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Tak til . . .
Bestyrelsen 2016
Formand Peter Andersen (Naturfred-
ningsforeningen Hillerød), næstfor-
mand Jørgen Nielsen (HSI), Lene Holms-
gaard (Hillerød Hjerteforening), Hanna 
Hou (Mødrehjælpen Hillerød), Peter Lan-
ger (Hillerød Skakklub) og suppleant Ole 
Peter Andersen, (Kræftens Bekæmpelse 
Hillerød).

Sekretariat 2016
Anette Nielsen, Centerleder, Mette Borst 
Nissen, projektmedarbejder (barsel fra 
april), Matilde Agner Pedersen, prakti-
kant og efterfølgende barselsvikar og 
projektkoordinator for Kom med!, Jørn 
Jensen, kommunikationsmedarbejder 
(gik på efterløn i oktober, men er fort-
sat som frivillig), Richard Haagensen, It-
ansvarlig og Jytte Behrendtz, bogholde-
ri og administration. Knud Sneftrup og 
Charlotte Mangor Callesen (grafikere). 

Eva Christensen, Børn- og ungekoor-
dinator. Ditte Aagaard, koordinator for 
Lær at tackle. Marianne Knudsen, re-
ceptionen, Lilly Mathisen, husalf og re-
ceptionen. Annelise Kaalby og Rawa Al-
boraki.

Lisbeth Grayston, Aida Kokanovic og 
Niels Holger Pedersen bidrog til produk-
tionen af årsskriftet for 2015.

I 2016 sagde vi farvel og tak til: He-
lena Grayston, projektsekretær for triv-
selsgrupperne, Matilde Agner Pedersen, 
Linda Wettendorff, receptionsfrivillig, 
Grith Mandrup-Poulsen, kommunikati-
onskonsulent og Lisbeth Grayston, Lær 
at tackleinstruktør.

Økonomisk støtte 2016
FcH’s grundfinansiering kom fra So-
cialministeriet, hvorfra vi også har fået 
puljemidler. Desuden er vores aktivite-
ter blevet støttet af Hillerød kommune, 
Slots- og Kulturstyrelsen, Metro Schrø-
der Fonden, Team Rotary Hillerød, Bio-
gen, Lions Hillerød, Odd Fellow Logen 
og en cykelevent arrangeret af forældre 
til børn i trivselsgrupper.

Forord
Frivilligcentrene i Danmark blev i 2016 eva-
lueret, og værdien af et lokalt samlings-
punkt for frivillige aktiviteter og foreningsliv 
står klart: ”Frivilligcentrene styrker det loka-
le frivillige engagement”, lød konklusionen 
fra Rambøll og Socialstyrelsen, som stod 
bag evalueringen. 

En gruppe ældre hjælper og motiverer sam-
men med praktikanter fra UCC andre min-
dre mobile ældre med motion og socialt 
samvær. Værtinderne på Mamma Mia ryd-
der op efter dagens møde, hvor kvinderne 
fik introduktion til førstehjælp for babyer fra 
en frivillig fra Røde Kors. I borgercafeen sid-
der mennesker og venter på - efter tur - at 
få en snak med en frivillig i Den økonomi-
ske råd- og vejledning, Anonym retshjælp 
eller Bisiddergruppen Nordsjælland. På før-
ste sal er et par frivillige i gang med at stil-
le borde op til ugens møde i AA - menne-
sker, der støtter hinanden i at forblive ædru. 
Omkring pc’erne sidder tre kvinder og lytter 
koncentreret til en af de it-frivillige, der har 
styr på, hvordan man gemmer sine data, så 
man kan finde dem igen. I går var det en af 
de frivillige fra Sprog- og netværkscaféen, 
som sad på samme stol og hjalp en soma-
lisk mand med at udfylde en ansøgning om 
familiesammenføring. 

Velkommen til hverdagen i Frivilligcenter 
Hillerød! Dette er, sammen med alt det, I 
kan læse om i dette årsskrift, små nedslag 
i det frivillige engagement og virke, som 
mennesker arbejdede for, bidrog til og var 
fælles om i rammerne af frivilligcenter Hil-
lerød i 2016. 

10 års jubilæum – mest på godt... 
Fantastisk har det været at gennemlæse 
årsskrifterne fra 2007 til 2015. Der er ingen 
tvivl om, at årsskrifterne samlet set er et vid-
nesbyrd om et årti med voksende engage-
ment og deltagelse, udvikling af aktiviteter 
og et styrket samarbejde på kryds og tværs 
af Hillerød. Personligt er jeg taknemlig for 
og stolt over at havde været med i FcH gen-
nem det første årti!

 
Anette Nielsen,  

centerleder
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Jubilæumshilsner
Hvad har Frivilligcenter Hillerød bidraget med i de forløbne 10 år? Seks udvalgte 
personer blandt centrets mange frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere 
giver her deres bud.

Samarbejde samler
Tænk, at det er 10 år siden, Frivilligcenter Hillerød ”kom til 
verden”. En rigtig god ide af initiativrige ildsjæle og gode 
kommunale viljer!

I mine øjne har de 10 år skabt en god og naturlig dynamik 
mellem mange foreninger, der via FcH har lært hinanden at 
kende, kunnet udnytte denne nye viden mellem flere aktive 
foreninger og også henvise til hinanden. Dette kendskab, og 
FcH’s muligheder for med mellemrum at arrangere f.eks. te-
madage, hvor alle foreninger har mulighed for måske at få 
mere viden og nye ideer, er jeg sikker på, har været gavnlig 
for mange af Hillerøds foreninger.

Med en hverdag, hvor samfundet virkelig har fået øje på kræf-
terne i de frivillige foreninger og på vigtigheden af ”sammen-
hængskraften” i et demokratisk samfund, er det mit håb, at 
den kommunale opbakning vil fortsætte, ja endda styrkes, så 
vi både kan få inspiration til at holde os selv i gang og må-
ske deltage i en fritidsaktivitet, der også kan gavne og glæ-
de andre. 

Ingen kan hjælpe alle,  
men alle kan hjælpe nogle!

Bent Kauffmann,  
formand for Røde Kors  
Hillerød Afd    

Mødested for nye relationer
I Frivilligcenter Hillerød oplevede jeg, 
at mennesker fandt det sted, de sav-
nede: et sted, hvor de kunne bidrage 
med – eller blive mødt i - det, de bar 
rundt på. Det var dybt fascinerende. 

At se relationer blive skabt på tværs af interesser, alder, livssi-
tuation og evner var noget af det største. Se idéer blive til vir-
kelighed, fordi man kunne koble sig på andres netværk, ram-
mer eller behov. At se en kunstner opleve fællesskab med 
mennesker med en lidelse, hun knap havde hørt om, og der-
igennem opleve tilhørsforhold til Hillerød. At se en forenings-
leder finde udtryk for sine erfaringer ved læse sit digt op på 
kulturnatten og at se andre genkende følelser og tanker på 
tværs af den enkeltes omstændigheder. At se to mennesker 
begynde at gå ture sammen og finde fællesskab eller glæde 
gennem det. Det var stort. 

Frivilligcentre er for mig at se helt afgørende kraftcentre i et 
samfund præget af stadig større præstationsræs og ensom-
hed. Vil man fremme sammenhængskraft i samfundet, er 
støtte til frivilligcentre et helt oplagt sted at sætte ind. Der-
for skal FcH fortsætte med at være det mødested og ressour-
cecenter, der understøtter frivillige og foreninger i at tænke 
og handle som civilsamfund, også i samspillet med kommu-
nen.

Dorte Kappelgaard,  
projektmedarbejder i FcH 2011-2014

Ildsjæle skaber glæde
Jeg møder mange ildsjæle i vores 
kommune, og samtalen kom-
mer hurtigt til at dreje sig om fri-
villigcentret i Hillerød. Og altid er 
det positivt. Det menneske, jeg 
taler med, glæder sig over mu-

lighederne i centret, glæder sig til noget, der snart skal ske, el-
ler taler om betydningen for det arbejde, vedkommende selv 
er i gang med i en gruppe eller en forening. Frivilligcentret er 
blevet et samlingspunkt for vores ildsjæle.

Det ledes jo også af en ildsjæl. Jeg kommer til at tænke på 
Anette Nielsen, der en dag hang med hele overkroppen ud 
ad vinduet i centret lige efter en af de hårdere budgetlægnin-
ger, da jeg var borgmester. Anette havde fået øje på mig, og 
hun havde nok været bekymret for, om centret ville klare sig. 
For hendes indre blik var der alle de frivillige, som kan blom-
stre smukkere, hvis de støttes af frivilligcentret. Jeg kunne be-
rolige hende med kommunens fortsatte støtte, og hun krav-
lede ind igen.

Jeg mener, at frivilligcentret også fremover skal bidrage med 
klogskab og fornyelse. Det skal bidrage med indsigt og ind-
blik, som kan omsættes til, at flere af os, sammen med an-
dre, kan skabe et gladere og tryggere samfund, som vi er fæl-
les om.

Kirsten Jensen, 
borgmester 2007-2013

Vi er taknemmelige
Frivilligcenter Hillerød (FcH) er en uvurder-
lig gave til os borgere, som gør Hillerød til 
en bedre kommune. 

FcH har fra starten boblet af udvikling, 
læring, inspiration, samskabelse, berigel-
se, høj puls, energitilførsel, netværk og 
synlighed for os mange medlemmer. 

Det ene fristende FcH-tilbud efter det andet har været svære 
at modstå og har derfor lokket mig hjemmefra igen og igen. 
Utallige gange har jeg fået hjælp og støtte, selv når jeg er 
dukket op uden forudgående aftale. Styrk din Krop og Hille-
rød Motionsvenner er meget taknemmelige for hjælpen, ide-
erne og løsningerne, som personalet yder.

Vores inderlige ønske og håb er, at der inden for en oversku-
elig fremtid sker en klar forbedring af varig karakter af den 
stramme økonomi, som FcH er underlagt. Stort til lykke med 
de første 10 år til FcH, til Anette Nielsen, for den imponeren-
de og rosværdige arbejdsindsats, og til hele personalet! 

Kirsten L. Dalgaard, Styrk din Krop  
og Hillerød Motionsvenner

En vigtig base
Jeg er idémand til og tovholderen i cy-
kelgruppen Fri-hjul, der har været til-
knyttet Frivilligcenter Hillerød siden 
august 2008. FcH har været rammen, 
som har gjort det muligt at holde gang 
i hjulene uafbrudt i de 8½ år, der indtil 
videre er gået.    

Baggrunden for, at jeg startede gruppen, var en læges kla-
re budskab til mig: ”Motion virker mindst lige så godt mod 
depression som piller - forskellen er bare, at alle bivirknin-
ger ved motion er positive.” Lederen af FcH, Anette Niel-
sen, skulle ikke høre meget af dén historie, før hun hjalp 
gruppen i gang – og fik rammerne lagt for Fri-hjuls ”cy-
kel-kur”.

