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Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. 
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: Anette Nielsen, Jørn Jensen og Agnieszka Lutomska

Stor interesse for at blive frivillig i Hillerød
På et infomøde 24. april med titlen ”Alle vil elske dig – til gengæld får du ingen løn” blev knap 20 
Hillerød-borgere i alle aldre præsenteret for muligheder og vilkår for frivilligt engagement. 

Stine og Mia fra Ventilen Hillerød, besøgsvennen Dot 
fra Røde Kors i Hillerød og Eva, der er ved at udvikle 
selvhjælpsområdet i frivilligcentret, fortalte om at være 
engageret som frivillig. Anette og Dorte fra frivilligcen-
tret gav viden om regler for frivillighed for studerende 
og efterlønnere, input om forskellige måder at enga-
gere sig på som frivillig og tips til at komme godt i gang 
som frivillig. 

De fleste deltagere blev i frivilligcentret en halv times tid 
efter det officielle program og viste stor interesse for 

de mange forskellige konkrete frivilligjobs i foreninger 
og grupper i Hillerød. Nogle var arbejdssøgende og 
ville gerne bruge deres kompetencer, andre var gået 
på pension og ønskede at engagere sig meningsfuldt. 
Endelig var der mennesker i arbejde, som har lyst og 
tid til at gøre en forskel i deres fritid.

Vi gentager successen til efteråret og kan kun opfordre 
foreningerne til at byde ind med konkrete frivilligjobs.
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Samarbejde om selvhjælp
Frivilligcentret styrker sin indsats på selvhjælpsområ-
det. Torsdag 30. maj kl. 17-19 invitereres alle forenin-
ger og grupper, der udbyder selvhjælpsgrupper og 
netværkscaféer i regi af frivilligcentret og andres fora i 
Hillerød, til et fællesmøde. 

Tanken er at styrke kendskabet på tværs af dem, som 
arbejder med selvhjælp, skabe et overblik over, hvilke 

grupper der findes, samt høre, hvilke udfordringer man 
som frivillig igangsætter eller forening står med i dette 
arbejde. Selvhjælpskoordinator i frivilligcentret, Eva 
Christensen, leder mødet. 

Tilmelding til: selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk eller 
tlf. 48 24 19 07 senest den 27. maj.  

http://frivilligcenter-hillerod.dk
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/fileadmin/friselokal/grupper/45/Filer/M%C3%A5nedens_program/M%C3%A5nedsprogram_maj__2013.pdf
http://www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod
mailto:selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk
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I Nyhedsbrevet 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 mennesker, der står bag foreningernes virke.

Ventilens dynamiske duo
Mia Garbos og Stine Overgaard Dahl bruger en stor del af deres fritid på at gøre en forskel for 
ensomme unge i en svær situation gennem foreningen ”Ven-til-en” i Hillerød.

Siden december 2010 har de to unge kvinder Mia Gar-
bos og Stine Overgaard Dahl været aktive i Ventilen, 
der er et mødested for ensomme unge mellem 15 og 
25 år. Siden november sidste år har de kørt et parløb 
som formænd og har netop afviklet den årlige Ensom-
hedsdag. I år var temaet ”Gør en forskel – Gro en ven”. 
Arrangementet skulle vise, hvordan venskaberne gror, 
og fællesskabet blomstrer i mødestederne. Det skete 
på Torvet, hvor man kunne gro sin egen karseven, som 
senere kan nydes på en oste- eller æggemad.

Bag det optimistiske og positive arrangement, der 
fungerer som oplysning og rekruttering til Ventilens 
arbejde, ligger et langt alvorligere problem, nemlig en-
somheden blandt unge. Den var årsag til, at de to i sin 
tid meldte sig som aktive.

”Jeg var lige kommet ud af et kæresteforhold og ville 
gerne i gang med noget, der handlede om andre end 
mig selv. På frivilligjob.dk så jeg noget om Ventilen, 
og det syntes jeg lød godt. Ensomhed er noget, vi alle 
kender og kan forholde os til”, fortæller Mia, der læser 
HF-enkeltfag på VUC i Lyngby.

