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I år er Frivilligcenter Hillerøds Årsskrift for 2015 udarbejdet i en lille
pop-up redaktion bestående af tre skribenter og en grafiker, der, med
hver deres motivation og baggrund, har engageret sig frivilligt i et
samarbejde om at udforme dette årsskrift – sammen med frivilligcenterets kommunikationsmedarbejder og undertegnede.
Aida er studerende og på orlov, Nils Holger er nyuddannet akademiker
på jobjagt, Lisbeth er lærer og i et afklaringsforløb mens Knud er
pensioneret grafiker, og har været aktiv i frivilligcenteret gennem det
sidste år. Tilsammen repræsenterer vores pop-up redaktion et billede
på det frivillige virkefelt. Et virkefelt hvor mennesker både kan bidrage
midlertidigt og længerevarende, fagligt og personligt – alt efter
opgavens karakter, den enkeltes tid og overskud, samt hvad der
motiverer og skaber engagement hos den enkelte.
For at få et bud på, hvad der kommer ud af den virkelyst og de
samarbejder, der findes i og omkring frivilligcenteret har vi i dette
årsskrift sat vores deltagere, brugere, frivillige og samarbejdspartnere i
forgrunden. Dette har vi gjort ved at interviewe repræsentanter, der
på forskellige måder selv har bidraget til – eller gjort brug af frivilligcenterets aktiviteter, netværk og ressourcer.
Udover de få eksempler, som er medtaget i årsskriftet på baggrund af
frivilligcenterets fokusområder for 2015, er det vigtigt også at pege på
og anerkende alle de mange aktiviteter, som dagligt foregår i regi af
frivilligcenteret gennem foreningsaktiviteter, selvorganiserede aktivitets- og selvhjælpsgrupper, rådgivninger, samværs-, sprog- og lektiecaféer. De kan opleves ved selvsyn, hvis man lægger et besøg forbi
frivilligcenteret i løbet af ugen i dag- eller aftentimerne. Et besøg
åbner samtidig døren for at deltage, bidrage eller måske bare møde
nogen af de engagerede og dejlige mennesker, som nyder godt af
virkelyst, samarbejde og fællesskaber i frivilligcenteret.
Årsskriftet er inddelt i tre afsnit, der åbner et vindue til frivilligcenterets
målsætning om hhv. at arbejde for at: understøtte muligheder for
deltagelse & udfoldelse i civilsamfundet, styrke samarbejde & sammenhængskraft på tværs af Hillerød samt øge kvalitet & mangfoldigheden
af det lokale frivillige engagement.
God læselyst!

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C
3400 Hillerød
Tlf. 4824 1907
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info@frivilligcenter-hillerod.dk
epost@frivilligcenter-hillerod.dk
www.frivilligcenter-hillerod.dk
www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod

Anette Nielsen, centerleder
Åbningstider frivilligcenterets sekretariat:
Mandag til torsdag kl. 10-16
Fredag lukket
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Af Aida Kokanovic:

DELTAGELSE & UDFOLDELSE
Frivilligcenteret gør det lettere at yde en frivillig indsats og
lettere at finde hjælp og støtte i civilsamfundet ved at:
• hverve, matche og formidle til et lokalt engagement
• synliggøre og formidle hjælp og muligheder – gennem den
sociale vejviser, frivilligjob.dk og personlige samtaler
• støtte foreninger i rekruttering og involvering af frivillige samt
udforme jobopslag

Praktikforløb med nye
perspektiver
”

Jeg er ikke i tvivl om, at en praktikplads i frivilligcenteret giver de studerende fra psykomotorikuddannelsen i Hillerød en selvstændighed, de ikke møder på samme måde
andre steder.

”

Sådan siger Linda Carstensen, psykolog og lektor på psykomotorikuddannelsen på Professionshøjskolen UCC i Hillerød. Hun har fået mange gode tilbagemeldinger og betegner samarbejdet som en stor succes.

”

Praktikanterne bliver taget godt imod, møder forskellige patientgrupper og får gode input omkring forståelsen
af deres profession. Jeg er forventningsfuld om at, der kan
udvikles et samarbejde med endnu flere lokale patientforeninger og ser frem til et endnu tættere samarbejde,
understreger Linda Carstensen og påpeger den høje kvalitet, frivilligcenteret møder praktikanterne med.

”

Det er første gang, skolen indleder et samarbejde med lokale foreninger om praktikforløb. Linda Carstensen understreger, at frivilligcenteret er meget initiativrigt trods travlhed og påpeger, at hun er meget imponeret over, hvor god
frivilligcenteret er til at netværke.

Gensidig specialisering
Samarbejdet med UCC-praktikanterne har bidraget til mange nye teknikker inden for bevægelse og psykologi. Ifølge
Kirsten Dalgaard, koordinator og frivillig instruktør i Styrk
din Krop, er den form for vidensudveksling uundværlig:

”

De kan skabe en anden form for forløb, som man tidligere ikke har tænkt på. Instruktørerne opnår en bedre teknisk tilgang, og praktikanterne er en enorm støtte til alle
de frivillige instruktører, som muligvis mangler erfaring inden for gruppedynamikker.

”

Ikke kun de frivillige instruktører og deltagere har vundet en
masse fra samarbejdet med UCC. Ud over at de studerende
er sikret praktikpladser, får de også relevant erfaring, når de
skal undervise instruktører og/eller deltagere på holdet:

”

Frivilligcenteret var meget behjælpelig og imødekommende. Jeg fandt ud af, hvad der var udfordrende for de
ældre, og blev selv motiveret af ildsjælen Kirsten Dalgaard.
Det gik helt sikkert begge veje,
fortæller
Bianca Bulinska, psykomotorikstuderende og
UCC praktikant i efteråret. Hun understreger,
at hun har været meget glad for sit praktikforløb i Styrk din Krop.
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Deltagelse & udfoldelse

”

Ny målgruppe og inspiration
I 2015 indledte frivilligcenteret et samarbejde med psykomotorikuddannelsen på Professionshøjskolen UCC om at
studerende fra uddannelsen kan komme i praktik i frivilligcenteret og interesserede medlemsforeninger. Det har styrket kontakten til en ny målgruppe af unge, som frivilligcenteret og de frivillige sociale foreninger ikke har været i kontakt med tidligere – det giver både nye muligheder og inspiration.

