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Fyraftenskurser om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Emnet for et medlemsmøde i forbindelse 
med frivilligcentrets generalforsamling 
var, hvordan foreninger kan engagere og 
rumme forskellige typer frivillige. 

Medlemsforeningerne bidrog med mange 
gode ideer til, hvordan frivilligcentret kan 
understøtte foreningerne med at engage-
re frivillige.

På baggrund af de mange forslag og ideer 
indbyder frivilligcentret i maj og juni til en 
række fyraftenskurser, hvor medlemsfor-
eninger får mulighed for blive endnu skar-
pere på at engagere frivillige. Mange af 
medlemsforeningerne har holdt general-
forsamling i foråret, og fyraftenskurserne 
er en oplagt mulighed for, at den nye be-
styrelse kan (gen)overveje, hvordan for-
eningen engagerer frivillige. 

Fyraftenskurserne er gratis for medlem-
mer af frivilligcentret. Foreninger kan blive 
medlem ved at tilmelde sig HER.

Man kan tilmelde sig fyraftenskurser        
enkeltvis eller alle sammen efter behov.  
 
 

Fyraftenskurser forår 2018:

Onsdag 16. maj, kl. 16.30-18.30:  
Sådan bliver I bedre til at fordele opgaverne 
i jeres forening.
Onsdag 23. maj, kl. 16.30-18.30: 
Sådan planlægger I jeres forenings 
rekrutteringsindsats.
Onsdag 30. maj, kl. 16.30-18.30:  
Sådan fastholder I jeres frivillige.

De, der ikke har mulighed for at deltage i 
kurser i maj måned, kan deltage i juni, hvor 
vi udbyder de samme kurser: 

Onsdag 6. juni, kl. 16.30-18.30:  
Sådan bliver I bedre til at fordele opgaverne 
i jeres forening.
Onsdag 13. juni, kl. 16.30-18.30: 
Sådan planlægger I jeres forenings 
rekrutteringsindsats.
Onsdag 20. juni, kl. 16.30-18.30:  
Sådan fastholder I jeres frivillige.

Læs mere om fyraftenskurserne, tilmel-
dingsfrist m.m. på frivilligcentrets hjemmeside. 

http://frivilligcenter-hillerod.dk
https://frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/2013-06-18-11-59-52
mailto:jj@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:info@frivilligcenter-hillerod.dk
https://frivilligcenter-hillerod.dk/om-os/bliv-medlem
https://frivilligcenter-hillerod.dk/foreninger/fyraftenskurser-i-2018
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Vær med i fællesskabsfremmende event – under byfesten på Posen

Er det aktuelt for jeres forening at få flere 
deltagere, brugere eller mennesker enga-
geret i jeres sag? 

Så grib muligheden og deltag i en fælles-
skabsfremmende byfest event på Posen 
lørdag 2. juni. 

Kom og hør, hvordan jeres forening eller 
gruppe kan være med i byfest eventen og et 
samarbejde, den 16. maj kl. 18.45-20 her i 
frivilligcentret.

I frivilligcentret sætter vi i år særligt fokus på 
at inddrage endnu flere medborgere i de fri-
villige fællesskaber. Vi inviterer derfor vores 
medlemmer til at deltage i at skabe en fæl-
lesskabsfremmende event under Hillerød 
Slotssø Byfest. 

Medbring til mødet tre konkrete opgaver el-
ler aktiviteter, som du/I kan præsentere 
overfor nye potentielle deltagere og nysger-
rige medborgere under byfesten. 

Tilmeld dig på epost@frivilligcenter-hille-
rod.dk med oplysninger om navn og for-
ening/fællesskab, som du repræsenterer 
senest 12. maj. Kontakt centerleder, Anette 
Nielsen  for mere info eller spørgsmål.

