
oplever at stå i. 

Læs mere om workshoppen på hjemmesiden.
Tilmelding skal ske til epost@frivilligcenter-hillerod.dk 
senest d. 11. maj.
Pris: 100 kr. for ikke-medlemmer. For medlems-
foreninger er det gratis at deltage. Der serveres let 
aftensmad undervejs.

http://frivilligcenter-hillerod.dk
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/fileadmin/friselokal/grupper/45/Filer/M%C3%A5nedens_program/M%C3%A5nedsprogram_april_2013.pdf
http://issuu.com/frivilligcenter_hillerod/docs/aarsskrift_2012_web
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Fællesskab for særligt sensitive mennesker
I september 2012 tog Camilla Fabricius initiativ til en lokalafdeling af HSP-foreningen i 
Hillerød, som siden har udfoldet sine aktiviteter i frivilligcentret. 

Lokalafdelingen arrangerer jævnligt foredrag, cafemø-
der og selvhjælpsgrupper. I april starter et psykomo-
torisk bevægelseshold, der skal give deltagerne øget 
kropsbevidsthed og dermed redskaber til at håndtere 
hverdagens påvirkninger.

HSP står for ”a highly sensitive person”, som på dansk 
kaldes ”et særligt sensitiv menneske”. Mellem 15 og 20 
procent af befolkningen er særligt sensitive, vurderer 
HSP-foreningen. De særligt sensitive mærker, ople-
ver og tænker mere. Det betyder, at de i højere grad 
påvirkes af deres omgivelser, hvilket kan give udslag i 
reaktioner som træthed som følge af overstimulering. 
Særligt sensitive besidder ofte karaktertræk som hjælp-
somhed og empati.

At være særligt sensitiv er ingen diagnose. Der er tale 
om et personlighedstræk, der kan give følelsen af at 
være anderledes, forklarer Camilla. Et redskab til at 
leve godt med sin sensitivitet er f.eks. selvhjælpsgrup-
perne i HSP-foreningen, hvor deltagerne har mulighed 
for at tale om deres sensitive sider og derigennem lære 
sig selv bedre at kende. I 2013 er der oprettet to selv-
hjælpsgrupper i Hillerød. 

Camilla Fabricius blev i 2012 af flere veninder anbefalet 
at se et klip om HSP på YouTube, og det blev hendes 
indgang til engagementet i HSP-foreningen.

”Jeg kunne kende mig selv i det og tænkte: Hold da op. 
Det er lige sådan, jeg har det”, fortæller Camilla Fabri-
cius. Siden har hun arbejdet for at udbrede kendskabet 
til ”at være særligt sensitiv”, og her er specielt børnene 
i fokus. Nogle børn reagerer på udefrakommende ind-
tryk ved at trække sig ind i sig selv. De kan virke generte 
og forsigtige, så de nemt bliver overset.  Andre reagerer 
voldsomt og eksploderer i tilsyneladende umotiverede 
raserianfald.

Cafémøder 
Sammen med næstformand i foreningen, Maiken Weis-

haupt, arrangerer Camilla jævnligt foredrag og cafémø-
der. Desuden har lokalforeningen en frivilliggruppe på 
cirka 12 personer, der giver en hånd med det praktiske 
arbejde. Emnet på cafemøderne har været særligt 
sensitive børn i forskellige aldersgrupper. Ud over at 
give forældre viden og indsigt er det Camilla Fabricius 
og lokalforeningens ambition  at medvirke til at give 
personalet i daginstitutioner og skoler en større viden 
på området og redskaber til at håndtere særligt sensi-
tive børn. Der er etableret et samarbejde med Hillerød 
Kommune, så man også her bliver bedre rustet til at 
skabe gode rammer for de særligt sensitive børn.

”Jeg har aldrig før været frivillig eller været medlem af 
en forening, men jeg har aldrig følt mig så værdsat som 
nu. Desuden møder jeg hele tiden nye mennesker, der 
har det lige som jeg. ”siger Camilla Fabricius.

Med arbejdet i HSP-foreningen har hun fået et netværk 
og en anerkendelse, som hun føler, hun aldrig har fået 
på sit job. I den lokale afdeling agter man at fortsætte 
med nye tiltag. Der vil blandt andet blive afholdt flere 
foredrag om børn og månedlige medlemsmøder med 
oplæg og debat. 

HSP-foreningen i Hillerød kan kontaktes på 
hsphillerod@gmail.com.

I Nyhedsbrevet vil vi laver vi et lille portræt af en person, som er engageret i en frivillig sociale forening i Hillerød/Nordsjælland. Formålet 
er at fortælle om foreningens arbejde gennem de menneske, der står bag foreningernes virke.

Camilla med sin søn

mailto:hsphillerod@gmail.com
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Ny selvhjælpskoordinator 
Psykolog 
Eva Chri-
stensen 
er blevet 
frivillig selv-
hjælpsko-
ordinator i 
frivilligcen-
tret. Hun 
har de 
seneste 

år arbejdet i en pædagogisk psy-
kologisk rådgivning med ansvar 
for blandt andet testning, samtaler, 
rådgivning og vejledning i forhold til 
professionelle og forældre. Efter at 
hun er gået på pension i efteråret 
2012, har Eva fået tid til at engagere 
sig i frivilligcenteret og lade sine 
erfaringer komme mennesker, der 
har brug for en selvhjælpsgruppe til 
gavn. 