”
”

Frivilligcenter Hillerød bidrager ikke kun med lokalerne,” understreger Kirsten Dalgaard. ”Frivilligcenteret får
foreningerne til at finde sammen om nogle fælles projekter.
Kirsten Dalgaard føler sig bedre klædt på og rustet
til at tage udfordringer op hos Styrk din Krop, når hun ved,
at hun altid kan få støtte og bistand i frivilligcenteret.
Seks studerende var i 2015 i 6-12 ugers praktikforløb på
modul 7, 9 og 12 – i den forbindelse er der etableret et
samarbejde med foreningerne: Styrk din Krop, Hillerød
Motionsvenner samt Kom med! om praktikforløb med fokus på grupper eller individuel behandling. I 2016 fortsætter samarbejdet med nye studerende og involvering af flere sociale foreninger.
Deltagelse & udfoldelse
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Af Aida Kokanovic:

Gå-grupper fremmer
fællesskaber
Ved Skoleparken i Hillerød Vest mødes en gruppe
ældre kvinder fra nabolaget hver uge for at gå tur,
snakke og drikke kaffe sammen efterfølgende.

”

”

I 2015 blev der etableret gå-grupper i Skoleparken i Hillerød Vest, ved Bauneparken Plejecenter i Skævinge og en ny
gå-gruppe er under opstart ved Skovhuset Plejecenter i Hillerød øst. Der arbejdes på at gå-grupper udbredes i hele
kommunen – særligt på de lokale plejecentre.

Man snakker så godt når man går…

”

Jeg kender mange ældre her, hvor jeg bor, der ville
have stor glæde af at komme hinanden lidt mere ved –
og man snakker jo så godt, når man går…. Derfor ville
jeg gerne være tovholder på en gå-gruppe her i Skoleparken
fortæller Inge-Lise Jensen. En lokal tovholder fungerer som bindeled mellem de borgere, der bor i boligområdet og som har lyst til at gå kortere ture sammen.

”

Initiativet til gå-gruppen er taget i forbindelse med projektet Kom med!
Her samarbejder lokale frivillige foreninger, Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød om at styrke fællesskaber og deltagelse blandt ældre.
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”

Som led i at styrke samarbejdet mellem frivillige og kommunale medarbejdere på ældreområdet er der også afholdt workshops og kompetenceudviklingsforløb om
ensomhed, og hvordan man som kommune og civilsamfund kan styrke samarbejdet og indsatser i forhold til at nå
de mest udsatte eller isolerede ældre.
Inger Schrøder, pårørendekonsulent i Hillerød kommune,
er ikke i tvivl om, at frivilligt arbejde har en meget stor værdi i samfundet, og at et samarbejde derfor kan løfte kvaliteten:

”

Samarbejdet er med til at skabe levedygtige tilbud for
borgerne. Fordi kommunen er god til formelle ting, mens
civilsamfundet kan knytte relationer bedre,
fortæller
Inger Schrøder. Hun understreger at mange opgaver ikke
kan løses alene som kommunal medarbejder.

”

”

Det har været rigtigt godt med alle de workshops om
ensomhed, som frivilligcenteret har organiseret, da man
bliver bevidst om, hvad man gør, og hvorfor man gør det.
Jeg har integreret meget af det i mit arbejde,
fortæller
Inger Schrøder.

”

Marianne, Birthe, Sanne, Minna og Kirsten

Ud over bevægelsen er det sociale vigtigt, da de fleste bor
alene og ikke tidligere har haft så meget kontakt til naboerne:

”

Hun fortæller desuden, at hendes viden er øget omkring
de sårbare og ensomme ældre, efter projektet Kom med!
satte fokus på problemet. Det er blevet meget mere tilgængeligt at navigere i de mange foreninger, både for
hende som medarbejder og den borger, som hun skal servicere.

”

Tanken bag gå-grupperne er at gøre det nemt og overkommeligt for flere ældre at komme ud i den friske luft,
uanset om man bruger stok, rollator eller ikke kan gå så
langt.

”

”

Frivilligcenteret har været primus motor, katalysator, ja
dem som har løftet alt det tunge arbejde og samlet alle trådene i Kom med! projektet. Vi andre har kommet med ideer og input,
fortæller Birgitte Lynge.

Deltagerne mener, at de har stor glæde af bevægelse og
kan mærke forskellen på en dag i sofaen og en dag, hvor
de har gået en tur sammen ude i det fri. Flere af kvinderne
går nu sammen to gange hver uge.

Selv om vi har boet sammen i mange, mange år, så
har vi ikke haft noget med hinanden at gøre,
fortæller Ruth, der som de andre deltagere mener, at de alle har
fået et større samvær gennem gå-gruppen.

Det er et nødvendigt værktøj, der fungerer rigtig godt.
Jeg kan med god samvittighed anbefale de konkrete aktiviteter for borgeren, mens vi sammen bladrer i folderen,
siger Birgitte Lynge.

Samarbejde og videndeling

Én går med rollator og en anden kan bare ikke gå så hurtig, men alle har de lyst til mødes til en rolig gåtur med andre beboere fra Skoleparken, hvor der er plads til hyggesnak om løst og fast. Gruppen mødes foran beboerforeningens aktivitetshus. Hvis ikke det regner og stormer en
halv pelikan, så går turen videre ude i det fri. Tempoet er
bestemt af hende med rollatoren:
Der var én, der syntes, at vi gik for langsomt. Men vi er
nødt til også at tage hensyn til hende, der går med rollator
– og en dag, er det måske én af os der ikke kan gå så hurtigt,
fortæller Kirsten Thomsen, der glædeligt deltager
selv i regn og slud.

”

Der drikkes kaffe og hygges efter gåturen.

Erfaringsopsamling fra
Kom Med!-projektet

Vejvisere til fællesskaber
I 2015 blev portalen, kommedhillerod.dk oprettet, der
samler motions- og træningstilbud samt sociale fællesskaber for ældre ét sted digitalt. Siden opdateres løbende. For
dem der foretrækker en papirudgave, er der også udarbejdet en ’Kom med! folder’ med tilbud og aktiviteter
Folderen og portalen skal gøre det nemmere for kommunale medarbejdere, frivillige, pårørende og borgere selv, at
finde relevante tilbud og aktiviteter. En undersøgelse viser,
at sårbare ældre ikke deltager i aktiviteter grundet manglende viden omkring eksistensen af dem samt udfordringer
med at finde tilbud, der matcher deres ønsker og behov.
Birgitte Lynge, forebyggelseskonsulent i Hillerød Kommune, gør flittigt brug af Kom med! folderen, hver gang hun
tager på hjemmebesøg hos en ældre:

FAKTABOKS
’Kom med!’ er et samskabelsesprojekt, hvor Hillerød
Kommune, Frivilligcenter Hillerød og lokale frivillige og
foreninger samarbejder om at motivere flere ældre i
Hillerød til at finde vej til og deltage i sociale og aktive
fællesskaber.
Projektet koordineres i et samspil mellem
Fællessektionen for Ældre og Sundhed i Hillerød
Kommune og Frivilligcenter Hillerød, hvor Mette B.
Nissen er projektkoordinator 14 timer om ugen.
Kom med! er finansieret af Ældrepuljen fra 2014 t.o.m.
april 2016.
Kom med! blev evalueret i slutningen af 2015 og der
afventes pt. en beslutning fra Hillerød Kommune om
hvorvidt projektet fortsætter.