FrivilligBørs 2018 –  Hillerøds nye ressource markedsplads

FrivilligBørs 2018 afholdes torsdag 27. 
september kl. 16.00-18.00 med efterføl-
gende netværk og forhåbenlig fællesspis-
ning i Truckhallen. Det er anden gang, at fri-
villigcentret tager initiativ til at afholde en 
FrivilligBørs i Hillerød. Denne gang arbej-
der vi for, at endnu flere lokale foreninger 
både fra det sociale område, idrætten og 
kulturen medvirker. Desuden har UCC Hil-

lerød, Hillerød Kommune, Hillerød Biblio-
tek, DGI Nordsjælland og C4 Foreningen 
givet tilsagn om at indgå i et samarbejde om 
at mobilisere lærere/studerende fra UCC 
og deltagere fra kommunale institutioner og 
lokale erhvervsdrivende i Hillerød Kommune. 

I februar 2018 tog vi derfor initiativ til at sam-
le en række repræsentanter fra de oven-

nævnte sektorer i en arbejdsgruppe, som 
sammen med frivilligcentret vil samarbejde 
om at rekruttere deltagere, planlægge og 
afvikle FrivilligBørs 2018.

En FrivilligBørs er kort fortalt en markeds-
plads, hvor vi bytter ”varer” i form af viden, 
aktiviteter og ressourcer - uden at der er 
penge involveret. Vi tilbyder noget, vi allere-
de gør og har, og får på den måde endnu 
mere ud af de ressourcer og kompetencer, 
der findes i Hillerød.

Vi vil allerede nu opfordre jer til at overveje 
og drøfte i jeres forening, hvad I kan tilbyde, 
og hvad I ønsker jer, så I er klar, når i forhå-
bentlig tilmelder jer og skal byde ind med til-
bud og ønsker i et fælles katalog lige efter 
sommerferien. 

Så hold øje med invitationen og mere info 
på frivilligcenter-hillerod.dk i starten af maj 
til FrivilligBørs 2018 og tilmeld jer hurtigst 
muligt.

FrivilligBørsen holdes som en del af Frivil-
lig Fredag, hvor også FrivilligSocialprisen 
uddeles. Trods navnet holdes Frivillig Fre-
dag i år på en torsdag.

mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:info@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:info@frivilligcenter-hillerod.dk
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Demensvenligt 
Nordsjælland

Frivilligcenter Hillerød deltager i projekt 
Demensvenligt Nordsjælland, som gen-
nemføres i 2018 og 2019.

Projektet har deltagelse af otte nordsjæl-
landske kommuner og fem frivilligcentre. 
Projektet skal gennem oplysningskam-
pagner, målrettede oplysningsaktiviteter 
og inkluderende fællesskaber – på tværs 
af kommuner – skabe viden, nye mulig-
heder og relationer, der understøtter et 
demensvenligt samfund. 

Inkluderende fællesskaber
Frivilligcentrets rolle er i samspil med Hil-
lerøds foreninger og frivillige at skabe el-
ler videreudvikle aktiviteter, der giver 
mulighed for, at mennesker med de-
mens og deres pårørende deltager i for-
eningsfællesskaberne.  

Kunne I, i jeres forening, tænke jer at 
vide mere om demens og bidrage til en 
større forståelse og imødekommenhed 
overfor mennesker med demens og de-
res pårørende? Det er ikke afgørende, 
om I er en frivillig social forening, en 
idrætsforening, en kulturforening eller 
noget fjerde. Det vigtigste er, at I har lyst 
til at arbejde for, at mennesker (fortsat) 
kan være del af jeres forening eller akti-
vitet på trods af en demenslidelse.

Kontakt frivilligcentrets projektkoordina-
tor Anders Jacobsen på mail eller tele-
fon 4824 1907, hvis I ønsker en uforplig-
tende snak om mulighederne for at indgå 
i samarbejdet eller få mere information.

Læs mere om projekt Demensvenligt 
Nordsjælland på frivilligcentrets hjem-
meside.

Søg støtte til projekter på tværs af 
Nordsjælland

1. maj 2018 er sidste frist for ansøgninger til 
den fælleskommunale pulje, der støtter 
frivilligt socialt arbejde. Formålet med pul-
jen er at støtte frivillige sociale foreninger og 
projekter, som falder uden for kriterierne, 
når der uddeles kommunale §18-midler, fx 
fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller 
går på tværs af flere kommuner.