Tidligere har Eva arbejdet som læ-
rer for børn med behov for special-
undervisning. Hendes interesse er 
fortsat at gøre en indsats i forhold 

til børn og familier i vanskeligheder 
i samarbejde med organisationer, 
foreninger og frivillige. 

Med Eva som selvhjælpskoordina-
tor, betyder det, at vi i Frivilligcenter 
Hillerød, vil genoptage en tostren-
get indsats, på selvhjælpsområdet. 
Det indebærer dels at vil fortsætte 
vores arbejde med at støtte forenin-
ger/selvorganiserede grupper, der 
ønsker at etablere og arbejde med 
selvhjælp dels etablere grupper på 
områder, hvor der ikke er foreninger 
der ønsker eller har ressourcer til at 
etablere grupper.

Som noget af det første vil Eva tage 
kontakt til eksisterende grupper i 
Hillerød.

Eva kan kontaktes på 
selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.
dk eller personligt/telefonisk hver 
torsdag mellem kl. 10-15 på tlf. 
48241907

Ny bogholder 
Jytte 
Behrendtz 
blev pr. 1. 
april ansat 
som bog-
holder for 
frivilligcen-
tret. 

Heldigvis 
fortsætter 

hun som frivillig i sekretariatet og 
vil fortsat stå for booking af lokaler 
og servicering af centrets mange 
brugere. 

Jytte kan kontaktes i sekretariatet 
på epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Nyt fra Motionsvenner for 
psykisk sårbare 
Motionsvenner for psykisk sårbare er et nyt 
samarbejdsprojekt, hvor en person, der har 
en psykisk sårbarhed, mødes med en frivillig 
omkring det at dyrke motion sammen.

Projektet skal bæres af frivillige kræfter på sigt – og 
allerede i opstartsfasen er frivillige med til at organisere 
og koordinere projektet. 

Vi søger frivillige, der vil engagere sig i koordinering, 
forsamtaler med brugere og frivillige, PR og udarbej-
delse af dokumentationsmateriale.
Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Dorte 
Kappelgaard: dk@frivilligcenter-hillerod.dk.

Deltag i kurset 

“Kunsten at passe på sig selv 
– og mærke personlige/faglige
grænser og begrænsninger“
24. maj kl. 15-21 og 25. maj kl. 9-15

At kunne sætte grænser for sig selv og andre er en 
forudsætning for, at vi fortsat har et sundt overskud til 
det frivillige engagement. 

Deltag i et todages kursus, hvor du som frivilligt enga-
geret, får mulighed for at arbejde med egen omsorg og 
engagement på en række områder.

Se kursus beskrivelsen her. Tilmelding 
senest 13. maj til epost@frivilligcenter-hillerod.dk

mailto:selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:dk@frivilligcenter-hillerod.dk
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/fileadmin/friselokal/grupper/45/Filer/Workshops/Kursus-Kunsten_at_passe_p%C3%A5_sig.pdf
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Find jeres kommende frivillige på infomøde!
Har jeres forening eller gruppe brug for frivillige til enkeltstående eller faste opgaver? Info-
mødet for hillerødborgere, der er interesserede i at blive frivillige, er en oplagt anledning til at 
synliggøre muligheden for at engagere sig hos jer. 

Deltagerne vil blive orienteret om forskellige måder at 
engagere sig på som frivillig, få gode råd til at komme 
godt i gang m.v. De vil også blive præsenteret for 
konkrete frivilligjobs, man kan byde ind på i Hillerød og 
omegn. 

Vi vil gerne synliggøre muligheden for at engagere sig i 
jeres foreninger på to måder:

Frivilligjobopslag: 
Vi taler med deltagerne om, hvilke frivilligjobs, de er 
interesserede i. Det gør vi bl.a. med afsæt i de frivillig-
jobopslag, vi har fået fra foreninger og grupper. Derfor: 

Send os gerne en mail eller kom forbi med aktuelle 

frivilligjobopslag. Kan I bruge sparring i forhold til at få 
udformet et frivilligjobopslag, er I meget velkomne til at 
kontakte Dorte eller Anette i frivilligcentret.
   
Plads til enkelte foreninger på infomødet: 
På infomødet vil vi gerne have et par foreningsfrivillige 
til at sige et par ord om det at være frivillig. Det kan for 
jer også være en anledning til at tale med nogle af de 
mennesker, der er interesserede i at engagere sig.

Kontakt Anette: info@frivilligcenter-hillerod.dk eller
tlf. 4824 1907

INFOMØDE om frivilligt engagement 
Alle vil elske dig – til gengæld får du ingen løn…

Kunne du tænke dig at engagere dig som frivillig et 
sted i eller omkring Hillerød? Er du nysgerrig efter at 
høre, hvilke muligheder, der er? 