Læs Kom med! folderen:
http://www.epaper.dk/
hiller%c3%b8dkommune/
kom-med-folder-2015-7--sep/
Læs Kom med! rapporten:
http://frivilligcenter-hillerod.dk/images/
KOM_MED_Erfaringsopsamling.pdf

Deltagelse & udfoldelse
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Af Niels Holger Pedersen:

Team Rotary Hillerød
ruller pengene ind
Hvad får en flok lokale fritidsryttere i Hillerød i
Nordsjælland til at trodse vind og vejr, sætte sig op
på deres racercykler og køre til Paris på en uge?
Kan det have noget at gøre med de godt 250.000 kr., som
de på relativt kort tid vil være i stand til at rejse til diverse
velgørende formål og mindre, sociale aktiviteter i lokal
områderne? Kan det have noget at gøre med de mange
helbredsmæssige gevinster, som den enkelte rytter gør sig
fortjent til efter at have tilbagelagt godt 1.250 km? Eller
har det mon noget at gøre med det netværk af sociale
relationer, som rytterne passer og plejer, imens de ruller
ned igennem Nordeuropa?
For langt de fleste deltagere er svaret nok en kombination.
Dette er ligeledes tilfældet for Jesper Fruergaard direktør
Spar Nord Bank, Hillerød, som tilmed er dobbelt engageret
i projektet. Dels i sin (tidligere) funktion af præsident for
Rotary Christian IV og initiativtager til projektet – dels som
aktivt deltagende cykelrytter både i 2014 og 2015.

”

Fra præsidentens perspektiv handler det først og fremmest om at rejse midler til en lang række velgørende projekter af social- og sundhedsmæssig karakter,
siger
Jesper Fruergaard.

SAMARBEJDE & SAMMENHÆNGSKRAFT
Frivilligcenteret bidrager til at øge den sociale sammenhængs
kraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at:
• facilitere samarbejde og netværk mellem og på tværs af
foreninger
• skabe dialog og samarbejde på tværs af foreningslivet,
kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
• synliggøre de frivillige foreninger og grupper ift. andre relevante
samarbejdspartnere
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”

I et samarbejde med Frivilligcenter Hillerød fordeler Team
Rotary Hillerød halvdelen af projektets pengepulje – dvs.
125.000 kr. – ud på mange små foreninger i lokalområdet,
der kun undtagelsesvis tilgodeses en økonomisk håndsrækning. Jesper Fruergaard forklarer, hvordan han i forbindelse med et mindre sponsorat til en forening efterfølgende modtog en temmelig gribende takkeskrivelse:

”

Jeg kunne mærke, at 5.000 kr. betyder rigtig meget for
en lille forening. Andre steder vil 25.000 kr. bare være et

lille plop i havet. Det er derfor, vi gerne vil ud og have fat
i nogle af de små foreninger, hvor vi kan gå ind og gøre
en forskel og vide, at det her arrangement, det sker simpelthen ikke, hvis vi ikke er med til at hjælpe,
siger han.

”

Som lokal initiativtager og bidragsyder mener Jesper Fruergaard, at det handler om at mærke forskellen og se forandringens aftryk indprente sig rundt omkring i nærmiljøet.
Desuden handler det også om at være i stand til at reflektere over sine egne kompetencer og sin egen position i lokalsamfundet, så man kan yde en indsats netop der, hvor
det lindrer allermest.

”

Min kompetence er nok, at jeg er god til at sætte ting i
værk og synes, at det er sjovt. Det er mere det der med at
få brugt hinandens ressourcer på en ordentlig måde. Som
sådan så jeg helt sikkert cyklingen som et redskab til at
kunne opnå nogle ting,
siger han.

Glade modtagere

”

En af de foreninger, som har nydt godt af Team Rotary Hillerøds virksomhed og idealisme, er Tandemklubben Nordsjælland i regi af Dansk Blindesamfund. I starten af 2015 modtog klubben kr. 22.000 til at indkøbe en Cannondale
tandem-cykel – som ifølge formand og cykelentusiast Henry
Petersen, er en stor gave, da de tandemcykler, som de får
gennem Dansk Blindesamfund, er noget mindre i stellet.
Ved årsskiftet modtog Tandemklubben kr. 15.655 kr. til deltagelse i Handikap Tour de Bornholm 2016 for klubbens
medlemmer. Henry Petersen forklarer:

”

Pengene her giver os mulighed for at komme lidt uden
for lokalområdet, og som sådan giver arrangementet på
Bornholm, klubbens medlemmer mulighed for at inspirere
og støtte hinanden på en lidt anderledes måde, fordi man
nu arbejder hen imod noget større sammen.

”

Samarbejde & sammenhængskraft
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Af Niels Holger Pedersen:

FrivilligBørs i høj kurs
Som en del af fejringen af den nationale Frivillig
Fredag 25. september arrangerede Frivilligcenter
Hillerød en FrivilligBørs i Støberihallen.
Godt 100 personer fra 50 forskellige frivillige foreninger,
kommunale institutioner, virksomheder og foreninger udbød og efterspurgte viden, varer, ydelser, kompetencer og
dannede par med hver andre på kryds og tværs af lokalsamfundets mange beskæftigelseslag. Kun fantasien sætter grænser, som det lød i en venlig tilskyndelse fra centeret forud for arrangementets afvikling.

Forvirring skabte nye forbindelser
Ved arrangementet deltog bl.a. Ulla Maribo fra Sprog- og
Netværkscafeen, Peter Jørgensen fra Dansk Revision og Peter
Rude fra Danosoft. Ved Børsens begyndelse kl. 15 anede ingen af dem, at de ville komme til at se en hel del til hinanden
i de efterfølgende måneder som led i realiseringen af et fælles projekt. De var langt mere optagede af at gennemskue
det omfattende koncept.

