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Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område.
Nyhedsbrevet udsendes via mail og kan hentes på
frivilligcenter-hillerod.dk eller på tryk i frivilligcentret.

Frivilligcentret udgiver hver måned programmet ”Det sker i
frivilligcentret”. Programmet kan hentes her eller i centret.
Redaktion og grafik: Jørn Jensen, Anette Nielsen og Knud
Sneftrup.

FrivilligBørs 2018
sikrer en bred opbakning til arrangementet. I kan se frem til en eftermiddag med samarbejde, netværk og mulighed for at tilbyde
og modtage ”varer” i form af viden, aktiviteter og ressourcer (ikke
penge). Vi glæder os til at fortælle mere, når der er nyt fra arbejdsgruppen. Mere info Tine Liisberg, tl@frivilligcenter-hillerod.dk.

Frivilligcenter Hillerød har besluttet at holde FrivilligBørs ifm. Frivillig Fredag 28. september 2018. Sidste FrivilligBørs var en stor
succes, da den blev afholdt i 2015. Vi har samlet en stærk gruppe
af engagerede personer fra sociale/kulturelle/idrætsforeninger,
uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og Hillerød Kommune, så vi

Fra FrivilligBørsen i 2015.
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Generalforsamling 22. marts
Frivilligcenter Hillerød holder
sin årlig generalforsamling torsdag 22. marts kl. 17.00 i Kedelhuset, Fredensvej 12 b. Forud
for generalforsamlingen holdes
workshop om rekruttering.
Nærmerer oplysninger følger
senere med den officielle indkaldelse. Kun medlemsforeninger, der har betalt kontingent
for 2018 har stemmeret.
Kontingent for grupper/foreninger er 250 kr. Kontingent for
støttemedlemskab er 50 kr.
Betaling kan ske ved indbetaling i Danske Bank til
reg.nr.: 3543 - kontonummer:
109 989 64.

Hjælp os Kender du nogen (eller kender du nogen, der
kender nogen) – der har et handicap eller
psykisk sårbarhed, og som ikke har været frivillig før?
Så vil det være en stor hjælp for os, hvis du gør
opmærksom på: Mangfoldighedsprojektets
dialogmøde 28. februar kl. 16.30-20.00 i Frivilligcenter Hillerød.
Dialogmødet handler om, hvordan mennesker
med et handicap eller psykisk sårbarhed også
kan blive en del af fællesskabet i en forening.
Vi stiller os spørgsmål som eksempelvis:
Hvad kan man hjælpe med som frivillig i en forening? Hvordan kan man få mennesker (som
ikke er frivillige) til at være med og deltage?
Hvordan kan man få andre til at støtte sig i at
komme i gang med at være frivillig?

Mangfoldighedsprojektet handler om at skabe et mere mangfoldigt foreningsliv, hvor mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed også bidrager aktivt til foreningsfællesskabet med deres ressourcer og personlige engagement.

Læs mere på www.frivilligcenter-hillerod.dk
Tilmelding senest 23. februar til projektkoordinator Mahasiah Rasmusen mr@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 4824 1907.

Erfaringen viser, at når man er engageret som aktive frivillige, oplever man at
blive inkluderet i socialt fællesskab. Her kan man udvikle sig personligt og
fagligt, og man kan få et større netværk. Alt dette bidrager til øget livskvalitet.
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Har I brug for hjælp til synlighed?

I et forsøg på at give vores medlemmer et
overblik over, hvilke tiltag inden for synlighed og PR, vi kan hjælpe med, har vi som
emeddelelser eller vi kan på baggrund af oplæg eller
noget helt nyt lavet en synlighedsfolder.
emeddelelse, som I efterfølgende godkender. Det er al-

meddelelse med et billede.

eres pressemeddelelse
på frivilligcentrets
I folderen er som
der nyhed
en beskrivelse
af alle de

ting, vi kan hjælpe med at lave, såsom pressemeddelelser og plakater, men også en
de platforme,
vi kan
onceaftalebeskrivelse
med Hillerød af
Posten.
Vi kan hjælpehvor
jer med
nering med
redaktionen
på Hillerød Posten.
Kontakt
os
gøre
vores medlemmer
og deres
aktiviteter
or dette. synlige.
Samtidig håber vi, at vores medlemmer får

g og laminering af såvel ting, vi har hjulpet med at proindblik i, hvad
dekræver
kan gøre,
at styrke
af andre.et
I sidstnævnte
tilfælde
det, atfor
vi modpå et USB-stik
eller
via
e-mail.
det samarbejde, vi gerne vil have med dem

aminering fremgår af skemaet herunder:

om at skabe synlighed om dem og deres
at
tage kontakt til os – gerne i god tid – når der
0,75
5,00til at skabe
er noget, som 2,00
vi kan være med
1,50
3,00
synlighed omkring.
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Hjælp til synlighed
- hvad kan du få hjælp til
i frivilligcentret