I 2018 administrerer Fredensborg Kommu-
ne ansøgningerne. Yderligere vejledning 
og ansøgningsskema findes på Fredens-
borg Kommunes hjemmeside. Der kan sø-
ges både til drift og til nye projekter, men din 

forening skal være CVR-registreret for at 
kunne få del i midlerne. 

Den fælleskommunale pulje er etableret i 
2007, og kommunerne Allerød, Fredens-
borg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hille-
rød og Hørsholm deltager.

Psykomotorikstuderende i 
Frivilligcenter Hillerød 

Fire praktikanter fra psykomotorikuddan-
nelsen UCC Hillerød Freja, Julie, Line og 
Vera får i forbindelse med deres uddannel-
se mulighed for at øve deres praktiske fær-
digheder i psykomotorisk undervisning og 
individuel psykomotorisk behandling gen-
nem deres praktik i Frivilligcenter Hillerød 
indtil starten af juni. 

I samarbejde med en række foreninger del-
tager de bl.a. på motionshold med socialt 
samvær for ældre eller mennesker med 
KOL og får i den forbindelse mulighed for 
selv at være med til at undervise. 

Tilbud om psykomotorisk behandling
Har du lyst til at prøve individuel psykomo-
torisk behandling, har du mulighed for i fri-
villigcentret at få en behandling frem til uge 
24. Behandlingen varer en time og kan in-
deholde forskellige elementer alt efter indi-
viduelle behov. Det koster ikke noget at få 
en behandling. De kan kontaktes gennem 
frivilligcentret.

Psykomotorisk terapi egner sig især 
godt, hvis du: 
• Oplever søvnproblemer 
• Oplever spændinger i kroppen eller 

hovedpine 
• Føler dig stresset/oplever symptomer på 

angst 
• Har lyst til at lære din krop bedre at 

kende 
• Har brug for en pause i hverdagen, og 

gerne vil opleve øget ro og velvære 
• Eller blot er nysgerrig på, hvad 

psykomotorisk terapi er.

Freja og Julie (foto) tilbyder sammen med 
Vera og Line individuel psykomotorisk be-
handling

mailto:aej@frivilligcenter-hillerod.dk
https://frivilligcenter-hillerod.dk/projekter/demensvenligt-nordsjaelland
https://frivilligcenter-hillerod.dk/projekter/demensvenligt-nordsjaelland
http://www.frivilligcentrets
https://www.fredensborg.dk/kommunen/puljer-i-fredensborg-kommune
https://erhvervsstyrelsen.dk/frivillige-foreninger-2
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Temamøde:  
Idræt og bevægelse for flygtninge

Cykeltur i kongens 
fodspor

100 cyklister kan søndag d. 3. juni kl.13.00 
få en guidet cykeltur på 15 km fra Frederiks-
borg Slot ud til Stjernen i Gribskov og tilba-
ge. Mødested er fra pladsen foran slottet for 
enden af Slangerupgade. Turen er arrange-
ret af Hillerød Bys Lokalråd i samarbejde 
med DGI Hillerød, Foreningen Frie Fugle, 
cykelgrupperne Fri-hjul I og II (Frivilligcen-
ter Hillerød) samt VisitNordsjælland i anled-
ning af Hillerød Bys indvielse af National-
parken Kongernes Nordsjælland.

Tilmelding til DGI-Hillerød. Deltagelse ko-
ster 50,- kr. pr. person. Tempoet vil være 
moderat, og turen vil vare cirka 2½ time.  
Læs mere HER. 

Nye medlemmer i bestyrelsen

Mandag d. 14. maj kl. 17.30-21.00 inviterer Røde Kors og DGI Nordsjælland i et samarbej-
de med Frivilligcenter Hillerød til temamøde om idræt og bevægelse for flygtninge. Idræt og 
bevægelse giver bedre humør, bedre helbred og masser af fællesskab. Det har flygtninge, 
der lige er kommet til Danmark, god brug for. Hør om erfaringer, deltag i øvelser og få inspi-
ration til nye aktiviteter.   
Temamødet er gratis. Yderligere oplysninger og tilmelding hos konsulent Peter Bennett, 
DGI Hillerød.