Foto: Røde Kors

Foto: Margit Nelson

Foto: Birte Uhre Petersen

Foto: Jesper Engel Christensen

Foto: Bjarke MacCarthy

Styrker foreninger
På 10 år har Frivilligcenter Hille-
rød gået fra at være en lidt luf-
tig idé i en arbejdsgruppe til en 
anerkendt aktør! Og jeg ser et 
FcH, som har gjort en forskel 
for mange parter. 

Meget kunne nævnes, men jeg ser arbejdet med at styr-
ke det lokale foreningsliv som noget særligt. Jeg oplever, at 
der lokalt her 10 år efter opstart er mere fælles fodslag – 
men stadig plads til stor forskellighed og autonomi. Mange 
foreninger står styrket efter at have modtaget professionel 

støtte til opstart eller til kapacitetsudvikling. Holdt op mod 
arbejdsgruppens tanker og formål med etablering af FcH, 
så må netop dét stå centralt. 

I de seneste år er ”samskabelse” kommet på dagsorden i 
kommunerne, som søger øget samarbejde med den frivilli-
ge verden. Skal det projekt lykkes til glæde for alle, så vil vi-
den om de forskellige verdeners rammer og forskelle, mu-
ligheder og begrænsninger være helt centrale! Og hvem er 
mere oplagt end FcH til at løfte den nødvendige brobyg-
ningsopgave – og oversættelsesopgave? 

Inge Engel Christensen, formand for FcH 2007-2013

Gruppen er stille og roligt vokset, så vi nu cykler holdvis 
to dage om ugen; Vi blev for mange til at kunne komme 
igennem lyskrydsene. På årsbasis er der mindst 30 deltage-
re i 50 uger, altså 1500 cyklister, som i alt kører 30.000 km. 
Hovedparten er mellem 65 og 85 år, ligeligt fordelt mel-
lem kønnene.  

Det faktum, at der er en fast adresse og faciliteter, som kan 
virke som base for cykelturene og det sociale samvær, der 
følger med, kan ikke overvurderes. Det er lige så vigtigt i 
dag og i fremtiden, som det var fra starten. Værdien af FcH 
er mange gange større end de offentlige tilskud.

Tim Karll, cykelgruppen Fri-hjul
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Årene, der er gået
Der er sket en rivende udvikling i Frivilligcenter Hillerød på 10 år. Vi har kigget i 
tidligere årsskrifter og her samlet højdepunkter og nye initiativer, der har 
karakteriseret de enkelte år.












2007 Frivilligcenter Hillerød slår dørene op i marts. Efter an-

sættelse af en leder i januar, indretning af en Borger-
café og arbejdspladser i værkførerburet, begynder de første aktivi-
tetsgrupper at skabe liv i huset i dagtimerne. 

Ca. 20 frivillige tager det første år initiativer bl.a. til en sangcafe, IT-
café, motion, et åbent atelier og en madklub. Princippet er, at alle, 
som er med, skal spille en rolle. 

Det første år er 27 sociale foreninger medlem. Mange deltager i ind-
samlingseventen for Unicef i Kulturaksen, Kulturnatten og det første 
dialogmøde mellem foreningsrepræsentanter og kommunale politi-
kere, der ligger de første spor til en ny frivilligpolitik i kommunen.





















































































2008 Flere foreninger finder vej til praktisk hjælp, 
sparring og til at danne netværk med lige-

sindede. Et patientforeningsnetværk etableres, og et sam-
arbejde på tværs af sociale, kulturelle og idrætsforeninger-
ne med kommunen fører til en ny frivilligpolitik. 

FcH gennemfører en undersøgelse for at lære af den før-
ste periode. Konklusionen er klar: ”Frivilligcentret har be-
tydning for det frivillige sociale arbejdes udvikling i Hillerød 
og er blevet et netværks- og aktivitetssted med liv og et 
behageligt miljø, som mange kan lide at komme og bru-
ge”. 38 foreninger melder sig ind i FcH i 2008.

Årsskrift 2009 
Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C

3400 Hillerød
Tlf: 4824 1907

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

Et væksthus for 
foreningslivet

og det frivillige 
sociale arbejde 

i Hillerød

2009 Et enstemmigt Byråd øger støtten til frivilligcentret 
med kr. 100.000 – et signal om, at det frivillige so-

ciale arbejde får højere prioritet i kommunen. Men træerne vok-
ser ikke ind i himlen; Den øgede bevilling holder kun et år.

De store øres klub og selvhjælpsarbejdet kommer op at stå gen-
nem en tostrenget indsats, der støtter selvhjælpsaktiviteter i for-
eningsregi og opstart af temagrupper. 

Østfestivalen får en kvindefestdag om trivsel og sundhed - skabt 
i et samarbejde mellem patientforeningsnetværket og Østens 
Kvinder og Børn. Røde kors’ førstehjælpskurser, Sy så det Nytter, 
Advokathjælpen og en månedlig Hjertecafe kommer også til.

Årsskrift 2010 
Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C

3400 Hillerød
Tlf: 4824 1907

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

Et væksthus for 
foreningslivet

og det frivillige 
sociale arbejde 

i Hillerød

2010 bliver skudt i gang med den første nytårskur, som si-
den er blevet en fast tradition.  Fokus bliver i højere 

grad på de frivillige, der gennem en forening eller gruppe arbejder 
for og støtter andre - samt på samarbejde og netværksdannelse. 

Der afholdes en række kurser og workshops målrettet frivillige 
ildsjæle, bl.a.: Kassererens opgaver, Kommunikation og basal kon-
flikthåndtering, Fra trælse til spændende møder samt Kunsten at 
passe på sig selv - med massiv deltagelse fra repræsentanter fra 
medlemsforeningerne. Og så går FcH aktivt ind i samarbejdet med 
Projekt Frivillig – for at styrke unge, der går på ungdomsuddannel-
se, i at deltage i frivilligt arbejde.

Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER 
HILLERØD

åRsskRIFT 2011
åRsskRIFT 2011

2011 Det europæiske frivillighedsår i 2011 afføder en national fri-
villighedsdag: Frivillig Fredag. I Hillerød fester vi i en hel uge: 

En lyrikcafé for foreningsfolk på Kulturnatten. Lokale politikere går i for-
eningspraktik, 80 kommunale medarbejdere er til kaffe på Rådhuset i Kal-
les mobile kaffebar og får en snak med repræsentanter fra 26 foreninger. 

Om eftermiddagen på Frivillig Fredag inviterer otte psykiatriforeninger 
Poul Nyrup Rasmussen og Jan Sjursen til dialog og personlige oplæg på 
Torvet om psykisk sårbarhed og frivilligt engagement. Hillerødposten bak-
ker op med en serie ”voxpops” med frivillige. Resten af dette år handler 
om at kapacitetsudvikle de sociale foreninger i læring, sparring og samar-
bejde. 

Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

ÅRSSKRIFT 2012

2012 Hvordan kan man som borger i Hillerød engage-
re sig lokalt? Med kampagnen Frivillig-jobspot 

opsøges Hillerøds borgere med aktuelle frivilligjobs. Lokale for-
eninger får støtte til at udforme frivilligjobopslag og inspiration 
til at motivere og lede nye frivillige. 

Frivillig Fredag handler om Social Gadekunst – et vindue til en 
forening. Her sætter vi nye standarder for, hvordan det sociale 
foreningsliv, kunsten og handelslivet kan samarbejde på tværs 
af Hillerød. Kirsten Dalgaard fik Hillerøds første Frivilligpris. Den 
stigende interesse for frivillighed og samarbejde blev drøftet 
ved et velbesøgt dialog- og inspirationsmøde i Truckhallen.

Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

2013
Årsskrift  

Frivilligcenter Hillerød

2013 Endnu en ny samarbejdsform afprøves: lokale 
sangskrivere sætter ord og musik til foreningernes 

sag i projektet Engagement på noder – lyden af en forening på 
Frivillig Fredag. Samarbejdsprojektet Motionsvenner for Psykisk 
Sårbare bliver søsat i samarbejde med psykiatriforeninger og 
kommune. Lokale politikere stiller op til kommunalt valgmøde 
om vilkårene for civilsamfundsarrangement. FcH indgår bruger-
aftale med kommunen og tager formelt styringen af Kultur-
værksted, og vi går igen nye veje gennem et samarbejde med 
Biogen: Den første Care Deeply Volunteer Day – hvor medarbej-
dere donerer en arbejdsdag til frivilligt socialt arbejde i Hillerød.

Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

ÅRSSKRIFT 2014

2014 Tre projekter sætter dagsordenen: Selvhjælp (et værktøj til 
forandring), Motionsvenner for psykisk sårbare (et brobyg-

ningsprojekt) og Kom med! (et samskabelsesprojekt, der skal styrke fælles-
skaber og forebygge ensomhed blandt ældre) i samarbejde med kommu-
nen. 

FcH bidrager til at øge den sociale sammenhængskraft ved igen at etable-
re nye samarbejder og kendskab på tværs: Foreningspraktikken udvides 
med ledere fra det private erhvervsliv og studerende fra social og sund-
hedsuddannelsen (SOPU), og samarbejdet med Rotaryklubben Christian IV 
om en sponsorstøttet cykeltur Hillerød-Paris resulterer i en økonomisk 
håndsrækning på kr. 250.000 til de frivillige sociale foreningers aktiviteter.

ÅRSSKRIFT2015
Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse og fællesskaber

Frivilligcenter Hillerød 2015 Et nyt samarbejde med Professionshøjskolen UCC i Hillerød ser da-
gens lys: Psykomotorikuddannelsen indgår en praktikaftale med FcH, 

hvor de første seks studerende er i 6-12 ugers praktikforløb i lokale foreninger. 

Kom med!-projektet afføder initiativet: lokale gå-grupper for ældre. Mange timers 
forarbejde med at etablere et koncept og samarbejde om trivselsgrupper for børn 
og unge begynder for alvor at bære frugt. 

FcH kommer også til at danne ramme om selvhjælpskurset: Lær at tackle job og 
sygdom i samarbejde med jobcentret. Og Hillerød får sin første Frivilligbørs med 
deltagelse af godt 100 personer, der blandt andet resulterer i et PC-indsamlings-ini-
tiativ til glæde for unge flygtninge. 
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2017: Fokus på samarbejde og drift
Aktivitetsniveauet i Frivilligcenter Hillerød har været støt stigende 
de sidste 10 år. Nu er det tid til at tilpasse initiativerne efter 
grundfinansie ringen, så vi sikrer centrets fortsatte eksistens.