Ingen af dem har før været engageret i frivilligt arbejde, 
som skal passes ved siden af studier og job.

”Min psykologilærer på gymnasiet fortalte om Ventilen, 
og det lød meget spændende, så det ville jeg gerne 
være med til at støtte.” siger Stine, som studerer på 
RUC. 

Selv om hverken Mia eller Stine ser ud til at være plaget 
af alder, kalder de konsekvent målgruppen for ”de 
unge.” I Ventilens sammenhæng er man ”ung”, når man 
er bruger. Frivillige medhjælpere kan fungere ind til de 
30 år.

Ventilen i Hillerød holder åbent i lokaler på Buevej 1 
hver onsdag fra kl. 18.30-21.15. Her bliver der blandt 
andet snakket, spillet spil, set film og lavet mad. Derud-

over arrangerer man besøg på cafe eller en tur i biogra-
fen.
Sammen med de øvrige medlemmer af frivilliggrup-
pen gør Mia og Stine hvad de kan for at skabe en god 
stemning og et stærkt fællesskab med de unge. Men 
arbejdet i Ventilen gør ikke kun en forskel for de ”unge”. 
De finder arbejdet med de unge utroligt givende for 
dem selv, og de opfatter det i høj grad også som en del 
af deres egen dannelses- og modningsproces.

Formandsduoen har på det seneste brugt frivilligcentret 
som sparring og benyttet sig af de ekspertiser og facili-
teter, centret tilbyder, og på et velbesøgt informations-
møde om frivilligt engagement fortalte Mia og Stine om 
deres baggrund og erfaringer med at være engageret 
som frivillig i Ventilen.

Ventilen kan træffes på 50 52 36 67 eller 
hillerod@ventilen.dk.

På den årlige Ensomhedsdag var Stine Overgaard Dahl (t.v.) og 
Mia Garbos på Torvet for at orientere om Ventilens arbejde.

mailto:hillerod@ventilen.dk
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Ministeren kom til kaffe
Det frivillige engagement og de økonomiske rammer var to centrale emner, da økonomi- og 
indenrigsminister Margrethe Vestager 29.april besøgte Frivilligcenter Hillerød, hvor hun over 
en kop kaffe mødte godt 25 repræsentanter for en række medlemsforeninger.

Bestyrelsesformand Peter Andersen og centerleder 
Anette Nielsen påpegede problemer med øget bu-
reaukrati i forbindelse med Socialministeriets særlige 
pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen). Bevillinger 
til projekter er sat ned fra to til et år. Det betyder, at fra 
frivilligcentrene får tildelt en bevilling, og til projektet kan 
startes, går der adskillige måneder ud af de 12 måneder, 
bevillingen gælder. Der skal findes en medarbejder, og 
inden projektet kommer i gang, er tiden gået. Ubrugte 
midler kan ikke overføres, men skal betales tilbage.

Margrethe Vestager lovede at bringe sagen videre til 
de ministre og embedsmænd, der behandler ansøgnin-
gerne.

Flere patientforeninger gjorde opmærksom på, at deres 
tilskud ikke matcher udgifterne til f.eks. annoncering, 
der er en nødvendig del af oplysningsarbejdet. Margre-
the Vestager erkendte problemet, men understregede, 
at den væsentligste del af støtten til det frivillige arbejde 
er en kommunal opgave. Det må vi huske, når der næ-
ste gang skal sættes kryds på stemmesedlen. 

Hun advarede mod at lade staten overtage flere op-
gaver, og opfordrede til at samarbejde endnu mere på 
tværs af civilsamfund, kommune og erhvervslivet lokalt. 

Evy Lauersen, formand for Gigtforeningen Nordsjæl-
land gjorde opmærksom på uheldig sprogbrug i forbin-
delse med kronisk lidelser.

-Gør os ikke syge. Vi har en lidelse, men de fleste lever 
et normalt liv, selv om det af og til går lidt langsommere, 
sagde hun

Margrethe Vestager støttede synspunktet og erklærede:
-Vi skal se mennesket først, ikke sygdommen.