30 af frivilligcentrets 117 medlemsforenin-
ger deltog i Frivilligcenter Hillerøds årlige 
generalforsamling torsdag d. 22. marts i Ke-
delhuset. Formand Peter Andersen be-
skrev i sin beretning 2017 som et godt år for 
frivilligcentret. Helt særligt er den anerken-
delse og værdisætning af frivilligcentrets ar-
bejde og betydning, som ligger bag Hillerød 
Kommunes budgetudvidelse til frivilligcen-

tret fra 2018. Budgetudvidelsen betyder, at 
frivilligcentret fra 2018 har kunne ansætte 
en konsulent som sparringspartner til lede-
ren og arbejdet med at understøtte for-
eningslivet og det frivillige engagement.

Generalforsamlingen vedtog en ændring af 
vedtægterne, der som noget nyt gør det 
muligt for bestyrelsen at udpege op til to be-

styrelsesmedlemmer uden for frivilligcen-
trets medlemskreds, for derved at have en 
mere bredt sammensat bestyrelse, der af-
spejler lokalsamfundet. Bestyrelsen brugte 
sin nyerhvervede ret og udpegede Charlot-
te Holmer Kaufmanas, der er vicedirektør i 
Karisefonden.

Lars Elbrandt (Røde Kors) blev nyvalgt til 
bestyrelsen sammen med Leyla Lavrsen 
(Hillerød Kvindekrisecenter), der siden sid-
ste generalforsamling har været suppleant.

Regnskabet viste en omsætning på i alt 
1.513.155 kr. og et underskud på 73.380 kr.

Forud for generalforsamlingen blev der 
holdt medlemsmøde med fokus på rekrutte-
ring og fastholdelse af nye frivillige og med-
lemmer. Diskussionen kom ind på emner 
som hvem er ”de frivillige”, hvad motiverer, 
hvordan rekrutterer man dem, og hvordan 
skaber man en foreningskultur, der giver 
plads til, at flere forskellige medborgere bli-
ver en aktiv del af fællesskaberne i Hillerød 
Kommune.

Referat med beretningen og regnskab kan 
hentes på frivilligcentrets hjemmeside.

https://www.dgi.dk/landevejscykling/arrangementer/201818323003
https://parforce.dk/
mailto:peter.bennett@dgi.dk
https://frivilligcenter-hillerod.dk/images/billeder/Referat_fra_GF_2018.pdf
https://frivilligcenter-hillerod.dk/images/billeder/Intern_resultatopgørelse_2017.pdf


Fredensvej 12C • 3400 Hillerød  
Tlf. 48 24 19 07

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

Ny Kom Med!- gågruppe i Sophienborg

Tirsdag d. 10. april kl. 10.00 tog en ny gå-
gruppe sine første skridt rundt i området 
omkring Sophienborg. 

Deltagere fra tre generationer var med på 
gåturen og efterfølgende hyggeligt samvær 
på Sophienborg Plejecenter med kaffe og 
kage. 

Alle er velkomne til at deltage i gåturene, og 
særligt mindre mobile ældre, der kan have 
svært ved at deltage på længere gåture. 
Man møder bare op hver tirsdag kl. 10.00 
uden for Sophienborg Plejecenter på Axel 
Jarls Vej 2-12 og går med. Deltagelse i gå-
grupper er gratis, og det kræver ingen til-
melding. Britt og Ellen er frivillige gågruppe 

igangsættere, og de tager imod og går med 
gruppen i april, maj og juni. 

Gågrupperne er startet som et initiativ i 
samarbejdet ”Kom Med!”, som har til formål 
at motivere og gøre det lettere for ældre 
borgere at deltage i fællesskaber, bevægel-
se og socialt samvær. Initiativerne sættes i 
gang i et samarbejde mellem lokale frivilli-
ge, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kom-
mune.  