En dag i Frivilligcenter Hillerød
De fleste dage er der mange mennesker, foreninger og aktiviteter i frivillig centret, 
og oftest er der noget på programmet fra morgen til aften. En medarbejder førte 
dagbog på en almindelig tirsdag og fulgte såvel medarbejdere som frivillige, 
grupper og foreninger for at give et lille indblik i livet i og omkring Frivilligcenter 
Hillerød anno 2017. 

07:30 Det er tidligt – indrømmet også tidligere, end jeg plejer at møde – 
på denne råkolde morgen i februar, da jeg stiller min cykel i stativet foran 

frivilligcentret. I det samme kommer Jytte Behrendtz, der som re-
gel er den første, der møder, og låser op, så vi begge kan komme 
ind i varmen. Jytte er frivilligcentrets bogholder, men hun er også 

frivillig i sekretariatet og står for koordination af receptionens opga-
ver og de frivilliges engagement. 

Så tidligt på dagen er der ganske fredeligt i frivilligcentret og dermed 
plads til, at rengøringsassistenten kan støvsuge gangen. 

Jeg finder min pc frem og starter dagen med et blik i kalenderen, 
mens Jytte går i gang med sin egen morgenrutine: tænde lys, tømme 
opvaskemaskine, brygge kaffe og skabe overblik over dagens lokale-

bookinger.

09:15 Lily Mathiesen, husalf og praktikant i frivilligcentret, min-
der os om, at det er ved at være tid til en kop kaffe. Jeg og de 
andre af frivilligcentrets medarbejdere, der er mødt ind i løbet af 
morgenen, samles i frokoststuen og taler om dagens opgaver. 
Det er et af formiddagens små, faste ritualer. 

Vores morgenmøde bliver lidt kortere end sædvanligt, da cen-
terleder Anette Nielsen er nødt til at gå. Hun har møde med 
repræsentanter fra Professionshøjskolen UCC om det praktik-
samarbejde, frivilligcentret har med dem.

10:00 På førstesalen er Hillerød Motionsvenner gået i gang 
med den ugentlige motion for mindre mobile ældre. Da jeg 
kommer ind for at tage et billede, spørger de frejdigt, om ikke 
jeg vil være med. Jeg takker nej; jeg har ikke taget motionstøj 
med, og jeg har desuden en pressemeddelelse at skrive samt 
en masse andet at nå. 

På vej til mit skrivebord møder jeg Richard Haagensen. Han 
er it-ansvarlig i frivilligcentret, men hver onsdag er han også 
rådgiver i it-cafeen, hvor man kan få gratis it-rådgivning og 
hjælp. I dag er han dog bare lige forbi for at sætte gang i 
en opdatering på en bærbar pc.

Frivilligcentret har 10 års jubilæum. Meget er 
sket, siden det hele begyndte, men karakteri-
stisk er det, at der har været tale om en posi-
tiv udvikling, der har været kontinuerlig. I hele 
perioden har aktivitetsniveauet været stigen-
de, og vi har haft den samme leder som om-
drejningspunkt for koordinering af de mange 
aktiviteter og involvering af mange frivillige og 
medarbejdere gennem årene. 

Forudsætningen for, at vi er nået hertil, er et 
meget levende hus, som danner ramme om 
en stor del af det frivillige sociale arbejde, som 
gøres rundt om i kommunen. Det ser vi gerne 
fortsætter.

For at denne positive udvikling kan fastholdes, 
er vi i bestyrelsen kommet til en grundlæggen-
de erkendelse: Vi skal blive rigtig gode til at pri-
oritere vores indsatser og forvalte de ressourcer, 
vi har til rådighed, bedst muligt.

Tilpasning af opgaverne
Vi kommer i fremtiden til at hjælpe hinanden 
lidt mere på tværs af foreninger, grupper og lo-
kalt. Grænsen er nået for, hvad vores leder og 
sekretariatsfrivillige kan præstere af yderlige-
re opgaver, inden for de økonomiske rammer, 
som vi p.t. har til rådighed. 

Vi søgte, men fik ikke projektmidler fra Social-
ministeriets puljer i 2016-2017. Derfor måtte vi i 
starten af 2017 afskedige vores fastansatte pro-
jektmedarbejder, der gennem stort set alle åre-
ne, om end med forskellige ansatte, har dan-
net parløb med vores centerleder. Det betyder, 
at der i år indtil videre ikke er lønnet arbejdskraft 
til at løfte større tværgående projekter.

Vi har besluttet os for at tilpasse vores kerne-
ydelser til grundfinansieringens størrelse – og 
koncentrere os om at finde nye veje i at mobi-
lisere ressourcer til centeret. Det være sig gen-
nem en skarpere prioritering af aktiviteter i for-
hold til vores formål, en større involvering af 
vores medlemmer, og en dialog med Hillerød 
Kommune om at øge den økonomiske støtte til 
grunddriften af frivilligcentrets virke ift. at un-

derstøtte foreningernes arbejde, kommunalt 
samarbejde og engagere flere medborgere. 

Det betyder ikke, at tingene går i stå. Der vil 
fortsat udgå nye (tværgående) initiativer fra hu-
set – men altså kun, hvis ressourcerne er tilste-
de i form af lønmidler, eller at det er frivillige, 
der ønsker at initiere dem og tager ansvar for 
og ledelse af dem.

Samarbejde på tværs
Vi vil i 2017 arbejde for at styrke samarbejdet 
med vores medlemsforeninger og grupper. Vi 
har derfor indledt året med at iværksætte en 
mindre brugerundersøgelse, så vi kan blive 
skarpere på, hvordan medlemmerne opfatter 
vores (kerne)ydelser og service.

Samtidig skal den også give et billede af, hvor-
dan vores medlemmer tænker, de selv kan bi-
drage med kompetencer og ressourcer til ud-
vikling af fællesskabet og samarbejdet mellem 
frivillige, foreninger og civilsamfundet lokalt i 
Hillerød.

Vi ønsker at komme i tættere dialog med vo-
res medlemmer, blandt andet via medlemsmø-
der, der skal styrke den løbende dialog mellem 
os. Vi vil også sætte fokus på værdisætning af 
det frivillige sociale arbejde for at kunne itale-
sætte og dokumentere den samfundsmæssige 
værdi, som skabes gennem den frivillige socia-
le indsats i Hillerød.

Vi vender fokus indad
Et hovedtræk i bestyrelsens strategi er derfor, at 
vi vender vores fokus lidt indad for at styrke vo-
res møde med omverdenen. Det betyder, at vi 
også fortsat ser frem til at udbygge samarbej-
det med eksterne parter, som vi har interesser 
tilfælles med – og her tænkes ikke mindst på 
kommunen, men også lokale uddannelsesinsti-
tutioner og erhvervslivet.

Bestyrelsen ser derfor frem til det næste år med 
forventning og fortrøstning og ønsker god vind 
fremover til alle med tilknytning til frivilligcen-
tret.

Af Peter Andersen, formand for FcH

Af Thilde S. Hansen
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11:15 Nu er nogle af frivilligcentrets yngste brugere begyndt at ind-
finde sig i armene på deres mødre eller sovende i barnevogne. De 
skal være med i den multikulturelle mødregruppe Mamma Mia. De 
og deres mødre mødes i det store lokale på førstesalen, som til for-
målet har madrasser og babylegetøj på gulvet og højstole ved bor-
det. 

Der er både tyske, russiske, syriske, danske og polske kvinder i grup-
pen. Da jeg kommer for at tage billeder, er flere af dem i fuld gang 
med at dele historier og vise billeder fra deres egen barndom; det er 
dagens tema. Andre leger med deres babyer på gulvet, en ammer, og 
en anden ser til sit sovende barn, der har tabt sin sut. 

15:30 En hund kommer mig i møde, snusende og ivrig, mens 
ejeren forgæves forsøger at få den til at lægge sig. Hunden til-
hører en af de fire kvinder, der i dag er mødt op i Dansk Blin-
desamfunds håndarbejdsklub. 

”Er du god til at strikke,” spørger en, hvortil jeg må svare at 
nej, det er jeg vist aldrig blevet helt god til. ”Det var ærger-
ligt, så kan du nok ikke hjælpe mig.” De fire damer snakker 
lystigt om teknikker og opskrifter, og selvom jeg ikke har 
mit strikketøj med, så kan jeg da altid få et par gode tips. 

12:30 Det er frokosttid, og jeg gør de andre selskab i frokost-
stuen til en hyggelig snak over vores medbragte frokost. Der bli-
ver snakket om løst og fast. Midt i maden ringer telefonen, og 
Lily går ud af frokoststuen for at besvare opkaldet. I det samme 
kigger en frivillig fra en af gå-grupperne i Kom Med! ind for at 
få kopieret en folder, og Ditte Olsen, der er projektmedarbejder 
i frivilligcentret, går ud for at hjælpe.

13:00 Der er åbent i Åbent Atelier, og enkelte malere sidder med deres 
værker, pensler og maling, men der er ikke så mange i dag. Man er dog 
ikke i tvivl om, at det er et tilholdssted for en gruppe glade kunstnere, da 
deres kunstværker smykker alle væggene i rummet. 

Ruth Nielsen, der er en af tovholderne på Åbent Atelier, er ved at pakke sit 
grej sammen. Hun fortæller, at hun er glad for at have et sted at male og 
være sammen med ligesindede. ”Det er et frirum,” konstaterer hun. 

13:30 Fra borgercafeen kan jeg nu høre lyden af klaverspil. Det er Sangcafeen, der i godt en ti-
mes tid akkompagnerer vores arbejde med toner og sange fra Højskolesangbogen. De er en grup-
pe ældre damer og nogle få herrer, der hygger sig med højskolesang og kaffe hver anden tirsdag. 
I dag lægger de ud med ”Svantes lykkelige dag”. 

Ved skrivebordet overfor mit sidder Jørn Jensen. Han er frivilligcentrets kommunikationsmand på 
frivillig basis og lige nu dybt koncentreret om opsætningen af det nye månedsprogram. Anette er 
i gang med at besvare dagens indkomne e-mails, men bliver afbrudt af telefonen. Kort efter kig-
ger Eva Christensen ind. Hun står for koordinering og organisering af nye selvhjælpsgrupper, og 
vil bare lige vende et par tanker om den kommende gruppelederuddannelse med Anette.

14:40 Ude i kulden er foreningen Motion for sindet i gang 
med at spille krolf – en sport, der bryster sig af at være halvt 
kroket, halvt golf og helt sjov. Det ser nu også ud til, at de 
har det sjovt derude, så jeg gør dem selskab. ”Vi plejer alt-
så at være meget bedre,” siger Ole Hagman i spøg. 

Jeg tager en kop kaffe sammen med dem inde i frivillig-
centret. ”Det er godt at kunne komme her og være sig 
selv,” betror en sig til mig, og flere af de andre nikker. 