”

Jeg var sådan lidt forvirret i starten, og det varede lidt,
før jeg fangede den. Men som tiden gik, så fik jeg ligesom
en idé om, hvordan det hele hang sammen, og så fik jeg
snakket med nogle mennesker. Man kom ligesom ind under huden på hinanden på en anden måde, end hvis man
bare havde handlet i en købmandsforretning,
siger Peter Rude.

”

Peter Jørgensen tilføjer i en slags selvransagende tone, at
man nok skulle have gjort sig selv den ulejlighed at læse op
på projektet, inden man mødte op – noget som Ulla nikker
bekræftende til.

”

Jeg havde aldrig prøvet sådan noget før. Det var lidt
svært for os, for det var ikke sådan nogle konkrete ting, vi
skulle have fat i,
forklarede Ulla.

”

Men som Børsen skred frem, og håndslagene lige så stille
tog fart, så begyndte også de tre fremtidige kollegaer og
projektmagere at hitte rede i arrangementets væld af muligheder. Snart efter havde de, på foranledning af Anette
Nielsen fra frivilligcenteret, indgået en aftale om en idé, der
skal indsamle og distribuere brugte bærbare pc’er til medborgere med flygtningebaggrund i Hillerød.

Når 1 + 1 giver 4
Denne eftermiddag i Støberihallen var klirrende mønter og
krøllede sedler blevet skiftet ud med forseglende håndslag,
og for deltagerne handlede det om at indgå gensidigt fordelagtige aftaler. Foruden det at stifte nærmere bekendtskab med hinanden, så handlede det om at se hinandens
ekspertiser og behov, om at opdage eller genopdage hinanden som en lokal ressource, for derigennem at fremme
det aktive medborgerskab og samarbejdsrelationerne på
kryds og tværs i lokalsamfundet. Eller ganske enkelt bidrage til at gøre Hillerød lidt større og rigere.
Sognepræst Charlotte Chammon beskriver Nørre Herlev
Menighedsråds oplevelse af konceptet:

”

Det er en ny tanke, det her med at sige: ’hvad er det for
nogle ydelser vi kan bytte?’. Det er vi slet ikke vant til! Vi
plejer at tænke: ’jeg køber, du sælger’. Samtidig opdager
man ligesom, at der er nogle andre aktører i spil i lokalsamfundet. Jeg tror, at det er en øjenåbner for os alle sammen
i forhold til at få mere viden om, hvem hinanden er.

”

Menighedsrådet excellerede i at indgå små og praktiske aftaler. De var mødt frem med en klar plan for, hvad de ville
have ud af arrangementet, og kom da også hjem med seks
aftaler. Heriblandt en aftale med gruppen Vennepunktet
(ensomme unge i alderen 25-40 år) om småkagebagning
til menigheden i december. En aftale, der ifølge Charlotte
Chammon kom som sendt fra himlen:

”

Vi havde aldrig tænkt på eller mødt hinanden, hvis det
ikke havde været for Børsen. Det tror jeg bestemt ikke.

”

Samarbejde & sammenhængskraft

”

Det er forhåbentlig ikke et forbigående fænomen, det
her. Behovet er der jo hele tiden,
siger Ulla Maribo. Peter Jørgensen er enig og tilføjer:

”

”

Det er jo ikke så vigtigt, om det nu er 5.000 kr. eller
100.000 kr., vi skal skaffe, men det er princippet i at vi
hjælper andre. Jeg kan ikke redde verden, det er jeg godt
klar over, men jeg vil gerne hjælpe de her unge mennesker.

”

FAKTABOKS

Peter Jørgensen er af samme opfattelse. Han ville aldrig
have gennemskuet projektet på egen hånd.

I alt deltog 103 deltagere med fordelingen:

”
”

15 e
 rhvervsdrivende fra 12 forskellige virksomheder

Jamen, jeg havde aldrig set denne her mulighed, hvis
Børsen ikke havde været der,
erkender han og fortsætter:
Hvis Sprog- og Netværkscaféen nu havde annonceret efter brugte pc’er på en anden måde, så var det bare
gledet mig forbi. Det må jeg indrømme.
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Det erklærede mål forud for FrivilligBørs 2015 var at indgå
100 aftaler på to timer, men da klokken slog kl. 17, viste et
børsbarometer at der var indgået 122 aftaler. For alle deltagerne ovenfor gælder det, at de indgåede aftaler og igangværende initiativer ikke nødvendigvis ses som enkelte, isolerede møder, men som et muligt udgangspunkt for længerevarende samarbejder:

”

”

58 f oreningsrepræsentanter fra 28 foreninger
12 r epræsentanter fra 6 kommunale institutioner
2 borgere
 erudover deltog 16 personer (frivillige, politikere,
H
erhvervsdrivende og kommunale medarbejdere) som
praktiske hjælpere, børsboss, børsmæglere og notarer.
Der blev indgået 122 formelle aftaler.
Vi modtog økonomisk bidrag og støtte fra Nordea Fonden,
Biogen, Team Rotary Hillerød Puljen og Canon Business
Center Nord- og Midtsjælland.

Samarbejde & sammenhængskraft
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Af Jørn Jensen:

Af Lisbeth Grayston:

Indblik gennem
praktik‑besøg

Det handler om
samarbejde

14 lokale foreninger fik besøg af lokale politikere,
embedsfolk samt et enkelt folketingsmedlem i
forbindelse med Frivillig Fredag-praktik i 2015 som
blev afholdt i løbet af uge 39.

Care Deeply Dagen faldt sammen med Frivillig
Fredag den 25. september, og ligesom sidste år fik
medarbejderne fra den lokale virksomhed Biogen
mulighed for i deres arbejdstid at bidrage med en
lokal frivillig indsats rundt om i Hillerød.

Praktikken er en mulighed for at møde og skabe kontakt
mellem lokale foreninger og politikere samt embedsfolk fra
forskellige dele af forvaltningen. Praktikken koordineres af
Frivilligcenter Hillerød, der udarbejder et praktikkatalog i
samarbejde med foreningerne, som sendes ud til alle politikere og relevante embedsfolk i kommunen.
Praktikken blev afholdt for femte år i Hillerød – med en del
gengangere både fra foreningerne og praktikanter – men
også nye var med for første gang i år. Tilbagemeldingen er
stort set enstemmig positiv fra begge parter.

