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RÅDGIVNINGGENERELT OM FRIVILLIGCENTER

Pc-undervisning, rådgivning og support

GENERELT OM FRIVILLIGCENTER

Overblik over aktiviteter og  
muligheder i Frivilligcenter 

Hver måned udgiver vi et program med overblik 
over kommende lukkede såvel som åbne - 
arrangementer og de faste aktiviteter i 
frivilligcentret.

Alle foreninger og netværk-/ selvhjælpsgrupper, 
der afholder møder/arrangementer hos os, kan få 
omtale i månedsprogrammet. 

Du kan hente det i frivilligcentret eller et af de 
mange steder rundt om i Hillerød.

Du kan også se det på vores hjemmeside:
www.frivilligcenter-hillerod.dk

Du kan også læse nyheder på vores 
Facebook side: 
Facebook.com/Frivilligcenter.hillerod

Frivilligcentret er et væksthus for foreningsliv og 
frvilligt socialt arbejde i hele Hillerød Kommune.
Vi giver plads, mulighed og inspiration til, at du 
kan engagere dig i dit lokalsamfund.

Vi er en forening af foreninger. Som medlem får 
du mange fordele, bl.a. hjælp og sparring til at starte 
eller idéudvikle din forening eller sociale gruppe og 
meget mere.

Som borger kan du også få hjælp til at finde stedet, 
hvor du vil lægge din frivillige indsats.

Alt dette og meget mere info kan du finde på
www.frivilligcenter-hillerod.dk

Velkommen til Frivilligcenter  
Hillerød - her favner vi bredt  

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf.: 4824 1907       
info@frivilligcenter-hillerod.dk

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 10-16
Fredag lukket
- og ellers ifølge program, booking og aftale.

Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejdela
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Hvem står for IT-caféen? 
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. 

Gruppen består i dag af:
Richard Haagensen (tovholder), Kurt Andersen, 
Troels Pedersen, Preben Tolversen, Lilian Hansen,
Daniel Andersen, Anders Bendtsen.

Hvor og hvornår?
IT-caféen holder åbent hver onsdag mellem  
kl. 10-15 i Frivilligcenter Hillerød, 
Fredensvej 12C (bag biblioteket).

IT-caféen i frivilligcentret har indgået et 
samarbejde med Ældremobiliseringens Datastuer.

Vel mødt!

Hvordan?
IT-caféen råder over fem pc’er med det nyeste  
styresystem. 

Vi har trådløst netværk, som gør, at du som bruger 
også kan medbringe og benytte din egen bærbar pc.

IT-caféen kører som hovedregel i tre dele:
•	 Formiddagshold med gruppeundervisning   

hvor tilmelding er obligatorisk.  
Se dagspresse og annoncering.

•	 Åben IT-rådgivning fra kl. 12-13. Her kan du 
komme med et akut problem med din pc eller  
programmer, få hjælp og et godt råd for at komme 
videre.

•	 Eftermiddag: temamøder i vores åbne hjælp til 
selvhjælpsgruppe for IT-brugere. Her kan du hente 
viden og inspiration om forskellige temaer som: 
NemID, e-boks, og borgerpost, Skype, tv på pc’en, 
vedligeholdelse af en pc og meget mere. 

Det er gratis at benytte IT-caféen. 
Deltagerne på holdet betaler kun 10 kr. for kaffe/te, 
kopi og materialer pr. gang. 

Hele beløbet betales ved start - 40 kr. for 4-ugers 
hold osv.

Vi ser gerne, at man som deltager bliver medlem 
af frivilligcentret. Det koster 50 kr. om året.

Hvad er formålet?
Frivilligcentrets IT-café har til formål at hjælpe og 
understøtte alle interesserede borgere i Hillerød til at 
kunne begå sig i den digitale verden. 

Derfor tilbyder vi hjælp og støtte til: 
•	 at komme i gang med at bruge en computer  
•	 at komme videre med de gængse programmer 
•	 at løse problemer med din computer

Hvem kan benytte sig af tilbuddet?
IT-caféen henvender sig til alle borgere i Hillerød, der 
enten ønsker at komme i gang ved tastaturet eller 
kredser om at købe sig den første pc, men mangler et 
kærligt skub til at komme i gang. 

IT-caféen er også for den (lidt) mere erfarne bru-
ger, som savner færdigheder på de gængse såvel 
som de nyeste programmer gennem vores ”hjælp til 
selvhjælpsgruppe for den digitale borger”.
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DEN DIGITALE BORGER