Frivilligcenter Hillerød inviterer til infomøde om at blive 
frivillig onsdag d. 24. april kl. 18.30-20.30. Denne aften 
kan alle interesserede høre om, hvor og hvordan man 
kan engagere sig. Vi hjælper med at finde et frivilligjob, 
der matcher den enkeltes ønsker, kompetencer og 
kalender bedst muligt. 

Som frivillig kan man for eksempel være motionsven, 
skabe fællesskab for ensomme unge, ekspedere 
kunder i en genbrugsbutik, være chauffør på udflugter, 
lede kampagner engagere sig på et værested - el-
ler gøre en forskel i en forening ved at arbejde med 
med PR, IT eller bestyrelsesarbejde. Mulighederne er 
mange flere end de fleste kan forestille sig…

Det er gratis at deltage i mødet. Frivilligcenteret byder 
på kaffe, te og lidt sødt til ganen. Tilmelding til tlf. 4824 
1907 eller mail: epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Har I brug for en dirigent til generalforsamlingen?

Skal I holde generalforsamling? Har I svært ved at finde en dirigent, overskue dagsordner og komme ordentligt 
igennem generalforsamlingen? Så har I mulighed for at kontakte os i Frivilligcenter Hillerød til jeres kommende 
generalforsamling. Som medlem af frivilligcentret tilbyder vi at hjælpe vores medlemmer som dirigent.

Inden generalforsamlingen kan vi holde et formøde, hvor I kan få sparring i forhold til dagsordenspunkter, hånd-
tering af indkomne forslag, processen med at komme godt igennem generalforsamlingen og evt. at gøre general-
forsamlingen attraktiv at dukke op til for medlemmerne. Kontakt Anette Nielsen for yderligere information: info@
frivilligcenter-hillerod.dk

mailto:info@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto: info@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto: info@frivilligcenter-hillerod.dk
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Syning der nytter
Under mottoet ”Sy så det nytter” gennemførte Røde 
Kors i Hillerød 15. – 17. marts et tre-dages symaraton, 
hvor deltagerne fik syet 299 stk. tøj til børn. Det er re-
kord for de fem år, hvor arrangementet er gennemført.

”Det er stadig flot at tænke sig, at donerede stoffer og 
stofrester m.m., kan blive gjort til brugbart nyt tøj – fak-
tisk unika-produkter”, siger Irene Hansen, aktivitetsle-
der i Røde Kors Hillerød, i en kommentar til resultatet.

Ideen bag projektet er at fremstille børnetøj, der vil blive 
sendt til katastrofeområder rundt om i verdens brænd-
punkter. Røde Kors nødhjælpsberedskab i Danmark 
er ansvarlig for, at tøjet kommer frem og distribueres til 
børnene.

Arrangementet blev gennemført i samarbejde med 
Frivilligcenter Hillerød samt Klaverfabrikken, der lagde 
lokaler til de snurrende symaskiner

Tilskud til frivilligt arbejde
Frivillige inden for idræt, kultur, spejderbevægelser el-
ler andre aktiviteter kan søge om tilskud til deres
arbejde, hvis de har hjemsted eller aktiviteter i Frede-
riksborg Amts Avis udgivelsesområde. Fonden for 
Sjællandske Medier A/S Dagbladet og Næstved Ti- 
 

dende Fonden uddeler i alt 250.000 kr. i portioner på 
op til 5.000, 10.000 og 25.000 kr.

Formålet er at påskønne og inspirere det frivillige ar-
bejde, og ansøgningsskema kan hentes på 
www.sn.dk/tilskud. Ansøgningsfristen er 20. april. 

Støtte til frivilligt socialt arbejde 
- Fælleskommunal pulje 2013
Hillerød Kommune har sammen med Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Hals-
næs, Helsingør og Hørsholm kommuner oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivil-
ligt socialt arbejde efter § 18  i Lov om Social Service. 

Puljen er målrettet foreninger, organisationer og pro-
jekter, der ikke umiddelbart kan opnå kommunal støtte 
efter § 18, fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret eller 
går på tværs af kommuner.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2013. Læs mere om an-
søgningskriterier og find ansøgningsskema på 
www.hillerod.dk/frivilligtsocialt

De deltagende kommuner betaler en krone per indbyg

ger til puljen, som kan søges af frivillige sociale forenin-
ger i alle kommunerne. Den samlede pulje er på cirka 

350.000 kr. Sidste år fik blandt mange andre ensomme 
unge, psykisk sårbare og en række pårørende- og 
forældregrupper gavn af midlerne. 

Puljen administreres i år af Frederikssund Kommune. 
Du kan få hjælp i Frivilligcenter Hillerød til at kvalificere 
din ansøgning. Kontakt info@frivilligcenter-hillerod.dk

Rettelse
I nyhedsbrevet for marts skrev vi, at Sprog- og netværkscafeen er aktiv hver mandag fra kl. 14 til kl. 16.30. 
Det korrekte sluttidspunkt er 17.30.

http://www.sn.dk/tilskud
http://www.hillerod.dk/frivilligtsocialt
mailto:info@frivilligcenter-hillerod.dk