15:50 I køkkenet finder jeg Jytte i fuld gang med 
at gøre klar til Herreværelset, der er en klub for 
mænd med hjerteproblemer. ”Det er jo første 
gang, de skal mødes, så det bliver spændende at 
se, hvordan det går,” siger Jytte i forbifarten.  

16:25 Mens solen så småt er på vej ned bag de omkringliggende byg-
ninger, tænder Jytte stearinlysene i fyrfadsstagerne indenfor, så der er 
indbydende og hyggeligt. Tirsdage i frivilligcentret er rådgivningsda-
ge, så der skal gøres klar til at tage imod dem, der kommer for at få 
råd og vejledning om økonomi eller juridiske spørgsmål. 

Vibeke Dyrelund fra Din lokale bisidder har allerede taget plads i bor-
gercafeen: ”Vi tager med som bisiddere i alle de situationer, hvor folk 
kan have brug for et par ekstra øjne og ører, hvad enten det er hos 
sagsbehandleren, ved lægen eller hos advokaten,” fortæller hun. 

18:40 Advokat Jesper Søgaard har 
haft tjansen i Advokathjælpen i dag. 
Han er nu på vej hjem. ”Vi er cirka 50 
advokater, der deler denne ugentlige, 
åbne vagt, så det bliver vel i gennem-
snit en vagt om året, og det synes jeg 
godt, man kan give,” fortæller Jesper, 
der forklarer, at de i princippet rådgi-
ver om alle typer sager.  

19:30 ”Er du et dronningeoffer,” bliver jeg spurgt i det samme, jeg træder 
ind ad døren til lokalet på førstesalen, hvor Hillerød Skakklub mødes. Jeg, 
der nærmest er ukendt med skak, ser forvirret ud, og mændene griner. 
”Det er et skak-udtryk,” forklarer en venlig sjæl mig. 

Fem-seks mænd er i fuld gang med at stille skakbræt og -brikker klar. 
Stemningen i lokalet er høj og emmer af jovialitet og humor, men så 
snart brikkerne er stillet op, og rammerne for spillet er aftalt, ændrer 
stemningen sig. Nu er der dyb koncentration og kun lyden af brikker, 
der flyttes på brættet, og enkelte suk, høres. 

20:00 Jeg lukker min pc ned og slukker lyset, inden jeg går ud, sætter mig op på min cykel og 
sætter kursen hjemover efter en lang, men oplevelsesrig og inspirerende dag. 

Alle de frivillige, jeg har mødt, har fortalt med stor passion om lige netop deres sag, og med-
lemmerne af de forskellige foreninger og grupper har været åbne og imødekommende; Jeg er 
indtil flere gange blevet inviteret til at være med. Mulighederne for at engagere sig, blive en del 
af et fællesskab, bidrage med viden eller hjælp, dyrke en hobby eller finde en ny er mange i fri-
villigcentret.

I månedsprogrammet kan du læse om, hvad der sker af foreningsaktiviteter i frivilligcentret. 
Månedsprogrammet kan du hente i receptionen eller downloade fra frivilligcenter-hillerod.dk
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Frivillig Fredag med utraditionel event
Tag Del Live var omdrejningspunkt for festlighederne til Frivillig Fredag.  
90 deltagere fra frivillige foreninger, kommune og borgere kom i fællesskab med 
innovative løsninger på reelle problemstillinger via online-platformen TagDel.dk. 

Frivilligprisen 2016
Ole Hagman fik på Frivillig Fredag meget velfortjent overrakt Frivilligprisen 2016 af 
borgmester Dorte Meldgaard. Ole Hagman er formand for SIND-huset i Hillerød og har 
været engageret som frivillig i foreningen SIND i Hillerød og på landsplan i mere end 25 
år. Han er desuden medstifter af foreningen Motion for sindet, og var i sin tid med til at 
etablere Frivilligcenter Hillerød. 

Om det at modtage prisen, der består af et kontant beløb og en erindringsgave, si-
ger Ole: ”Jeg er stolt over at indgå i så flot en række af mennesker, der har modtaget 
prisen. Jeg fik et flot trofæ i form af et gevir, som jeg nu har hængt op derhjemme.”  
Kontantbeløbet gemmer han til en tur til Paris.  

I år var femte gang, at Frivilligprisen blev uddelt. Prisen har til formål at påskønne og vise 
anerkendelse af den frivillige sociale indsats i kommunen. Derudover skal prisen synlig-
gøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde samt fremme det frivillige 
sociale engagement. tsh

Initiativtagerne til TagDel.dk, Simon Holmgaard og Carsten 
Theede, ledte seancen, hvor deltagerne i grupper kom med 
forslag til løsninger på to sociale udfordringer om hhv. fore-
byggelse af ensomhed blandt ældre og hjemløshed i Hillerød. 
Hver gruppe skrev deres ideer ind online på TagDel.dk, og de 
andre grupper kunne så se ideerne live, gribe dem og vide-
reudvikle dem. Det førte til mange gode diskussioner og for-
slag til løsninger. 

Hans Rosenkvist deltog som repræsentant fra Grønnegade-
centret. ”Vi synes et fysisk møde mellem frivillige foreninger 
i et stort forum en gang om året er meget givende med mu-
lighed for gensidig udveksling og aftaler. Vi kan godt se mu-
lighederne i digitale platforme som et supplement, men ikke 
som en erstatning for direkte møder på tværs af frivillige for-
eninger,” siger han om eventen. 

Vi lærer af erfaringerne
Anette Nielsen, centerleder for frivilligcentret, har efterføl-
gende reflekteret over, hvilke erfaringer der kan tages med vi-
dere: ”Ved eventen blev det tydeligt, at når nye metoder in-
troduceres, er det forskelligt, hvordan det opleves, og hvilken 
relevans det har for de forskellige foreninger. Det var ikke alle, 
der var gearet til at arbejde online. Det vil vi selvfølgelig tage 
med i vores overvejelse til næste gang. Generelt havde delta-
gerne en god oplevelse, og det var en god idé. Også selvom 
det var anderledes end tidligere arrangementer på Frivillig Fre-
dag, som har været mere eller mindre interaktive.”

Efter Tag Del eventen var der reception i Støberihallen med 
hyggeligt samvær og overrækkelse af Frivilligprisen 2016.

Kom til 
Videnstapas

i Café los 
Voluntarios

Og få smag for lokale 
fællesskaber og engagement i 

Hillerød

Kulturnat i Café los Voluntarios
Til Kulturnatten 2016 samarbejdede Frivilligcenter Hillerød og 
lokale foreninger om at byde gæster indenfor i frivilligcentret 
til ”Videnstapas” i form af spansk-inspirerede snacks og 
smagsprøver på lokalt engagement og virkelyst.

Frivilligcentret havde i aftenens anledning skiftet navn til: 
Café los Voluntarios og var forvandlet til en spansk tapasbar 
med ternede duge, levende lys på bordene og tjenere i hvi-
de skjorter. 

Tjenerne var frivillige fra frivilligcentret og de medvirkende 
foreninger, der præsenterede gæsterne for et bredt udvalg 
af menuer: Sundheds-menu, Børne-unge-menu, senior-me-
nu, integrations-menu, m.v. Hver menu indeholdt en oversigt 
over foreninger inden for den pågældende kategori, så gæ-
sterne kunne orientere sig om, hvordan man kan få hjælp, 
deltage eller engagere sig som frivillig i de forskellige forenin-
ger. 

Frivillige løfter i flok
Det var en aften, hvor frivillige fra foreninger som Ventilen, 
SIND, Venligboerne, Styrk din krop, Demensvenner og frivil-
ligcentret løftede i flok for at skabe en god aften for gæster 
såvel som for frivillige.

Eva Christensen er Børne- og Ungekoordinator i frivilligcen-
tret, hvor hun bl.a. organiserer trivselsgrupper for børn og 
unge. Hun var med til både planlægningen og selve kultur-
natten. ”Noget af det sjoveste for mig er at få en idé, og så 
se det gå op i en højere enhed, når vi udfører den sammen,” 
fortæller hun. 

Eva stod i køkkenet sammen med Lisbeth Mosgaard og lave-
de tapas på aftenen: ”Der var vældig travlt, og der kom mas-
ser af folk, som opdagede vores gode tilbud på tapas. Men 
samarbejdet kørte godt, og da vi fik travlt i køkkenet, trådte 
nogle af de andre frivillige til.”

Også interesse for foreningerne
Jytte Mathiasen, der er Demensven-instruktør fra Demens-
vennerne under Alzheimerforeningen, husker det som en dej-
lig aften i selskab med andre frivillige og gæster.

 ”Der kom rigtig mange mennesker, og de tapas, vi servere-
de, gik som varmt brød. Det gav travlhed i køkkenet, men vi 
frivillige samarbejdede godt. Der var ikke så mange, der til-
meldte sig som Demensven. Jeg tror, at folk mest kom for at 
få en hyggelig aften. Der var dog flere, der tog en folder om 
Demensvennerne med hjem.”

Mens der blev serveret viden og tapas i frivilligcentrets café, 
skabte repræsentanter fra Salto (Familieaktiviteter i Hillerød) 
og KFUM og KFUK i Hillerød sammen med en masse børn et 
drømmetæppe af børnenes kunstværker i atelieret.

Aftenens program viste sig at være populært, og det blev 
en succesfuld Kulturnat i frivilligcentret, hvor flere hundrede 
mennesker kiggede forbi. 
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En solskinsdag for alle
Deltagere fra Røde Kors, Biogen og plejepersonalet skabte i samarbejde 
en uforglemmelig Care Deeply Volunteer Day på Plejecenter Skovhuset. 
Frivilligcenter Hillerød bidrog med koordinering og synlighed.

Fem lokale foreninger havde budt ind med ideer til et samar-
bejde med den lokale virksomhed, Biogen, om deres Care De-
eply Volunteer Day, der for fjerde år i træk gav medarbejdere 
mulighed for at bruge en arbejdsdag på at lave sociale aktivi-
teter i civilsamfundet. Frivilligcentrets rolle var at informere og 
tilskynde foreningerne til at være med. 

For første gang blev der forud for dagen afholdt et idé-præ-
sentationsmøde, hvor foreningerne kunne præsentere deres 
ideer og aktiviteter for de kommende teamkaptajner fra Bio-
gen.

Aksel Blach Hjorth fra Røde Kors’ rullende kiosk var én af 
de frivillige, der sammen med plejepersonalet på Skovhuset, 
præsenterede en konkret idé, som faldt i god jord – og sce-
nen var dermed sat for en solskinsdag for Plejecenter Skovhu-
sets brugere og beboere.