Økonomi- og indenrigsministeren var inviteret til Hille-
rød af det radikale byrådsmedlem Christina Thorholm.

Store Cykeldag 9. juni
Cykelgruppen Frihjul tilbyder gode ben og vind i håret (under cykelhjelmen), når gruppen cyk-
ler i spidsen for Store Cykeldag.  

Alle er velkomne kl. 9.30 i Frivilligcenter Hillerød, hvor 
der serveres morgenkaffe og bydes velkommen. Kl. 10 
drager cyklisterne af sted ad to ruter. Den næsten 16 
km. lange Familieturen fører blandt andet forbi Rok-
kestenen, og de mere trænede kan tage turen rundt om 
Esrum Sø, der er på 45 km.

Ved middagstid mødes alle cyklister i Store Dyrehave 
på en parkeringsplads på Overdrevsvejen, der i dagens 

anledning er omdannet til festplads. Medlemmerne af 
Frihjul cykler tilbage til frivilligcentret for at sige farvel til 
hinanden.

Frihjul har stået for tilrettelæggelsen af ruterne. Stor 
Cykeldag gennemføres over hele landet, og i Hillerød 
står ud over Frihjul blandt andre Cyklistforbundet Hille-
rød, Naturstyrelsen og Hillerød Kommune bag arrange-
mentet. Se mere her.

Margrethe Vestager (t.v.) besøgte for første gang et frivilligcenter. 

http://www.friselokal.dk/index.php?id=2543
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Frivillig Fredag i musikkens tegn – vær med!

I anledning af Frivillig Fredag og Kulturnatten sidst i 
september inviterer frivilligcentret i et samarbejde med 
Klaverfabrikken Live, sociale medlemsforeninger og 
-grupper og en række lokale sangskrivere til at sam-
arbejde om at formidle foreningernes sag og enga-
gement på en anderledes og festlig måde – nemlig 
gennem musik. Hver sangskriver præsenteres for en 
specifik forenings værdier, aktiviteter, brugere, etc. og 
skriver en sang om foreningen på baggrund af disse 
indtryk. 

Den enkelte sang vil blive spillet af sangskriveren i for-
bindelse Kulturnatten i Hillerød d. 20. september og 
på den fælles Frivillig Fredag-event d. 27. september i 

vandrehallen på Hillerød Bibliotek. Det er desuden en 
mulighed for den enkelte forening eller gruppe at stå 
for et synlighedsarrangement et sted i Hillerød i løbet af 
uge 39.

Meget mere om dette, når frivilligcentret inviterer til et 
planlægningsmøde 22. maj kl. 16.30-18.00, hvor der 
også vil være idéudvikling i forhold til Frivillig Fredag 
d. 27. september. Vi håber, at mange foreninger og 
grupper vil gribe chancen for at skabe synlighed på en 
festlig og sjov måde. Tilmelding til projektet og plan-
lægningsmøde er 20. maj. 
til epost@frivilligcenter-hillerod.dk.

Deltag i årets Frivillig Fredag Praktik 
– åbn jeres dør for en praktikant i uge 39
En praktik giver – i modsætning til et besøg – mulighed for at få en personlig  
oplevelse og indtryk både af de mennesker, der er engageret frivilligt i en sag og  
foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet.

Frivilligcenter Hillerød tager for tredje år initiativ til at 
matche lokale foreninger med politikere og embeds-
mænd i en praktik, der skal give indblik i de mange 
udfordringer, muligheder og opgaver, vi som frivillige 
foreninger står overfor i vores virke for rigtig mange 
brugere.

Praktikant-feltet henvender sig både til lokalpolitikere 
og kommunale embedsmænd. Formålet med praktik-
ken er overordnet at åbne op for læring, netværk og for 
lokal involvering – og meget gerne undersøge mulig-
hederne for at samarbejde om at løse lokale sociale 
udfordringer.

Sidste års erfaringer med Frivillig Fredag Praktikken 
var særdeles positive, både i Hillerød og resten af 
landet. I Hillerød blev der afviklet 16 praktikforløb – vi 
håber at få tallet lidt højere op i år – men det afhænger 
udelukkende af jeres – foreningernes - lyst og interesse 
i at deltage – og opbakningen fra kommunale embeds-
mænd og politikere i Hillerød. 