Praktik i SIND-huset
Ole Hagman var, sammen med lokalforeningen SIND Allerød/Hillerød, vært for en praktik i SIND-huset for Irene Brostrøm, fra Dansk Folkeparti. Efter praktikken kommenterede han praktik-besøget således:

”

Det gjorde indtryk, at vores praktikant havde mere kenskab til psykiatriske problemstillinger, end vi havde regnet
med. Praktikforløbet drejer sig jo om gensidig orientering
omkring det frivillige arbejde og om hvordan politikerne
tænker på området. Det er en enestående mulighed for at
mødes og gøre dette en gang om året i forbindelse med
Frivillig Fredag.

”

Irene Brostrøm, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti sagde
efter sit besøg i SIND-huset:

”

Det største indtryk var, at mennesker, der lider af psykisk sygdom, alligevel har overskud til at hjælpe sig selv og
andre.

”

Brostrøm pegede desuden på, at vi skal være taknemmelige
for, at vi er raske, og kan hjælpe dem, der har det svært i livet. I SIND var de glade for, at jeg viste dem interesse gennem praktikken, og ville lytte. Jeg vil fremover møde op til de
aktiviteter de har, så vidt jeg har tid, understregede hun.

”

”

Organiseringen var perfekt både før under og efter
praktikken. Og jeg vil gerne være med næste år, da det er
dejligt at få lov at se, hvordan de forskellige steder fungerer. Det giver os politikere et indblik i hverdagen de forskellige steder, og vi forstår forhold, som vi måske ellers har
svært ved forstå,
konkluderede hun.

Det handler om samarbejde, om at møde kollegaer på
tværs og om at skabe relationer,
siger Tanja Ottesen fra
Biogen, som sammen med 44 øvrige medarbejdere, har
deltaget i virksomhedens ”Care Deeply Dag”. I år deltog
hun ved at hjælpe med bl.a. at gøre rent i Røde Kors butikken.

Hjertemotion for krop og sjæl

Tanja Ottesen fortæller videre om sin oplevelse i Røde Kors’
genbrugsbutik i Hillerød:

”

For første gang deltog et folketingsmedlem. Det var tidligere minister Christine Antorini fra Socialdemokraterne, der
deltog i Hillerød Hjerteforenings hjertegymnastik. Et tilbud
målrettet medlemmer af Hillerød Hjerteforening i samarbejde med Hillerød Fysioterapi.
Christine havde læst om praktikforløbene i lokalavisen og
sagde bl.a. efter praktikken følgende:

”

”

Vi hjalp personalet med at gøre rent og støvsuge. Det
var en rigtig fed oplevelse at deltage, og det føltes godt at
være med til at gøre en forskel. Det er sjovt at møde nye
mennesker og at se, hvordan vi som lokal virksomhed kan
bidrage med et socialt engagement i Hillerød.

”

”

Det store engagement og arbejde, som de frivillige udfører til gavn for mange mennesker gjorde et stort indtryk.
Jeg fik en indsigt i, hvorfor man vælger at engagere sig i
Hjerteforeningen - fordi man selv har haft en hjertesygdom eller er pårørende til en. Og at det er motion og kost,
der er hele omdrejningspunktet - sammen med det sociale
samvær, hvor det er ok at snakke om sin sygdom sammen
med andre i samme situation. Jeg er blevet
spurgt, om jeg vil være med igen om et år.
Det vil jeg meget gerne.
Fint koncept. Det var super på alle måder
– konkluderede Antorini.

Foto: Allan Nørregaard

Anna Lindequist deltog for anden gang i Care Deeply Dagen og fungerede her som guide for Pia Nordlund, der er
blind. Hun fortæller fra sin deltagelse:

”

Det var en stor oplevelse at være Pias guide og dermed
fungere som hendes øjne. Jeg prøvede hele tiden at forklare, hvad jeg så og læste op af de udstillede informationsmaterialer. Pia var samtidig god til at stille spørgsmål til farver, materialer, længder, mønstre og hvad der stod i teksten om det, vi stod foran.

”

”

Især det at være sammen med blindegruppen betyder
meget. Jeg har aldrig prøvet det her før, så det er både
grænseoverskridende, spændende og en kæmpe øjenåbner. Jeg var ikke klar over, at diabetes kunne føre til blindhed, og det chokerer mig meget. Det er virkelig inspirerende at se, hvordan Pia mærker ved tingene og bruger alle
sine andre sanser. Jeg er dybt imponeret over hende,
siger Anna Lindequist.

”

”

Socialt ansvarlighed
En øjenåbner
Én af de foreninger, som dette år indgik i samarbejde med
Biogen, var Dansk Blindesamfund Nordsjælland. Her blev
otte kvinder fra kvindegruppen bl.a. ledsaget af ’turguider’
fra Biogen på et besøg til Lokalhistorisk Museum og særudstillingen »Freja og Evas døtre«.
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Ifølge Birgitte Thygesen, direktør i Biogen, er motivet for at
arrangere Care Deeply Dagen i Hillerød - og i det hele taget deltage i fejringen af Frivillig Fredag - at skabe en relation til lokalsamfundet, at være inkluderende, involverende
og ikke mindst at vise social ansvarlighed.

Samarbejde & sammenhængskraft
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Af Jørn Jensen & Anette Nielsen

Lær at tackle job og
sygdom - sammen
Fra april 2015 har frivilligcenteret været ramme for
selvhjælpskurset: Lær at tackle job og sygdom, der
udbydes af Hillerød Jobcenter som et frivilligt tilbud.
Kurset løber over seks uger og henvender sig til
borgere i Hillerød, der er langtidssygemeldte, men
på vej tilbage i job.

Små skridt i den rigtige retning
En af opgaverne for deltagerne på kurset er hver uge at
lægge en handleplan, hvor det vigtigste er at sætte sig
nogle enkle, realistiske mål ud fra noget, man har lyst til.
Det kan f.eks. være at gå en tur eller være mere sammen
med familien. Altså små mål, som alene defineres af og for
én selv. Men de tjener også til at motivere de andre på holdet.

”

For man er jo spændt på at høre fra de andre, hvordan
det så er gået med at nå de mål den enkelte har sat sig ,
forklarer Rikke med et smil.