”Vores beboere fik rigtig meget ud af at deltage, nogle fik 
frisk luft, alle fik socialt samvær og hygge. Vi medarbejdere 
fik oplevelsen af at være medskabere af et rigtig fint arrange-
ment,” er tilbagemeldingen fra Eva Bladbjerg, som er psyko-
motorisk terapeut på Skovhuset.

Frisk luft, hygge og konkurrencer
Dagens aktiviteter bestod blandt andet i gåture og petanque 
i plejecentrets haveanlæg, fælles forberedelse – og indtagelse 
- af frokost og ture i cykelrickshaws.

En af beboerne blev positivt overrasket over, at hun fik så lang 
en tur i ”cykeltaxa” – hele vejen igennem overdrevsanlægget 
og ud til Ninnas naturcafé nær Allerød.

”Jeg fik en masse god 
motion, da jeg kør-
te en El-cykelrickshaw, 
som ikke var opladt. 
Og jeg nød det gode 
danske vejr, snakkede 
med beboerne og fik 
også en god dag sam-
men med en kollega,” 
siger Hans Christian 
Hansskov, deltager fra 
Biogen.

Sammen med to af plejecentrets medarbejdere rullede to fri-
villige fra Røde Kors deres kiosk rundt fra den ene ældrelejlig-
hed til den anden inde på Skovhuset. 

”Det er en god og naturlig anledning til en snak med de æl-
dre, når man kan indlede med noget så neutralt som ’har du 
lyst til at købe lidt chokolade?” mener Aksel Blach Hjorth. 
Han rullede ikke selv kiosken denne dag, men sammen med 
en anden Røde Kors frivillig satte han gang i et spil petanque.

”De skulle lige se det lidt an, men snart var der syv ivrige be-
boere, der virkelig gik op i det. Det var guld værd for os to at 
se den glæde,” siger han.

Gode rammer og positivt samarbejde
Rammerne og samarbejdet både før og på dagen har han 
kun godt at sige om. Det samme lyder fra Biogens medar-
bejdere:

”Vi fik nogle gode instrukser og den information, som vi hav-
de brug for,” siger hans Christian Hansskov. Teamkaptajn Git-
te Sandø supplerer: ”Jeg oplevede kun positive mennesker 
både før og på dagen, så jeg følte mig velkommen. Personligt 
fik jeg stor glæde ud af at snakke med beboerne og høre om 
deres liv, se glæden i deres øjne, når de fortalte historier om 
’gamle dage’, og hvor taknemmelige de er over, at nogle gi-
der gøre noget for dem.”

”Jo flere donationer vi får, jo flere børn kan vi være med til 
at give en festlig fødselsdag.” Så enkelt udtrykker Jette Olsen 
det. Hun og Mette Thorning Møller er to af de i alt fire frivilli-
ge fra Mødrehjælpens lokalafdeling i Hillerød, der er ansvarli-
ge for initiativet Den Rullende Kagemand.

”Indtil videre har vi kunnet imødekomme alle de ansøgninger, 
vi har fået,” fortsætter Jette, der sammen med de andre frivil-
lige var med til at arrangere 37 børnefødselsdage for trængte 
familier i Hillerød sidste år. Det lader sig gøre dels på grund af 
de frivilliges indsats og dels på grund af donationer, som de 
bl.a. har fået fra Team Rotary Hillerød. 

Betydningsfuld hjælp
Fødselsdagshjælpen gives ikke som penge, men i form af 
mad, drikke, pynt og gave, som de frivillige køber ind og leve-
rer, enten til fødselarens adresse eller til Mødrehjælpens butik 
i Hillerød. De frivillige er som regel ikke til stede til selve fød-
selsdagsfesten og ser derfor ikke resultatet af deres indsats, 
men de er ikke i tvivl om, at deres indsats har stor betydning 
for modtagerne.

”De bliver meget glade og rørte, når vi ringer til dem, og for-
tæller, at vi har godkendt deres ansøgning. Nogle bliver helt 
grådkvalte og fortæller, at det letter, at vi vil hjælpe,” siger 
Jette om de forældre, hun taler med, og som ofte kontakter 

Den Rullende Kagemand får 
et skub af Team Rotary Hillerød 
37 børnefødselsdage er blevet fejret i 2016 på grund af 
Mødrehjælpens projekt Den rullende Kagemand. At det er blevet til 
så mange, skyldes blandt andet donation fra Team Rotary Hillerød. 

Foto:  
Mødrehjælpen

Foto: Gitte Sandø
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Af Ditte Olsen

Care Deeply 2016 
Ud over Den rullende kiosk og Plejecenter Skovhuset del-
tog Røde Kors genbrugsbutik, Hillerød kvindekrisecenter, 
SIND-huset og Dansk blindesamfund. Omkring 50 medar-
bejdere fra Biogen var i aktion på Care Deeply dagen. Frivil-
ligcenter Hillerød modtog kr. 25.000 fra Biogen for sin rol-
le som koordinator.

Af Thilde S. Hansen

Den Rullende Kagemand som den sidste mulighed for at give 
deres barn en god fødselsdagsfest. 

Indkøb med kærlig omtanke 
De frivillige bruger en del tid og kræfter på at finde den rigti-
ge gave og den helt rigtige pynt og mad til de børn, som skal 
holde fødselsdag. ”Det er lidt ekstra forkælelse og lidt ekstra 
festligt, at de kan få de her ting, som der ikke er penge til i 
familiens budget,” fortæller Mette, der ved, at det for man-
ge af børnene er første gang, de kan invitere kammeraterne 
hjem til fødselsdagsfest. 

Den Rullende Kagemand startede i Aarhus, men siden har flere 
af Mødrehjælpens lokalafdelinger taget konceptet til sig. I Hil-
lerød har Den Rullende Kagemand eksisteret siden marts 2015. 

Team Rotary Hillerød
Nielsen i turen. Holdets 32 ryttere og 8 medhjælpere samle-
de cirka 300.000 kr. ind, som blev fordelt til i alt 24 forenin-
ger. Læs mere på Team Rotary Hillerøds hjemmeside.
Frivilligcenter Hillerød deltager i det udvalg, der fordeler 
pengene, og koordinerer hele tildelingsseancen. 

Cykelholdet Team Rotary Hillerød blev skabt af Hillerød 
Christian IV Rotaryklub i 2013. Siden 2014 har holdet hvert 
år i juli cyklet fra Hillerød til Paris, hvormed de via sponsora-
ter samler penge ind til  sociale og sundheds mæssige velgø-
rende projekter og formål. I 2016 deltog centerleder Anette 
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En vigtig base for samarbejde
Frivilligcenter Hillerød blev en central sparringspartner i samarbejdet mellem Frivillignet 
og Hillerød kommune i et foreningsudviklingsprojekt for etniske minoritetsforeninger.

Mamma Mia åbner døre til mere 

Flygtninge får glæde af aflagte pc’ere

Mødregruppen Mamma Mia fremmer 
venskaber mellem kvinder med forskellig 
etnisk ophav og bidrager til bedre integra-
tion for både deltagere og værtinder.

Rawa Alboraki fra Syrien var i praktik i Frivilligcenter Hillerød 
i efteråret 2016, da den multikulturelle mødregruppe Mam-
ma Mia pludselig manglede en værtinde. Selvom Rawa på det 
tidspunkt kun havde været i Danmark i lidt mere end et år og 
kæmpede med at lære det danske sprog, sprang hun med 
det samme ud i opgaven.

”Jeg elsker babyer! Og jeg var jo ikke alene. Jeg skulle hjælpe 
Antonieta som værtinde, fordi hun også selv havde en baby.” 
Antonieta Nielsen havde tidligere været deltager i mødregrup-
pen, og sammen med Rawa var deres opgave at planlægge 
et program for gruppen og få netværk og venskaber til at gro 
blandt deltagerne – godt støttet af ”bedstemor” Liz Bjørndal, 
som i flere år har fungeret som backup for Mamma Mia.

Taler ikke kun om børn
Der kom mellem 8 og 12 kvinder. Nogle af kvinderne kom 
trofast til alle 12 samlinger, mens andre kom tilbage igen, ef-
ter en pause i forbindelse med deres fødsel. Mødregruppen er 
nemlig både for gravide og nybagte mødre.

”Der var kvinder fra mange forskellige lande. De syriske kvin-
der, som deltager, kan ikke dansk og går heller ikke på sprog-
skole, så jeg hjælper med at oversætte det, der bliver sagt på 
dansk,” forklarer Rawa.

”Vi snakker om mange forskellige ting i Mamma Mia. Ikke 
kun om børn, men også om, hvilke udfordringer man har 
med at finde ud af tingene i Danmark, når man ikke selv er 
vokset op i Danmark”.

Frivillignet, under Dansk Flygtningehjælp, har kørt et treårigt 
projekt, der skulle styrke samarbejdsrelationerne mellem etni-
ske minoritetsforeninger og fem kommuner, herunder Hille-
rød. Frivilligcenter Hillerød (FcH) deltog i samarbejdet ved at 
stille faciliteter, praktisk hjælp og lokalt foreningskendskab til 
rådighed.

”FcH var en relevant og vigtig sparrings-
partner i vores samarbejde med Hillerød 
kommune og de lokale foreninger. Der 
var en central base, hvor det praktiske 
bare fungerede,” udtaler projektkonsu-
lent Faisal Khiljee fra Frivillignet.
”Vi ved en masse om, hvordan etniske mi-
noritetsforeninger fungerer, men fik me-

get læring fra FcH om, hvordan foreningssamarbejde funge-
rer lokalt i Hillerød.”

Styrke foreningsidentitet og synliggøre resourcer
Projektets formål var dels at styrke Hillerøds etniske minori-
tets foreninger (EMF) i deres identitet og organisation som 
foreninger gennem relevante kurser. Dels at synliggøre deres 
resourcer over for kommunen og give begge parter værktøjer 
til at øge samarbejdet.

”Udfordringen i Hillerød var, at kommunen slet ikke havde 
tænkt over, hvordan EMF’ere kunne inddrages i at løse op-
gaver i civilsamfundet,” siger Faisal Khiljee og forklarer, at 

Sammen er vi stærkere

EMF’erne typisk har ventet på en invitation fra kommunen, 
mens kommunen har tænkt, at foreningerne selv må komme 
på banen, hvis de har noget at bidrage med.

Forbedret samarbejde mellem kommunen og EMF’ere
Det har derfor haft stor betydning, at foreningerne har fået 
redskaber til at samarbejde bedre med andre i lokalområdet, 
hvilket også gør det lettere at samarbejde med kommunen. 

”Jeg synes, at projektet har formået at skabe en mindset-æn-
dring hos kommunen. Der er taget små skridt til åbninger for 
fremtidige samarbejder og relationer, fx er EMF’ere blevet in-
viteret til at indgå i et Integrationsforum og at bidrage ved 
Østfestival Hillerød.”