I uge 20 vil samtlige frivillige foreninger i Hillerød på kul-
tur-, idræt- og det sociale område modtage en invitation 
til at sammensætte et praktikprogram på en halv eller 
hel dag/aften i løbet af uge 39, som kulminerer med 
’Frivillig Fredag’ den 27. september. Parallelt vil alle lo-
kale politikere og udvalgte embedsfolk modtage en invi-
tation og opfordring til at blive praktikant for en halv eller 
hel dag. Vi håber, at mange har lyst til at være med.

Info vedrørende ’Frivillig Fredag Praktik’ kan rettes til 
Anette Nielsen: praktik@frivilligcenter-hillerod.dk  / 
tlf. 48241907

Fakta:
Læs mere om Frivillig Fredag på www.frivilligfredag.dk
Læs mere om ’Frivillig Fredag Praktik’ og Frivilligcenter 
Hillerød på www.frivilligcenter-hillerod.dk

Planlægningsmøde 22. maj kl. 16.30-18.00

http://www.frivilligfredag.dk
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Din forening skal have et CVR-nummer
Alle foreninger med en bankkonto skal have et CVR-
nummer. Det skal de for at forhindre, at foreningernes 
konti bliver brugt til hvidvask af sorte penge eller til at 
finansiere terror. 

Derfor skal den person, der står som ansvarlig for 
kontoen, oprette CVR-nummeret ved at gå ind på www.
webreg.dk og klikke på ”Frivillige foreninger”.

Den ansvarlige skal logge sig ind med sin PERSONLI-
GE NemID og derefter klikke ”start”, ”accepter betingel-
serne”, ”fortsæt” og ”opret”.

Derefter kan man aflevere papirerne i banken eller 
sende en kopi.

Er du i tvivl, så kontakt os i frivilligcentret.

Vær med til at fejre FCH’s nye 
hjemmeside torsdag 6. juni kl. 16
Torsdag 6. juni kl. 16 får Frivilligcenter Hillerød får ny hjemme-
side med et nyt udseende. Vær med til at fejre lanceringen af 
den nye og mere brugervenlig hjemmeside. Vi byder på et glas 
vin og lidt snack.

Alle er velkomne!

Bestyrelsen for frivilligcentret er på plads
Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse er nu på plads efter et konstituerende møde 2. maj med 
følgende medlemmer og poster:

Peter Andersen, formand (Den folkelige Tænketank)
Jørgen Nielsen, næstformand, (Hillerød Samvirkende 
Idrætsforeninger – HSI)
Inge Engel Christensen, kasserer (Røde Kors lokal-
forening Hillerød)
Lene Holmsgaard, bestyrelsesmedlem (Hjerteforenin-
gen lokalforening Hillerød)
Christina Høi, bestyrelsesmedlem (Dansk Flygtninge-
hjælps Unge)
Ditte Aagaard, suppleant (Mødrehjælpen lokalforening 
Hillerød)

Det første møde blev primært brugt på at introducere 
de nye bestyrelsesmedlemmer til frivilligcentrets histo-
rie, økonomi, sekretariatet og indsatsområder.

Bestyrelsen glæder sig til at trække i arbejdstøjet - og 
vil som noget af det første bl.a. bruge tid på sammen 
med sekretariatet - at mødes med frivilligcentrets 
medlemsforeninger og grupper. Bestyrelsen ønsker at 

mødes med vores medlemmer, dels for at blive opdate-
ret på udfordringer og særlige interesseområder blandt 
vores medlemmer dels informere om muligheder for 
samarbejde, netværk og faglig/praktisk støtte i frivillig-
centret, udtaler Peter Andersen, der i øvrigt glæder sig 
over at fortsætte som formand for frivilligcentret – og de 
mange spændende udfordringer, der ligger og venter i 
det kommende år.