”

”

Der er ingen tvivl om, at det med lysten gør en forskel –
både for deltagerne men også som instruktør. Det er en ny
måde og en ny vej – og så er det rigtig godt selv at mærke
effekten samtidig med, at man kan give den videre til de
andre , fortæller Maria.

KVALITET & MANGFOLDIGHED
Frivilligcentreret arbejder målrettet med at støtte, udvikle og
inspirere de frivillige foreninger og initiativer ved at
• yde faglig sparring og rådgivning om drift og udvikling i
foreninger og selvorganiserede grupper, rekruttering og
fastholdelse af frivillige, bestyrelsesarbejde og fundraising
• hjælpe nye sociale initiativer i gang
• tilbyde kurser og temamøder
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”

Kurset kører efter et nøje fastlagt og nedskrevet koncept:
Gennem øvelser, samarbejde og små opgaver får kursisterne værktøjer til at blive mere realistiske om deres situation,
så de bedre kan håndtere en hverdag, der rummer både
sygdom og arbejde.

Hverken Rikke eller Maria har tidligere været engageret i
frivilligt arbejde. Rikke er dog begyndt som frivillig i Ungdommens Røde Kors i Hillerød og Maria er startet på en
gruppeleder uddannelse for trivselsgrupper for børn og
unge, efter de har deltaget på kurset.

To frivillige instruktører leder kurset – de rekrutteres blandt
tidligere deltagere eller direkte på opfordring fra Ditte
Aagaard, der er tovholder og koordinator for kurserne i frivilligcenteret. Ditte sørger bla. for, at rammerne er i orden,
sparrer med de frivillige instruktører og har forsamtaler
med alle potentielle deltagere.

I 2015 blev der gennemført fire kurser med 40 deltagere.
Kurserne fortsætter i 2016.

Bedre end at gå til psykolog
Rikke Hindborg Hølledig og Maria Persson er nye instruktører på kurset og er begge selv tidligere deltagere.

”

Det er meget bedre end at gå til psykolog. Det, at man
hører de andre fortælle deres historie og opdager, at det
ikke kun er mig, der har det sådan, giver utrolig meget ,
forklarer Rikke. Derfor er det også en central opgave som
instruktør, at få deltagerne til at føle sig godt tilpas og skabe samspil mellem de øvrige deltagere.

”

”

Det gælder også om at begynde at tage vare på sig selv
og finde en balance mellem aktivitet og hvile
, fortæller
Maria. De føler begge, at de går gennem kurset en gang
til, men de er enige om, at det kun er positivt, for det giver mulighed for at øve sig endnu mere i at bruge de nyerhvervede redskaber og værktøjskassen.

”

På venstre side ses Maria og ovenfor Rikke.
Kvalitet & mangfoldighed
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Af Lisbeth Grayston:

Af Jørn Jensen:

Trivselsgrupper
– en hemmelig klub
Anne-Cathrine Lindsey’s søn Emil deltog i en
trivselsgruppe for børn i skilsmissefamilier.
Et af de indtryk som Emil tog med sig hjem
allerede fra første møde, var følelsen af at være
blevet medlem af en hemmelig klub.

Handicap på dagsordenen
Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i
Hillerød (DH-Hillerød) inviterede op til folketings
valget i juni til valgmøde i frivilligcenteret.
Kandidater fra otte af partierne deltog i debatten.
Ifølge Dansk Handicaporganisationer lever cirka ti procent
af befolkningen med et handicap, men det vil være synd at
sige, at prioriteringer på handicapområdet udgjorde noget
centralt emne i valgkampen i Hillerød eller på landsplan.

Anne-Cathrine Lindsey fortæller, at Emil i lang tid havde fokuseret meget på det at være skilsmissebarn og haft svært
med at snakke om det. I trivselsgruppen fik han hurtigt en
fornemmelse af, at det var rart at snakke med andre børn
om det at have det svært. Det var en klar aftale, at alt hvad
de sagde i gruppen var hemmeligt, så det var kun, hvis han
selv havde lyst til at snakke om det, at mor og far måtte
spørge ind til det.

”

Vi havde på forhånd stillet politikerne en række spørgsmål om handicapemner for at tvinge dem til at tænke sig
om og tage stilling. For nogle af dem var det tydeligt, at de
skulle have en holdning til et emne, de ikke tidligere havde beskæftiget sig ret meget med,
fortæller Mogens
Kragh Hansen, der er formand for DH-Hillerød, som repræsenterer 33 foreninger.

”

Nyt fokus

Med et fremmøde på knap 50
personer og en livlig debat, var
Mogens Kragh Hansen meget
tilfreds med mødet. Han har ikke
kendskab til, at der tidligere har
været gennemført et lignende
arrangement i Hillerød, og han
er glad for at handicaptemaer i
den grad blev synliggjort.

I trivselsgruppen havde Emil en oplevelse af, at blive set og
hørt og det var en stor lettelse for ham at få lov at snakke
om det hele. Det gav Emil mulighed for at fokusere på noget andet end skilsmissen og det at være skilsmissebarn,
og han indså også, hvor godt han faktisk selv havde det,
fortæller hans mor.

”

Det gav ham en robusthed til at tale om de ting, der
gør ondt og en fornemmelse af, at det at være skilsmissebarn ikke kun er noget, der rammer ham,
siger Anne-Cathrine Lindsey.

”

Hun og hendes eksmand blev skilt, da deres søn var under
to år gammel, og siden har han boet en uge på skift hos
hver forælder. Han var ni år, da han startede. Han havde
det rigtig svært med skiftet, når han skulle flytte frem og
tilbage mellem mor og far.

”

Vi følte, vi havde gjort alt, hvad vi kunne for at skåne
ham, og vi var gode venner, men han begyndte at spørge,
hvorfor vi ikke bare kunne være kærester igen, når vi nu var
så gode venner. Det var rigtig hårdt for Emil, og han græd
meget. Vi savnede vores glade dreng, og han havde brug
for ikke at føle sig som skilsmissebarn. Det krævede derfor
en accept fra alle parter om, at det ikke på nogen måde
var forkert, men at vi var nødt til at gøre noget ved det,
fortæller Anne-Cathrine.