Over 10 stk.
stk.
Laminering
aktiviteter. (ikke
EnPr.
del
af dette er
blandt andet
(medlem)
medlem)

1,00
1,75

3,00
4,00

7,00

Se mere HER. Folderen kan downloades

1,25
3,00
HER eller hentes i frivilligcentret.
1,50
4,00
2,00
5,00
3,00
6,00

Som medlem af frivilligcentret har man en bred
vifte af muligheder for at komme ud med sine
budskaber. Frivilligcentret hjælper og rådgiver
om synlighed på alle platforme og niveauer.
Lad os vide, hvis I har en historie, et kommende
arrangement, aktiviteter eller andet, I gerne vil
have synliggjort. Så tager vi en snak med jer om,
hvilke platforme, der er relevante, og udarbejder
evt. en kommunikationsplan.
Sekretariatet i frivilligcentret har skiftende ressourcer; nogle gange er vi mange, og nogle gange
er vi få. Derudover er der perioder, hvor vi har
travlt, og andre, hvor der er mere roligt. Derfor
kan der være tilfælde, hvor vi ikke kan give jer al
den hjælp, vi gerne vil. Men det må ikke afholde
jer fra at spørge.

Print
Annoncer
Nyhedsbrev
Hjemmeside
Månedsprogram
Foreningsvejviser
Pressemeddelelser
Foldere og indstik
Onlinekalender
Infoskærme
Facebook
Plakater

Mamma Mia åbner forårssæsonen

oshop, InDesign, m.v.) til udarbejdelse af materialer.

cere materialer, skal I levere billeder og logoer i en høj
internationale
mødregruppe
dre nogetHillerøds
i allerede producerede
materialer, skal
vi bru-

Mamma Mia starter tirsdag 20. februar kl.
11.15 med værtinderne Lilly Mathisen og
Wenche Sidenius samt bedstemor Liz
Bjørndal. Mødregruppen mødes i alt 11
gange i løbet af foråret. Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men værtinderne arbejder blandt andet med at arrangere besøg af den kommunale sundhedspleje og
besøg på biblioteket.
Ny værtinde er Wenche Sidenius. Hun er
oprindelig fra Norge og har boet i Danmark
siden 1976, bortset fra tre år i Tanzania med
sin familie. Hun er for nylig gået på pension
efter have arbejdet i mange år som pædagog. I de sidste 18 år af sit arbejdsliv var hun
pædagogisk konsulent inden for fagområderne børns sprog og sprogudvikling, flersprogede børn og forældresamarbejdet.
Hun har også haft ansvaret for flere morbarn grupper som en del af sit arbejde.
Mamma Mia har til formål at skaffe mødre
fra forskellige kulturer og med forskellige

Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse og fællesskaber

sprog viden om hinanden samt skabe sociale netværk.

Se Facebookgruppen ”Mamma Mia - International Mødregruppe i Hillerød” eller
frivilligcenter-hillerod.dk.

Lilly Mathisen er Mamma Mia-værtinde for
tredje gang. Ud over de to værtinder står
’bedstemor’ Liz Bjørndal klar.
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IT-cafeen holder ferie Nye medarbejdere
Anders E. Jacobsen er ansat som foreningskonsulent
og projektmedarbejder. Anders er uddannet cand. mag
og har været ansat på Frivilligcenter Hillerød siden 1. februar 2018.

Tovholder på it-cafeen, Richard Haagensen, er taget på ferie til varmere himmelstrøg og er væk hele februar. Når han kommer tilbage, vil der atter være mulighed for
at få hjælp til at løse problemer med pc,
smartphone eller tablet onsdage kl. 10-14.
Desuden vil der blive arrangeret temadage
og workshop om aktuelle problemer og emner.

Nye medlemmer
Naturhistorisk Forening for Nordsjællands formål er at udbrede kendskabet til,
forståelse og interesse for naturen. Det sker
blandt andet gennem ekskursioner og foredrag.
Hillerød Udsatteråd skal være med til at
sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold i Hillerød Kommune.

Han har 11 års erfaring med frivilligt arbejde
fra ansættelser i Center for frivilligt socialt
arbejde samt Amnesty International og
Dansk Flygtningehjælps frivilligafdelinger.
Anders interesser sig særligt for kapacitetsopbygning af foreninger og samarbejde på
tværs og har stor erfaring med rådgivning,
kurser og udviklingsprocesser.

Kontakt Anders på aej@frivilligcenter-hillerod.dk eller 4824 1907, hvis du har brug
for hjælp og vejledning til opstart eller udvikling af frivillige aktiviteter.
Linda Wettendorff vil om
mandagen være at finde i receptionen som sekretariatsfrivillig. Hun har tidligere været frivillig i frivilligcentret, og
er efter en periode i et seniorjob i Allerød tilbage i Frivilligcenter Hillerød.