De deltagende foreninger var: Koma Gulistan, DKUK – Dansk 
Kurdisk Kultur-Ungdomsforening, AC Hillerød, Integrations-
gruppen og Ascent.

God støtte til frivilligt virke
Kurset fik økonomisk støtte fra Hillerød Kommune og blev 
afholdt i Frivilligcenter Hillerød, der bl.a. hjalp med kommu-
nikation, organisering og kontakt til en del af oplægshol-
derne. Rania oplevede sig godt støttet både før, under og 
efter kurset. 

”Jeg fik en kæmpe hjælp fra erfarne personer og blev gui-
det igennem hele forløbet. Jeg fik også selv meget ud af at 
stå som arrangør. Men først og fremmest er jeg glad og stolt 
over at være med til at skabe noget lærerigt for andre men-
nesker, og endda helt frivilligt, jeg mistede ikke motivatio-
nen eller viljen trods de mange timers forberedelse.”

Læs mere om kursusforløbet på frivilligcenter-hillerod.dk

do

16 nyankomne flygtninge deltog i et kursusforløb om dansk 
kultur og samfundsforhold i frivilligcentret i efteråret 2016. 
Initiativtager og arrangør af kurset var Rania Tamim. Hun 
har selv palæstinensisk baggrund og kom til Danmark som 
3-årig. 

”For mig var det vigtigt, at nyan-
komne flygtninge med det sam-
me møder den danske samfund. 
Målsætningen med kurset var at 
gøre flygtninge til aktive medbor-
ger i deres nye samfund. Og eva-
lueringen viser, at deltagerne fik 
større viden.”

Kurset blev kaldt: Sammen er vi stærkere, og bestod af ti 
moduler med emner som: Danmark som et demokratisk 
retssystem, sundhedsvæsnet, arbejdsmarkedet, børn i to 
kulturer, SSP i Hillerød, foreningsliv og frivillige aktiviteter.

”Jeg er meget glad for, at jeg har fået en gratis pc. Det er 
vigtigt for mig at kunne lave mine lektier derhjemme.”

Sådan siger 19-årige Saida Mohamed, som går i 9. klasse på 
VUC. Hun er en af de seks heldige, der gennem Sprog- og 
Netværkscafeen i Frivilligcenter Hillerød i 2016 har fået lov 
at låne en pc på ubestemt tid.

Pc’erne er blevet doneret af private, indsamlet af Saldi.dk el-
ler Dansk Revision og renset og klargjort af Richard Haagen-
sen og Ferash Aldaher fra frivilligcentrets IT-café.

”Vi forestillede os, at mange mindre virksomheder ville af 
med deres gamle pc’er, men det har vist sig, at det kan være 
forretningsmæssigt problematisk. Så det er mest private, 
der har doneret deres aflagte pc,” forklarer Ulla Maribo.

Fo
to

: R
yg

es
to

p
ko

n
su

le
n

te
rn

e

Af Ditte Olsen

Hun er frivillig i Sprog- og netværkscaféen og tovholder for 
pc-projektet. 

”Vi har ikke sat kriterier op for, hvem der kan få en pc, men 
de skal skrive under på en låneaftale, hvor de forpligter sig 
til ikke at sælge den videre, men levere den tilbage til fri-
villigcentret, hvis de ikke længere har brug for den,” siger 
hun. Du kan fortsat aflevere din gamle pc i FcH.

Opgaven gav større netværk
Rawa synes, hun selv har lært meget af at være med i Mam-
ma Mia som værtinde. 
”Jeg er blevet bedre til dansk. Jeg har også lært nye ting om 
Danmark. Og så er jeg rigtig glad for at have lært flere her på 
frivilligcentret at kende. De har også hjulpet mig med nogle ud-
fordringer, jeg har haft omkring min skilsmisse,” fortæller hun.

Rawa er faktisk blevet så fortrolig med frivilligcentret og selv-
hjælpstænkningen, at hun i starten af 2017 har taget initia-
tiv til en social netværksgruppe for danske kvinder og syriske 
kvinder med skolesøgende børn, som hun taler meget begej-
stret om. Tanken er, at børnene skal styrke deres indlæring af 
dansk ved at lære at skrive på deres modersmål, mens mød-
rene skal blive bedre til hverdagsdansk.

2017-sæsonen af Mamma Mia er gået i gang, og Rawa er 
værtinde for anden gang. I 2016 deltog i alt cirka 25 kvinder, 
hvor Helle og Sathaporn Højrupgaard var værtinder i efter-
årssæsonen. Mamma Mia – den multikulturelle mødregruppe 
har eksisteret i FcH siden 2010.  Følg Mamma Mia på face-
book.dk/MammaMiaHillerod, eller læs mere på frivillig-
center-hillerod.dk.

Af Ditte Olsen

do

http://frivilligcenter-hillerod.dk/kommune/kursus-for-nye-flygtninge
https://da-dk.facebook.com/MammaMiaHillerod
https://da-dk.facebook.com/MammaMiaHillerod
http://frivilligcenter-hillerod.dk/borger/aktivitetesgrupper/mamma-mia-international-modregruppe
http://frivilligcenter-hillerod.dk/borger/aktivitetesgrupper/mamma-mia-international-modregruppe


18 19

Frivillighed på skoleskemaet
Aktivt medborgerskab og social innovation kom på skoleskemaet i både teori 
og praksis, da 65 engagerede skoleelever i 7. til 9. klasse og deres klasse lærere 
fra KonTiki Skolen i efteråret samarbejdede med engagerede frivillige fra lokale 
sociale foreninger i projektet Frivillighed på skoleskemaet.

Eleverne fik stillet to udfordringer: ”Fravær af nærvær” og 
”Os og Dem”, som var formuleret af de frivillige forenings-
repræsentanter, der deltog i samarbejdet. I løbet af en en-
kelt workshop kom eleverne tilsammen på mere end 200 ide-
er til løsninger. 

På de efterfølgende workshops blev de 200 ideer bearbej-
det og konkretiseret. Til sidst var der 15 gode ideer, som ele-
verne i grupper arbejdede videre med og omsatte til konkre-
te projekter. 

De 15 projekter spændte bredt: Fra en mobilapp, der skulle 
fremme nærvær ved at lade brugeren vide, hvornår man har 
været for længe på mobilen, til et familieudvekslingsprojekt, 
hvor medlemmer af familier med forskellige baggrunde tager 
på udveksling hos hinanden for at få indsigt i hinandens liv. 

Engagement og virkelyst
Klasselærerne Ditte Thomsen, Gitte Birk og Henriette Fosseli-
us var var glade for samarbejdet, og for den entusiasme, som 
de så hos eleverne under forløbet. 

”Til daglig kan jeg ikke se, at der er noget ansvar, der bevæ-
ger sig i dem. De er meget optagede af, at andre definerer, 
hvem de er, ud fra hvad de har på og sådan noget; Det er dig 
og mig og ikke noget os. Deres engagement i at gøre en for-
skel kom frem i dette projekt, og det har jeg ikke set i lang 
tid,” fortæller Henriette.  

Frivillige og elever samarbejder
De frivillige bidrog aktivt i hele forløbet og deltog i workshop-
sene. Eleverne var også ude at besøge de sociale foreninger, 
og fik således mulighed for at drøfte eller afprøve deres pro-
jektideer i virkeligheden. Det gav samtidig eleverne større 
ejerskab samt et reelt kendskab til frivillighed og målgruppen. 

Klasselæreren Ditte fortæller om en elevs oplevelser ved fæl-
lesspisningen på Hillerød Bibliotek (Café Hilleroden): 

”Han havde tænkt sig, at når gruppen havde sat øvelsen med 
samtalekort i gang, så ville han sætte sig i hjørnet med sin 
mobil og vente. Han kunne ikke forestille sig, at han skul-
le være med i snakken med deltagerne til fællesspisningen. 
Men da gruppen havde sat øvelsen i gang, så satte han og 
de andre sig alligevel ud ved bordene og indgik i snakken.”

Tegneserier og 3D-modeller
For at eleverne kunne illustrere deres projektideer, lavede hver 
gruppe en tegneserie og en 3D-model. De kreative elemen-
ter skulle vise, hvordan gruppens projektidé ville påvirke eller 
forbedre situationen for den påtænkte målgruppe. Eleverne 
fik professionel hjælp af Stefan Lægaard, illustrator og maler, 
der gav dem en grundig indføring hvordan man opbygger en 
tegneserie og andre tegneserieteknikker.

Gitte fortæller, at eleverne var glade for, at produktet ikke 
skulle være en klassisk PowerPoint præsentation, men at det 

var kreativt ”Det er ikke så tit, at de større klasser får mulig-
hed for at tegne, male og bygge. Det fungerede godt, at de 
kreative elementer var lige så vigtige som det skriftlige og sel-
ve projektideen.”

Café Nærvær løb med sejren
Som afslutning på forløbet blev der holdt en afsluttende ud-
stilling på Hillerød Rådhus, som var åben for offentligheden. 
Her præsenterede eleverne deres projekter, inden et dommer-

panel bestående af repræsentanter fra de lokale foreninger, 
frivilligcentret og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, kå-
rede vinderprojektet. 

Vinderen blev en gruppe fra 9. klasse med projektet ”Café 
Nærvær – en telefonfri café.” Deres projekt gik ud på at en-
gagere frivillige i at lave nærværs-eftermiddage på cafeerne i 
Hillerød med brætspil, digtoplæsninger og lignende – selvføl-
gelig uden adgang for mobiltelefoner.

Af Thilde S. Hansen

Om Frivillighed på Skoleskemaet
I samarbejdet deltog frivillige fra Venligboerne, ADHD-for-
eningen Nordsjælland, Pigeklubben i Østhuset, Klub Vest 
– Ungdommens Røde Kors og Trivselsgrupperne i Frivillig-
center Hillerød såvel som klasselærerne fra KonTiki Skolen, 
Ditte Thomsen (7. klasse), Gitte Birk (8. klasse) og Henriette 
Fosselius (9. klasse).

Frivillighed på skoleskemaet er et innovativt undervisnings-
koncept, der er udviklet af Vallensbæk Kommune og Cen-
ter for frivilligt socialt arbejde.

Projektet blev finansieret med midler fra Hillerød Kommu-
nes §18-pulje og fra Slots- og Kulturstyrelsens Folkeoplys-
ningspulje. 

Formålet med Frivillighed på skoleskemaet er blandt andet 
at inspirere skoleelever til at blive aktive medborgere samt til 
at finde glæde i at bidrage og gøre en forskel ved at bygge 
bro mellem skole og frivillige foreninger i lokalsamfundet.

Projektet er tilrettelagt som en serie workshops, hvor ele-
verne får viden om emnet frivillighed, udvikler ideer til løs-
ning af sociale udfordringer og arbejder med projektforslag 
i grupper. 