”

Mod til at snakke om det farlige
Emil har fået rigtig meget ud af at være med i gruppen, og
han er blevet bedre til at konfrontere ”det farlige”. Han har
fået mere selvtillid, og han dyrker ikke så meget mere det
at være skilsmissebarn. Det går også bedre i skolen, og i
hans seneste elevplanen har læreren direkte kommenteret,
at det nok er fordi, at han deltager i trivselsgruppen.
FAKTABOKS
 rivselsgrupperne henvender sig til børn og unge i
T
alderen 8-15 år med temaer som ’Børn i skilsmisse
familier’, ’Børn i sorg’ og ’Stille piger’
I 2015 blev der afholdt tre skilsmissegrupper, en
sorggruppe og en gruppe for stille piger
I 2015 indgik frivilligcenteret et pilot-samarbejde med
Grønnevang Skole om trivselsgrupper på skolen. I 2015
blev der afholdt én gruppe for børn i 2.-4. klasse.
Samarbejdet blev evalueret og fortsætter i 2016.
I alt deltog 32 børn i trivselsgrupperne i 2015.
Der blev uddannet 6 frivillige gruppeledere samt 6
lærere fra Grønnevang skole.

Se filmen her:
https://www.youtube.com/
watch?v=D7LPhA5dhmo
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I 2015 fik vi økonomisk støtte fra Socialministeriet kr.
220.000 – og kr. 38.000 fra §18-puljen.

”

Det var simpelthen det bedste valgmøde i løbet af hele
valgkampen, som jeg har deltaget i. Ikke bare på grund at
det store fremmøde, men også fordi man satte fokus på et
bestemt emne og på den måde kunne gå i dybden,
fortæller Kristian Hegaard.

Emnerne var blandt andet inklusion i folkeskolen og handicappedes muligheder for at komme ud og især blive på arbejdsmarkedet. De fleste politikere mente, at inklusion i
folkeskolen var positiv, hvis det ikke blev en spare øvelse.
Det kom tilsyneladende bag på nogle af politikerne, at
fremmødte forældre kunne fortælle om store udfordringer
med, at deres børn ikke kunne rummes i folkeskolen trods
de gode intentioner om inklusion.

Årets valgmøde
Mogens Kragh Hansen fortæller, at det i nogle tilfælde var
svært at finde politikere, der kunne stille op. I første omgang henvendte arrangørerne sig til de lokale partiforeninger, og gav det ikke resultat, gik de videre i organisationen.
Et af partiernes centrale organisation kunne ikke finde nogen kandidat overhovedet. Og en enkelt stillede op til Folketinget i en kreds uden for Nordsjællands Storkreds.
Folketingskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem for
Det Radikale Venstre i Fredensborg Kommune, Kristian Hegaard, repræsenterede sit parti på valgmødet. Kristian er
selv handicappet, men som både kommunalpolitiker og
folketingskandidat er det sjældent, at han i sit daglige politiske virke beskæftiger sig direkte med handicapområdet.

”

Han mener, at mødet desuden
gav partierne mulighed for at
fremlægge oplysninger om deres politik på et afgrænset område, som ikke i det daglige får
den store opmærksomhed.

Mogens Kragh Hansen oplyser, at Danske Handicaporganisationer-Hillerød vil følge op på mødet i løbet af 2016.
Det er ikke sådan, at vi har set de store resultater endnu,
bemærker han.

””

DH-Hillerød havde søgt og fået økonomisk støtte fra Team
Rotary Puljen til udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementet – hvilket i sig selv, ifølge Mogens Kragh, var
en virkelig positiv oplevelse.
Frivilligcenter Hillerød hjalp med at skabe rammerne og
centerleder Anette Nielsen ledte en debat, der blev både
livlig, engageret og følelsesladet.

Kvalitet & mangfoldighed
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Af Anette Nielsen:

Fokus for 2016
For at så mange mennesker fortsat kan yde en indsats
- og nyde godt af hjælp, rådgivning og fællesskaber i
frivilligcenteret, er der behov for et mere bæredygtigt
fundament, der kan sikre frivilligcenteret ud over de
etårige bevillinger og den delvise grundfinansiering
frivilligcenteret har frem til 2018 gennem FRIG-puljen
og den kommunale medfinansiering.
Derfor har bestyrelsen udarbejdet en ny strategi for perioden 2016-2018, der skal bidrage til udvikling gennem et
styrket netværk på tværs af flere medlemsforeninger, en
indsats for at værdisætte de frivillige sociale indsatser og
en mere stabil grundfinansiering, der matcher de opgaver
centret varetager. De tre indsatsområder konkretiseres i en
handlingsplan, der bl.a. indeholder nedenstående aktiviteter i 2016-2017:

Kom med!
Vi har arbejdet for og håber, at samskabelsesprojektet Kom
med!, med ældre og ensomhed som omdrejningspunkt,
fortsætter i 2016-2017. I den kommende periode, er der
bl.a. lagt op til at arbejde med inklusion og afprøve metoder som følgeordning. Der barsles med en årlig inklusionsog inspirationsdag for nye og kommende pensionister,
med formålet at række ud og få så mange seniorer som
muligt med i lokale fællesskaber. Vi forventer svar på, om
indsatsen skal videreføres med økonomisk støtte fra den
nye statslige værdighedspulje, i slutningen af maj.

Trivselsgrupper
Arbejdet med at engagere og uddanne frivillige gruppeledere og videreføre og udvikle nye trivselsgrupper, så flere
børn og unge kan få mulighed for at deltage. Der er i 2016
særligt fokus på at styrke samarbejdet med Hillerød kommune omkring rekruttering af børn og unge til grupperne
og større involvering af forældrene til de børn, som høster
glæde af deltagelse i trivselsgrupperne.. Der arbejdes p.t.
på en ansøgning til Socialstyrelsens Pulje til frivilligt socialt
arbejde (PUF-puljen) med svar i slutningen af maj.

Lær at tackle
Selvhjælpskurset Lær at tackle job og sygdom, i samarbej-

Kort om Frivilligcenter Hillerød

de med Hillerød Jobcenter, fortsætter i 2016 - muligvis
med en udvidelse til også at inkludere et forløb målrettet
mennesker med depression og angst. Der arbejdes for at
etablere en netværksgruppe for tidligere deltagere.

Frivilligcenter Hillerød er en forening af foreninger,
der skaber rammer for deltagelse og fælleskaber og
har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og frem
me frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Udlån af projektor, pc og lydudstyr i forbindelse med arrangementer i centret. Der er teleslynge i borgercaféen.

Vi fortsætter samarbejdet med lokale uddannelsesinstitutioner gennem Projekt Frivillig og praktikforløb for psykomotorikstuderende på UCC i lokale sociale foreninger – det er
naturligvis oplagt at udvide konceptet til andre faggrupper.
Men det afhænger igen af ressourcer i frivilligcenteret.