Gruppen i Sophienborg er den syvende gå-
gruppe i Hillerød. En oversigt over alle gå-
grupper og yderligere info om ”Kom Med!” 
kan findes på Frivilligcenter Hillerøds 
hjemmeside.

Inklusion og mangfoldighed 

Trivselsgrupper

Der er godt gang i alle tre grupper (børn i 
sorg, børn i skilsmissefamilier og søskende 
til børn med særlige udfordringer), og der er 
stor interesse for søskendegruppen. Plan-
lægningen af de nye gruppeforløb i efter-
året er begyndt.

Derudover er der forslag til cafémøder om 
sorg og ADHD-diagnoser, som gerne skal 
afvikles i løbet af sommeren. 

En ny trivselsgruppe for skilte forældre star-
ter efter sommerferien. Man er altid velkom-
men til at kontakte koordinator for trivsels-
grupper for børn og unge, Eva Christensen, 
for yderligere informationer.

Nye medlemmer

Den lokale afdeling af partiet Radikale 
 Venstre.

SAND - interesseorganisation for nuværen-
de og tidligere hjemløse (oprindeligt Sam-
menslutningen Af Nærudvalg i Danmark).

På hjemmesiden findes en oversigt over 
samtlige medlemmer af Frivilligcenter Hil-
lerød.

Mangfoldighedsprojeket har til formål at 
sætte skub i, at flere mennesker med handi-
cap eller psykisk sårbarhed får lyst til og 
mulighed for at tage del i foreningsfælles-
skaber i Hillerød. For at styrke kontakt til 
målgruppen, som er ganske bred, har vi 
indgået et samarbejde med virksomheden 
DUOS (Danmarks største private leveran-
dør af personlig støtte til mennesker med 
handicap, sygdom eller sociale vanskelig-
heder). DUOS formidler informationer om 
projektet til deres brugere i Hillerød kommu-
ne. Ligeledes har vi påbegyndt et samarbej-
de med Center for Udvikling og Støtte 
(CUS) samt Center for Beskyttet Beskæfti-
gelse (CBB) om at formidle kontakt til mål-
gruppen. 

På den baggrund holdes der p.t. samtaler 
med enkeltpersoner, dels for at motivere til 
at prøve foreningslivet af og dels for at ge-
nerere viden om, hvad der kan skabe barri-
erer såvel som motivation i målgruppen. 
Samme proces gennemføres parallelt med 
en håndfuld foreninger, så vi sammen kan 
blive klogere på udfordringer og gode erfa-
ringer der .

Projektet gennemføres i et samarbejde 
med DH-Hillerød. Yderligere information 
fås hos projektkoordinator,  Mahasiah Ras-
musen.

Elektronisk årsskrift 

På generalforsamlingen i frivilligcentret 
blev årsskriftet for første gang præsente-
ret elektronisk. Det betyder, at det ikke som 
tidligere er lavet som et trykt blad. De man-
ge aktiviteter og begivenheder fra 2017 bli-
ver præsenteret online som nedslag i tekst, 
billeder og video. Årsskriftet kan også 
downloades som en PDF-fil med alle tek-
ster og billeder, men ikke videoer fra den 
elektroniske version.

https://frivilligcenter-hillerod.dk/projekter/foreninger-kommed/aktuelle-aktiviteter
https://frivilligcenter-hillerod.dk/projekter/foreninger-kommed/aktuelle-aktiviteter
mailto:ec@frivilligcenter-hillerod.dk
https://frivilligcenter-hillerod.dk/om-os/medlemsoversigt
https://frivilligcenter-hillerod.dk/om-os/medlemsoversigt
https://frivilligcenter-hillerod.dk/projekter/mangfoldighedsprojekt
mailto:mr@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:mr@frivilligcenter-hillerod.dk
https://frivilligcenter-hillerod.dk/rss/722-arsskrift-2017
https://frivilligcenter-hillerod.dk/images/dokumenter/Aarsskrift-2017.pdf