Nye termokander fra Team Rotary
Vi er så heldige, at vi har
fået sponseret 30 termokander af Team Rotary,
der cyklede til Paris og
samlede penge ind til
gode formål på vejen.
Så nu er alle frivilligcentrets glade brugere sikret varm kaffe i de sorte
kander og tevand i de
hvide til husets mange
møder. Stor TAK til det
seje cykelhold.

Frivilligcentrets Nytårskur 2018
57 personer deltog i Frivilligcenter Hillerøds traditionelle
nytårskur, der blev holdt fredag 5. januar. Som indledning blev deltagerne budt på mousserende vin samt
kransekage og chokolader.
Da alle havde haft lejlighed til at få noget at skåle i, holdt
Peter Andersen, formanden for bestyrelsen, sin nytårstale, hvori han bl.a. så tilbage på de mange begivenheder fra 2017.
Nytårskurens underholdende indslag var en filmfremvisning med et sammenklip af nogle af frivilligcentrets film
fra forskellige begivenheder i 2017. Derudover bød nytårskuren på fællessang og hyggeligt samvær, hvor vi
alle fik ønsket hinanden godt nytår.
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Din kommune i
øjenhøjde

SIND søger
bestyrelsesmedlemmer

Omkring 30 var mødt op, da udsatterådet i
januar holdt temamøde i Kedelhuset og stillede spørgsmålene Er kommunen til for dig,
eller er det omvendt? Hvordan skal ønskekommunen være, set med dine øjne?
Mange udsatte oplever det som et forhindringsløb, at få hjælp til at få tilværelsen på
sporet, når man selv eller ens nærmeste
rammes af sygdom.
Forud for en rundborddebat leverede såvel
borgere som sagsbehandlere indlæg om
problemerne.

Styrk dine knogler

SIND-huset på Milnersvej 13 danner ramme for klubdage med fællesspisning, fester,
udflugter, ferier, rådgivning og fortrolige
samtaler, men huset mangler kvalificerede
bestyrelsesmedlemmer, der sammen med
brugerne kan stå i spidsen for en proces,
hvor der tænkes nyt.
Man behøver ikke være personlig berørt af
psykisk sygdom. Det vigtigste er, at du i de
næste to år vil arbejde for, at huset bliver
fyldt med liv og aktiviteter.

Bestyrelsen skal vælges på SIND-Hillerød/
Allerøds generalforsamling 26. februar.
Overvejer du at stille op, eller har du spørgsmål, så kontakt Ole Hagman på 6025 1078
eller olehagman@youmail. Se opslag
HER.

Ta’ rummet - Ta’ ordet!

Osteoporoseforeningen Nordsjælland Inviterer til foredrag torsdag. 8 februar kl. 19 –
21.30 på Nordsjællands Hospital, Auditorium, indgang 50 B, Dyrehavevej 29, Hillerød.

Center for Mindful Living gennemfører tre
workshop for dig der skal holde tale, foredrag, undervise eller blot vil styrke dit personlige udtryk. De finder sted lørdagene
24.febuar., 3. og 17. marts kl. 10.00-14.00 i
Center for Mindful Living, Slotsgade 32.

Magnus Bendtsen og Simon Esrup, begge
uddannet i idræt ved Københavns Universitet med specialisering i både knogleskørhedsforebyggende træning og hjemmetræning, vil fortælle om, hvordan man skal
træne med knogleskørhed samt besvare
spørgsmål.

Workshoppene er gratis for medlemmer af
Center for Mindful Living. Andre betaler 500
kr. for alle tre dage. Tilmelding til underviser
Kirsten
Steensberg
på
info@kirstensteensberg.dk eller tlf. 2425
7656.

Nye dagpenge- og efterlønsregler
Dagpengemodtagere og efterlønnere har
fra 1. januar 2018 fået mulighed for at udføre frivilligt ulønnet arbejde i hhv. 10 og 15 timer om ugen i en frivillig organisation uden
at blive trukket i ydelsen. For folk på fleksydelse er der ingen begrænsning for, hvor
mange timer man kan udføre frivilligt ulønnet arbejde.

Kraven er gode samarbejdsevner, evner til
at indgå i en proces, hvor I sammen udvikler
nye tiltag, at deltage i organiseringen af husets aktiviteter og indimellem deltager aktivt
i afviklingen af aktiviteterne

CFSA-kurser

Modtager du en offentlig ydelse og ønsker
at engagere dig gennem frivilligt arbejde, så
oplys det altid a-kassen.
Læs mere om reglerne for frivillige på dagpenge og efterløn i guiden ”Regler for frivillige på dagpenge og efterløn”, som er
udarbejdet af Center for Frivilligt socialt
Arbejde.
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Center for frivilligt socialt arbejde har åbent
for tilmelding til forårets kurser for frivillige,
foreninger, landsorganisationer, kommuner
og offentlige institutioner. Foråret byder på
mere end 40 kurser, webinarer, fyraftensmøder og netværksforløb for frivillige og ansatte i foreninger, kommuner og offentlige
institutioner, som arbejder med frivillighed
på velfærdsområdet. Download programmet HER.
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