Bestyrelsen for frivilligcenteret bestod i 2015 af formand
Peter Andersen (Naturfredningsforeningen Hillerød), næstformand Jørgen Nielsen (HSI), Lene Holmsgaard (Hillerød
Hjerteforening), Bent Kauffmann (Røde Kors Hillerød) og
Peter Langer (Hillerød Skakklub).

I 2015 havde FcH 110 medlemsgrupper og
44 støttemedlemmer.
Kontingent grupper og foreninger: 250 kr. om året. Personligt støttemedlemskab: 50 kr. om året. Medlemskab
følger kalenderåret.

Frivillig Fredag 2016

Sekretariat – ansatte og frivillige: Medarbejdergruppen udgøres af centerleder Anette Nielsen. Projektmedarbejder og koordinator for Kom med! Mette Borst Nissen.
Kommunikationsmedarbejder og journalist Jørn Jensen.
It-ansvarlig og konsulent Richard Haagensen. Bogholderi
og administration Jytte Behrendtz. Reception og modtagelse af henvendelser, Linda Wettendorff. Børn- og ungekoordinator for trivselsgrupperne og tovholder for den
åbne rådgivning for trivsel, Eva Christensen. Koordinator
for mestringskurset, Lær at tackle job og sygdom, Ditte
Aagaard. Projektsekretær for trivselsgrupperne, Helena
Grayston. Virksomhedspraktikant markedsføring og udviklingen af frivilligcenterets Facebook-side, Grith Mandrup-Poulsen. Grafiker og layouter, Knud Sneftrup.

Ingen Frivillig Fredag uden netværksskabende events og
samarbejdstiltag på kryds og tværs. Med udgangen af maj
er vi forhåbentligt blevet klogere på vores medarbejdersituation i FcH. Det er dog udelukket, at vi så sent på året kan
koordinere en Kulturnat, praktik-besøg for lokalpolitikere,
medarbejdere og lokalforeninger, en medarbejderdag i
form af Care Deeply Day samt en Frivilligbørs. Alt sammen
afholdt i løbet af uge 39, som vi gjorde i 2015!

Medborgerskabsprojekter
Vi har fået økonomisk støtte til at afprøve et mindre medborgerskabsprojekt: Frivillighed på skoleskemaet, som skal
bidrage til at give indsigt i de lokale foreningers virke og
sætte frivillighed og social innovation på skoleskemaet i folkeskolens ældste klasser. Det er endnu ikke afgjort, hvilken
skole der vil medvirke.
Desuden ønsker vi at bidrage til at styrke integrationen af
de flygtninge, som allerede er - og kommer til Hillerød gennem et andet medborgerskabsprojekt. Formålet er at hjælpe flygtningene til at blive aktive medborgere, der kan
hjælpe dem selv og andre flygtninge der løbende kommer
til, med at få kontakt, netværk og deltage i lokalsamfundet. Vi er p.t. i gang med en ansøgning til Socialstyrelsen
og forventer svar i slutningen af maj 2016.
På trods af stor usikkerhed omkring økonomi, ser vi frem til
at fortsætte de gode eksisterende aktiviteter og udvikle
spændende nye projekter sammen med vores medlemsforeninger og lokale samarbejdspartnere.

I 2015 sagde vi farvel og tak til: projektmedarbejder
Sara Wondie, indretningsarkitekt og grafiker Leonor
Alstrup. Marianne Richelsen og Naja Bonderup stoppede
deres virke med administration og modtagelse af henvendelser i receptionen.
Tilbud til foreningerne og andre grupper: Bl.a. hjælp
til lokalebooking og organisering, faglig sparring og netværksdannelse, udarbejdelse af foldere, opslag, pressemeddelelser, scanning og kopiering samt laminering af dokumenter, støtte til nye projekter, workshop og rekruttering af frivillige.
Tilbud til borgerne: Bl.a. formidling af kontakt til foreninger, rådgivninger og selvhjælpsgrupper, hjælp til etablering af nye aktiviteter og mulighed for at bidrage til frivilligcenteret aktiviteter.
Den Sociale vejviser på frivilligcenter-hillerod.dk giver
overblik over og oplysninger om sociale foreninger og
grupper i Hillerød og Nordsjælland.
Lokaleudlån m.m.: Otte lokaler i forskellige størrelser kan
lånes mellem kl. 7 og 24 af medlemmer til møder, arrangementer eller åbne aktiviteter. Lokalerne kan ikke lånes til
privat brug. Lokaleoversigt kan ses på hjemmesiden.

Glimt fra året der gik.
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Centret er handicapvenligt.

FAKTABOKS
Antal henvendelser i de åbne rådgivninger
i 2015 i forhold til (2014):
It-rådgivningen: 352 (+178)
Økonomisk råd og vejledning: 79 (+5)
Åben rådgivning for trivsel i livet: 36 (+2)
Advokathjælpen: 357 (+111)
Sprog og Netværkscaféen: 725

Årsrapporteringer 2015 til Social- og Indenrigsministeriet:
Kurser, workshop eller temadage,
der retter sig mod foreningerne

33

Netværk mellem foreninger

22

Specifikke henvendelser fra borgere,
der gerne vil være frivillige

97

Specifikke henvendelser fra borgere,
der gerne vil have hjælp

2.468

Antal besøg på hjemmeside

13.782

Konkrete synliggørelsesaktiviteter om frivilligt arbejde, 372
der retter sig mod offentligheden
Faglig konsulentbistand til opstart af nye initiativer
(foreninger eller projekter)

77

Faglig konsulentbistand til eksisterende foreninger

52

Lokaleudlån

3.223

Brugerregistrering 2015:
Besøg i alt:

8.216

Alder:

0-17 år:

143

18-39 år:

1.409

40-59 år:

1.191

60+ år:

5.473

Kvinde:

5.656

Mand:

2.576

Køn:
Frivillig:

365

Møder:

870

Aktivitets- og netværksgrupper:

4.054

Selvhjælpsgrupper:

563

Foreningsmøder/-arrangementer:

617

Kurser/Foredrag:

598

Kvalitet & mangfoldighed
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Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C
3400 Hillerød
Tlf. 4824 1907

info@frivilligcenter-hillerod.dk
epost@frivilligcenter-hillerod.dk
www.frivilligcenter-hillerod.dk
www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod

Åbningstider frivilligcenterets sekretariat:
Mandag til torsdag kl. 10-16
Fredag lukket