Frivilligcenter Hillerød, med Matilde Agner Pedersen som 
koordinator, havde ansvar for samarbejdet og bidrog med 
viden om frivillighed. 
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Her bliver man forstået og får lov at tale ud…
Noah og Isak er blevet gladere, efter at de har deltaget i en trivselsguppe for børn 
af forældre, der er blevet skilt. 

”Hvis dine forældre er blevet skilt, så synes vi, du skulle prø-
ve at være med i en trivselsgruppe, for det er godt at få knu-
den i maven væk!”

Sådan cirka lød det samstemmende fra Noah Lemvig og Isak 
Ahrensbach, da jeg spurgte, hvad de ville fortælle mig om 
trivselsgrupper, hvis jeg var 40 år yngre. Begge drenge har 
mødtes otte gange i en trivselsgruppe i frivilligcentret med fire 
andre børn i samme situation – og tre frivillige voksne.

”Alle børn her ved, hvordan det føles, at ens mor og far ikke 
længere bor sammen. Så der er ingen, der bliver sure, fordi de 
ikke forstår, hvad man mener,” siger Noah.

”Og man bliver ikke afbrudt, og der er heller ingen, der for-
tæller en, hvad man skal gøre. Man får lov at tale ud,” tilfø-
jer Isak.

En rar oplevelse, der sætter spor i hverdagen
Noah er 10 år og Isak bliver det lige om lidt. De er enige om, 
at de er blevet gladere, efter at de har været med i trivsels-
gruppen. Her er rart at være, og de synes, de voksne her er 
bedre at snakke med om visse problemer end deres forældre. 
Og de er helt sikre på, at ingen siger noget videre af det, de 
har snakket om i gruppen.

De er også blevet gladere, fordi de har fået nye venner via triv-
selsgruppen. Blandt andet har de fået genopfrisket venskabet 
med hinanden. De gik nemlig tidligere på samme skole, indtil 
Isak flyttede, fordi hans forældre blev skilt. 

Men trivselsgrupper er ikke bare snak. De spiller spil, leger, 
spiser kiks og frugt og får også tid i frivilligcentrets store sal til 
at ”fjolle rundt”, som Noah udtrykker det. Og den del af sam-
været har de også profiteret af.

”Henne i skolen er jeg blevet bedre til at lege med min kam-
merater, for jeg foreslår nogle af de lege, vi har leget her i triv-
selsgruppen,” fortæller Noah, og Isak nikker samstemmende. 
Han synes også, han har fået større lyst til at være sammen 
med andre, og han tilføjer: ”Jeg har også fået mere lyst til at 
være sammen med min far, selvom han bor helt i Jylland.”

Frivillige gruppeledere skaber rammerne
De tre frivillige kvinder, der har ledet trivselsgruppen, siger 
ikke så meget, mens drengene fortæller. De lytter, smiler og 
nikker anerkendende til drengenes fortællinger om deres ud-
bytte af gruppen. Og det er generelt også sådan, de arbejder 
med børnene under forløbet.

”Vores opgave er at skabe det trygge rum, hvor de kan dele 
erfaringer med hinanden og tale frit om de udfordringer, de 
oplever i en skilsmissefamilie. Vi udøver ikke terapi,” siger 
gruppeleder Margit Reenberg.

”Vi kommer ikke med vurderinger eller løsninger, men selvføl-
gelig er vores materiale og vores faglighed jo også med til at 
hjælpe børnene til at reflektere,” mener Betinna Vestergaard.

Lær at tackle-kurser flytter videre
I 2016 blev der gennemført fem selvhjælpskurser i lær at 
tackle job og sygdom, hvor i alt 60 sygemeldte med dag-
pengeret deltog frivilligt. Kurserne, som begyndte i april 
2015, blev også i 2016 udbudt af Hillerød Jobcenter i et 
samarbejde med Frivilligcenter Hillerød, hvor kurserne lige-
ledes blev afholdt.

Deltagere inspireret af at mødes i FcH
Ditte Aagaard, der har koordineret 
kurserne og samarbejdet med kom-
munen, fortæller, at det har været 
en stor succes for både kursusdelta-
gerne – og for de seks frivillige in-
struktører, som står for undervisnin-
gen.

”Nogle af deltagerne er også kommet ombord i Frivilligcen-
ter Hillerød, som var en del af idéen med at lægge lokaler 
til her,” siger hun. 

Trivselsgrupper 2016
Arbejdet med at etablere trivselsgrupper fik kun økono-
misk projektstøtte de første måneder af 2016. Derfor 
måtte vi omlægge indsatsen til en selvorganiseret aktivi-
tet med støtte fra FcH.

En arbejdsgruppe og 10 gruppeledere har afviklet 8 triv-
selsgrupper med i alt 46 deltagende børn og unge; 5 
skilsmissegrupper, 2 sorggrupper og 1 gruppe for stille 
piger. Gruppelederne får løbende supervision og delta-
ger i et 3-dages kursus – som tilrettelægges og afvikles i 
regi af FcH. 

I 2016 fik vi støtte fra §18, Team Rotary Hillerød, Lions 
Hillerød, Odd Fellow Logen og en cykelevent.

”Jeg ved, det har haft positiv betydning for deltagerne at mø-
des i Frivilligcentret, fordi de har fundet inspiration til både fri-
villigt arbejde og deltagelse i foreningsarrangementer.”

Manglende midler stopper samarbejdet
”Vi havde fra starten et ønske om at integrere kurserne i 
selvhjælps-arbejdet i Frivilligcenter Hillerød, men undervejs 
blev vi klar over, at det kræver flere resourcer, end der var af-
sat. Umiddelbart tilføres der ikke flere midler til projektet, så 
efter to års spændende samarbejde og kursusaktivitet har vi 
sammen vurderet, at det ikke helt giver mening at fortsæt-
te kurserne i Frivilligcenter Hillerød i 2017.” 

Fremover afholdes kurserne på det nye Sundhedscenter, og 
Ditte Aagaard fortsætter som koordinator i kommunalt regi. 
I Frivilligcenter Hillerød arbejdes der på at skabe et efterfor-
løb til Lær at tackle-kurserne ledet af tidligere deltagere.

Læs mere om Lær at tackle på frivilligcenter-hillerod.
dk.

do

Af Ditte Olsen

Et værdifuldt fællesskab et neutralt sted
Det er gruppeledernes erfaring, at børnene lytter til hinan-
dens historier og kan relatere det til sig selv. De får sat deres 
egen situation i perspektiv og finder ud af, hvordan de selv får 
det bedste ud af det vilkår, at deres forældre nu er skilt.

”Vi viser dem værdien af et fællesskab. At man kan løse nog-
le ting bedre fælles, end hvis man isolerer sig med sine proble-
mer. Og det er da også, hvad vi hører fra forældrene: At deres 
børn er blevet mere åbne og nemmere at snakke med, efter 
de har været i en trivselsgruppe,” siger Eva Christensen, som 
er frivilligcentrets koordinator for trivselsgrupperne.

Gruppelederne mener også, det har betydning for børnenes 
samlede gevinst ved at deltage i en trivselsgruppe, at det fore-
går i Frivilligcenter Hillerød, fordi det er et neutralt sted, hvor 
deltagelse er anonymt og ikke bliver registreret. 

http://frivilligcenter-hillerod.dk/kommune/laer-at-tackle-job-og-sygdom
http://frivilligcenter-hillerod.dk/kommune/laer-at-tackle-job-og-sygdom
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Der er (langsom) gang 
i gågrupperne

Inspiration til aktiv 
aldring
Som en del af Kom med! blev nye og kommen-
de pensionister inviteret til inspirationsdag, 
hvor de kunne orientere sig i et stort udbud af 
Hillerøds forenings aktiviteter og fællesskaber.

Alletiders 
arbejdsredskab!
Kom med!-samarbejdet har blandt andet 
udmøntet sig i en folder med motions- og 
træningstilbud til ældre. Birgitte Lynge bruger 
flittigt folderen i sit arbejde som 
forebyggelseskonsulent i Hillerød Kommune.

Konstruktivt 
samarbejde
Hillerød Kommune er glade for, at det er 
muligt at arbejde på tværs af det offentlige og 
det frivillige. Det konstruktive samarbejde med 
Frivilligcentret Hillerød omkring Kom med! er 
af stor betydning.
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Af Peter Langer, bestyrelsesmedlem i FcH

Som snart 65-årig var jeg så hel-
dig at kunne deltage i inspirati-
onsdagen for seniorer i Frivillig-
center Hillerød i oktober 2016 
– både som gæst og som repræ-
sentant for hele to foreninger 
med noget at tilbyde.
Det var en meget udbytterig dag, 

som bestemt bør blive en tradition. Den viser nemlig byens 
borgere den bredde i aktiviteter, vi har i Hillerød, og samtidig 
er den et fint vindue for foreningerne i deres ønske om syn-
lighed og opbakning blandt så mange borgere som muligt.

Det gode seniorliv
Formiddagen begyndte i fællesskab med sang, kaffebord og 
foredrag af Aske Juul Lassen, etnolog og forsker ved Center 
for Sund Aldring på Københavns Universitet. Han viste med 
mange tal, at vi i disse år har bevæget os ’Fra passiv alderdom 
til aktiv aldring’. Vi lever længere, kan mere og stiller også 
større krav til vores seniorliv. 

Efter lidt stræk og bøj var det tid til frokost og samtale ved bor-
dene, hvor vi ved mit bord var nogle ’almindelige’ borgere plus 
folk fra Dansk Vandrelaug og SIND. Snakken gik lystigt om mu-
ligheder, interesser og ideer til det gode seniorliv.

Foreninger bød sig til
Efter frokost flyttede alle fra Kedelhuset over i frivilligcentret, 
hvor det summede af aktivitet. Alle rum var fyldt af udstillin-
ger og stande, hvor foreninger uddelte foldere og ville vise, 
hvad netop de kunne tilbyde, til de seniorer, der kom forbi på 
jagt efter ideer og gode tilbud. Jeg stod i et rum med Hjerte-
foreningen og Dansk Blindesamfund. Min Museumsforening 
Nomus fik flere nye medlemmer, og også skakklubben fik af-
sat foldere til eventuelle nye skakspillere. 

En meget udbytterig og fornøjelig dag, hvor timerne gik hur-
tigt, da mange bekendte kom forbi. Samtidig kunne man selv 
turnere lidt rundt hos andre og blive inspireret.

Inspirationsdagen var en del af Kom med!-samarbejdet og en 
Kom med!-uge, hvor en række foreninger i samarbejde med 
konsulenter og institutioner i Hillerød Kommune åbnede dø-
rene og inviterede nye interesserede til en gratis ”prøve-akti-
vitet” i uge 43.