Fra venstre: Jørgen Nielsen, Lene Holmsgaard, Ditte Aagaard, 
Inge Engel Christensen, Peter Andersen og Christna Høi
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Førstehjælpskurser i frivilligcentret i juni

Søndag den 2. juni kl. 13.00-17.00 med Røde Kors.
Fire timers repetitionskursus i førstehjælp
Kurset indeholder førstehjælpens fire grundregler, un-
dersøgelse af tilskadekommen, stabilt sideleje, Hjerte-
Lunge-Redning samt demonstration af AED/Hjertestar-
ter. Pris: 400 kr. inkl. materialer samt kaffe/te. 

Søndag den.16. juni kl. 9.30-17.30
8-timers kursus – obligatorisk for kørekortstagere. 
Førstehjælpens grundregler, undersøgelse af tilskade-
kommen, kendskab til hjertestarter samt færdselsrelateret 
førstehjælp. Pris: 525 kr. inkl. materialer samt te/kaffe. 

Tilmelding og betaling: www.rodekors.dk/førstehjælp, 
eller kontakt Frivilligcenter Hillerød, 

Nyt frivillighedscharter på vej
Chartret for samspil mellem det frivillige Danmark og det 
offentlige beskriver grundlæggende værdier og rammer 
for samspillet. Chartret blev udarbejdet i 2001. Nu har 
regeringen taget initiativ til at forny det og gjort det nutidigt. 

Det nye charter skal udarbejdes af en arbejdsgruppe 
bestående af en række ministre, udvalgte repræsentanter 
fra frivillige foreninger og organisationer samt borgmestre 
fra udvalgte kommuner. Frivilligrådet under Social- og 
Integrationsministeriet har fået til opgave at bistå styre-
gruppen for charterprocessen i planlægningen og gen-
nemførelsen af processen.

Læs mere om chartret på www.frivilligcharter.dk. 
Her kan man tilmelde sig nyhedsmail.

„Konkurrencestatens ofre“
– konferencedag

Settlementets Rådgivning, Frivilligt Forum og Socialpo-
litisk Forening arrangerer fredag 3. juni en konference 
med titlen Konkurrencestatens ofre. Den finder sted 
Vartov, Farvergade 27 i København. Beskrivelse og 
program kan ses her.

Kunsten at passe på sig selv
Kurset ”Kunsten at passe på sig selv” henvender sig til 
frivillige med brugerkontakt, der ønsker at blive bedre til 
at passe på sig selv i pressede situationer, hvor der er 
følelser på spil, eller hvor ressourcerne er ved at slippe 
op, fordi man glemmer at lytte til sine egne grænser. 

Kurset holdes i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c 
i Hillerød fredag 24. maj kl. 15-21 og lørdag 25. maj kl. 
9-15. Der vil være fuld forplejning under hele kurset. 

Det koster kr. 200, at deltage i kurset, som betales af 
den forening/gruppe, hvor du er frivilligt engageret. 

Undervisere er krops- og psykoterapeut Trine Alvilda Jen-
sen og musiker og life & business coach Christoffer Larsen. 

Tilmelding til epost@frivilligcenter-hillerod.dk
Se mere her.

Invitation til jordbærkage og kaffe i frivilligcentret 
Torsdag den 20. juni 2013 kl. 15-17

Tovholdere, igangsættere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivilligt engagerede, der gør en forskel for andre
gennem vores medlemsforeninger, –grupper og rådgivninger, inviteres til et uformelt sommermøde på plænen ved 
frivilligcentret. Vi lægger op til en hyggelig eftermiddag med snak, hygge og samvær – inden vi vil ønske hinanden 
en dejlig sommerferie. Mere info følger.

Sæt kryds i din kalender X

Kun få 

pladser 

tilbage

http://www.rodekors.dk/det+gor+vi/foerstehjaelp
http://www.frivilligcharter.dk
http://www.friselokal.dk/fileadmin/friselokal/grupper/45/Filer/Eksterne_tiltag/konkurrencestaten.pdf
mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
http://www.friselokal.dk/fileadmin/friselokal/grupper/45/Filer/Workshops/Kunsten_at_passe_p%C3%A5_sig_selv_invitation_2013_f%C3%A6lles.pdf