Af Ditte Olsen

I 2016 er der etableret yderligere tre Kom med!-gågrupper, så 
der ved udgangen af året var fem grupper med mellem 2 – 13 
deltagere. Et igangsætter-team af tre frivillige blev støttet af 
Matilde Agner Pedersen, koordinator for Kom med! i Frivillig-
center Hillerød. Der var yderligere to gågrupper i støbeskeen 
ved årsskiftet, som der arbejdes på at få startet op.

I december blev tovholdere fra de fire andre grupper inviteret 
til at gå tur med Bauneparkens gruppe og tovholdere med ef-
terfølgende dialog og kaffe. Repræsentanter fra FcH og kom-
munen gik også med. Formålet med denne særlige gåtur og 
møde var at udveksle erfaringer grupperne imellem.

Både deltagere og tovholdere gav udtryk for, at gågrupperne 
opfylder deres formål: Motion og fællesskab. ”Det giver mere 
energi, når man er flere om at gå sammen,” sagde en tovhol-
der, og en deltager udtrykte det således: ”Vi hygger os og er 
blevet en del af hinandens sociale liv.”

En oversigt over eksisterende grupper,  mødested og kontak-
toplysninger kan findes på: frivilligcenter-hillerod.dk.

Af Ditte Olsen

”Folderen giver en rigtig god indgangs-
vinkel til den sundhedsfremmende samta-
le omkring motion,” mener Birgitte Lynge.

Som forebyggelseskonsulent i Hillerød 
Kommune tager hun på besøg hos ældre 
over 75 for at give dem idéer til, hvordan 

de kan trives bedre med de udfordringer, der er forbundet 
med at blive ældre, fx hvordan man forebygger faldulykker 
eller ensomhed, håndterer sin medicin eller kommer i gang 
med lidt motion.

Kigger i folderen sammen
”Jeg har altid Kom med!-folderen med, når jeg er på et fore-
byggende besøg. Tilflyttere, der ikke kender de tilbud, der 
findes, får altid Kom med!-folderen. Den har nemlig rigtig 
mange motionstilbud både til de svage borgere og de borge-
re, der har flere ressourcer, ja, her er noget for alle, og der er 
også tilbud fra de forskellige patientforeninger.” 

”Typisk kigger vi i den sammen og prøver at finde det tilbud, 
der vil være interessant for borgeren og passer ind i deres 
hverdag. Som regel er det borgeren selv, der tager kontakten 
til foreningen,” fortæller hun. ”Der er mulighed for at skabe 
nye sociale relationer på basis af motionstilbuddene og pa-
tientforeningernes aktiviteter, så for mig er Kom med!-folde-
ren et godt arbejdsredskab i min hverdag.”
Kom med-folderen findes også online på kommedhillerod.dk. 
Den bliver løbende opdateret af en frivillig medarbejder i Fri-
villigcenter Hillerød.

Af Hella Obel, Afdelingschef Ældre og Sundhed

I Kom med!, der nu har eksisteret i 3 år, 
har vi i Hillerød for første gang arbejdet 
med et egentligt samskabelses-projekt, 
hvor både samarbejdsparter og aktiviteter 
bliver defineret undervejs. Samarbejdet er 
et godt eksempel på, hvordan et væsent-
ligt sundhedsmæssigt og socialt anliggen-

de kan adresseres på en god måde på tværs af kommunalt 
ansatte, frivilligcenter og engagerede, lokale ildsjæle. 

Fælles ansvar, fokus og mål
Det giver stor værdi med Kom med!-samarbejdet, især for-
di det handler om et fælles ansvar og et fokus på fælles mål, 
hvor alle involverede har viden og ressourcer. I kommunen har 
vi kontakt til en stor del af de ældre i kommunen, mens Frivil-
ligcenter Hillerød har kontakt til lokale foreninger, frivillige og 
ildsjæle. Netop denne kobling er meget frugtbar. 

Gennem Kom med! gør vi noget for og med hinanden
Jeg er glad for at være med i dette samarbejde, ikke mindst 
fordi det er så vigtigt at være med til at mobilisere kræfter i 
lokalsamfundet og til at skubbe på, for at mennesker gør no-
get for og med hin anden i Hillerød.
Ensomhed er et stort fokuspunkt for os. Vi ved, at det at være 
med i fællesskaber og dermed undgå følelsen af social isola-
tion har en enorm betydning for, hvordan vi mennesker har 
det i det hele taget og for vores generelle sundhedstilstand.

Tak til medarbejderne i frivilligcentret og til alle andre, der by-
der ind i Kom med!-fællesskabet.

Kom med! 
FcH. Derfor har Hillerød kommune overtaget tovholder-
funktionen, mens FcH påtager sig opgaver i forhold til kom-
munikation, gågrupper og involvering af frivillige og for-
eninger.

Gennemførte aktiviteter i Kom med! 2016:
• Fællesmøde for ældreforeninger
• Inspirationsdag for seniorer
• Kom med!-uge (43)
• Opstart af 3 nye gågrupper
• Kommunikation om og synliggørelse af  

Kom med! indsatsen

er et samskabelsesprojekt, hvor Hillerød Kommune, Frivillig-
center Hillerød og lokale frivillige og foreninger samarbejder 
om at forebygge ensomhed ved at motivere flere ældre i Hil-
lerød til at deltage i sociale og aktive fællesskaber. 

Projektet koordineres i et samarbejde mellem Fællessektio-
nen for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune og Frivillig-
center Hillerød. Mette Borst Nissen og siden Matilde Agner 
Pedersen har været ansat som projektkoordinatorer for ind-
satsen i 2016. 

Kom med! blev finansieret af Ældrepuljen fra 2014 - 2016. 
Indsatsen fortsætter som et løbende samarbejde frem til 
2019, dog uden midler til en ansat projektmedarbejder i 

http://frivilligcenter-hillerod.dk/kom-med/aktuelle-aktiviteter


Besøg og oplysningsarbejde for skoler og uddannel-
sesinstitutioner: Et stigende antal skoleklasser og stude-
rende finder vej til frivilligcentret. FcH afholdt 10 infomøder 
for et par hundrede elever fra lokale folkeskoler og Profes-
sionshøjskolen UCC, SOPU og Sprogcentret i Hillerød. Ele-
verne blev introduceret til foreningsliv og aktivt medborger-
skab. Lokale foreninger blev inviteret med til møderne for at 
oplyse om deres formål og aktiviteter og fortælle personlige 
historier om frivilligt engagement og virkelyst.

Samarbejde med Professionshøjskolen UCC i Hillerød 
om praktikforløb for studerende fra psykomotorikuddan-
nelsen fortsatte også i 2016, hvor vi havde 11 studerende 
fra hhv. modul 7, 9 og 12 i praktikforløb på 6-12 uger. Prak-
tikforløbene var med fokus på gruppeforløb eller individuel 
behandling og blev afviklet i samarbejde med Hjerteforenin-
gen i Hillerød, Styrk din Krop, Foreningen Motion for Sindet 
og Ventilen og som et tilbud for deltagere på Lær at tackle-
kurserne. Det er et utrolig givtigt og positivt samarbejde som 
alle parter får glæde af – lyder feedbacken.

Danmark spiser sammen og Sundspirationsdag
I anledning af Danmark spiser sammen i uge 17 holdt Frivil-
ligcenter Hillerød fællesspisning sammen med SAND Nord-
sjælland – De hjemløses Landsorganisation. I december var 
vi medarrangør af en sundhedsdag sammen med sociale 
foreninger og kommunen på Hillerød Bibliotek.

Det skete også i 2016
Evaluering af frivilligcentrene
Det er aldrig til at vide, hvem der kommer ind, når døren går 
op på et af landets 68 frivilligcentre. Ud over konsulentbi-
stand til det lokale foreningsliv, mobilisering af frivillige og 
synliggørelse af det frivillige arbejde er frivilligcentrene invol-
veret i en lang række projekter og partnerskaber, som alle 
sammen har til formål at udvikle og fremme frivilligheden og 
skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed 
for at tage del i den frivillige verden.

Og det virker! En evaluering som blev foretaget af Rambøll 
og Socialstyrelsen i 2016 viser, at landets frivilligcentre yder 
en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige enga-
gement. Det gode og ligeværdige samarbejde med kommu-
nerne fremhæves også i evalueringen, hvor de kommunale 
frivilligkonsulenter understreger vigtigheden og værdien af 
frivilligcentrenes viden om frivillighed og kendskab til lokale 
civilsamfundsaktører.

Frivilligcenter Hillerød indgik i en eksempelsamling med in-
spiration til praksisser, der understøtter frivilligcentrets mu-
lighed for at skabe resultater og udvikling. 

Læs hele evalueringsrapporten samt eksempelsamlingen på 
frivilligcenter-hillerod.dk

Den Sociale vejviser findes på frivilligcenter-hillerod.
dk og giver oplysninger om sociale foreninger og gruppers 
kontaktoplysninger og aktiviteter i Hillerød og Nordsjælland. 
Den er blevet opdateret og revideret i 2016. Vejviseren ud-
kommer i en trykt udgave i løbet af 2017.

Statistik 2016
Brugerregistrering 2016 2015

Besøg i alt: 13.875 8.216
Alder: 0-17 år: 1.454 143
 18-39 år: 1.861 1.409
 40-59 år: 2.925 1.191
 + 60 år: 7.635 5.473
Køn: Kvinde: 8.482 5.656
 Mand: 5.393 2.576
Frivillig: 503 365
Møder: 996 870
Aktivitets- og netværksgrupper: 5.441 4.054
Selvhjælpsgrupper: 3.475 563
Foreningsmøder -arrangementer: 1.415 617
Kurser/foredrag: 1.158 598

 

Åbne rådgivninger 2016 2015

It-rådgivningen: 421 352
Økonomisk råd og vejledning: 54 79
Åben rådgivning for trivsel 28 36
Advokathjælpen 324 357
Sprog- og netværkscafe 537 725

Rapporteringer til Børne- og Socialministeriet 2016 2015

Kurser, workshop eller temadage, der retter sig mod 
foreninger:

45 33

Netværk mellem foreninger: 31 22
Specifikke henvendelser fra borgere, der vil være frivillige: 132 97
Specifikke henvendelser fra borgere, der vil have hjælp: 2.599 2.468
Antal besøg på hjemmeside: 13.071 13.782
Konkrete synliggørelsesaktiviteter om frivilligt arbejde, der 
retter sig mod offentligheden:

669 372

Faglig konsulentbistand til start af nye initiativer (foreninger 
eller projekter):

32 77

Faglig konsulentbistand til eksisterende foreninger: 48 52
Lokaleudlån: 3.444 3.223

http://frivilligcenter-hillerod.dk/borger/find-forening
http://frivilligcenter-hillerod.dk/borger/find-forening

