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Årsskrift 2016 – også et jubilæumsskrift
”Frivilligcentrene styrker det lokale frivillige engagement,”
lød konklusionen fra Rambøll og Socialstyrelsen, som evaluerede frivilligcentrene i Danmark i 2016.

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

I FcH’s års- og jubilæumsskrift fortæller vi nogle af historierne om,
hvordan frivilligcenteret i 2016 har bidraget med rammer og til at
styrke det lokale frivillige engagement i Hillerød. Du kan f.eks.
læse om en Mamma Mia-værtinde, som blev inspireret til at starte
en netværksgruppe for arabisktalende børn og deres mødre, og
om elever fra KonTiki Skolen, der blev engageret i at gøre en forskel i sociale foreninger gennem projektet: Frivillighed på skoleskemaet.

ÅRSSKRIFT

2016

10 års jubilæum

Frivilligcentrets 10-årige historie får naturligvis også ord med på
vejen – gennem eftertanker fra tidligere og nuværende brugere,
samarbejdspartnere og medarbejdere og et overblik over de væsentligste initiativer og nyskabelser i de forgangne 10 år.
Årsskriftet kan downloades på hjemmesiden, eller hentes i en
trykt udgave i frivilligcentret.

Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse og fællesskaber
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Medlemsmøde og fællesspisning den 24. april kl. 17.30-21
Hvordan kan vi hjælpe din forening?
Hvordan kan vi samarbejde om at skabe
de bedste rammer i frivilligcentret nu og
i fremtiden?! Og hvilke konkrete mulig
heder er der for at indgå i samarbejder
lokalt?
Frivilligcenter Hillerød inviterer repræsentanter fra vores medlemsforeninger til at blive klogere på FcH og hinanden - og styrke
samarbejdet på kryds og tværs. Vi starter
med fællesspisning i anledningen af ”Danmark Spiser sammen”.
I februar-marts besvarede mere end halvdelen af vores 108 medlemsforeninger et
spørgeskema, som har givet os nogle pejlemærker på, hvad medlemmerne har brug

for fra os i frivilligcentret. Og hvad foreningerne kan og vil byde ind med ift. hinanden.
Med udgangspunkt i undersøgelsen og frivilligcentrets strategi for 2016-2018 vil vi
præsentere og drøfte det kommende års
prioriteringer og mulige aktiviteter – ift. foreningsservice, rammerne for vores samarbejde og fællesskab samt konkrete samarbejdsevents i det kommende år (herunder
bl.a. Hillerød Byfest, Inspirationsdag for frivillige foreninger, Frivillig Fredag og en Frivilligbørs).

Tilmelding til Medlemsmødet senest fredag den 21. april 2017 på epost@frivilligcenter-hillerod.dk med oplysninger om:
navn/mail på alle deltagere, samt hvilken
forening, du/I repræsenterer. Det koster kr.
25,- at deltage i fællesspisningen, som betales på dagen eller mobilepay 2382 7578.

Vi håber på fuld opbakning til medlemsmødet og på at se repræsentanter særligt fra
de aktive brugere af frivilligcentrets ydelser
og rammer – men også de passive medlemmer er velkomne.

Hillerøds første fælles Foreningsinspirationsdag
Lørdag den 20. maj 2017 kl. 9.30-15 i
Frederiksborgcenteret

mer de emner, der skal debatteres i mindre
grupper.

Rekruttering af frivillige, synlighed og
ledelse er temaer, der optager de fleste
foreninger – og derfor et oplagt omdrejningspunkt at mødes om og blive klogere på, når HSI, BUS, Frivilligcenter
Hillerød og Kulturelt Forum i samarbejde inviterer til den første inspirationsdag på tværs af foreningslivet i Hillerød
Kommune.

Hvordan kommer du med:
Vi byder på morgenmad fra kl. 9.30 – og frokost i restauranten. Det er gratis at deltage
i dagen, men tilmeldingen er forpligtende.

Som deltager får du mulighed for hente inspiration fra spændende oplæg, metoder,
viden og refleksion, der er omsættelig i dit
foreningsarbejde og -virke.

Tilmeld dig HER og nu – der er begrænsede pladser som tildeles efter først til mølle.
Følg arrangementet på Facebook: Inspira
tionsdag for foreninger.

Mød Frederik Boll fra Ingerfair, som indleder dagen med et oplæg om de seks frivillige typer og giver os et bud på muligheder
og udfordringer i det frivillige virke og samarbejde.

landkortet i 2016, og få fif til, hvordan du kan
engagere flere frivillige i hverdagens aktiviteter. Synlighed og kontakt til (nye) medlemmer og frivillige gennem brug af sociale
medier som Facebook og Twitter. Frivillighedens DNA: en samfundsværdi i sig selv
eller et middel til at nå noget andet? Foreningstaktik og lederudvikling. Og meget
mere…

Deltag i workshops om: Klub Frivillig konceptet, der satte Skævinge på forenings-

Bliv introduceret til metoden Open Space,
hvor du som deltager er med til at bestem-
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Dagen afsluttes med en forfriskning, netværk og hygge. Vi glæder os til at se jer alle
til en dag med nye kontakter, god energi og
masser af inspiration, der skal medvirke til
at fremtidssikre og styrke foreningslivet på
tværs af Hillerød.
Inspirationsdagen er finansieret af midler
fra HSI samt Hillerød Kommunes §18-pulje,
der støtter frivilligt socialt arbejde.

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

Vær med i Hillerød Byfest – og Tabubrydning på Posen
Er I med?
Er I interesseret i at være med, så deltag i
et Informationsmøde og workshop den
26.4. kl. 16.30-18 i frivilligcentret.

Lørdag den 10. juni kl. 13-15 afholder en
gruppe lokale, sociale foreninger i samarbejde med Hillerød Kommune en alternativ sundheds- og forebyggelsesevent
målrettet Hillerøds borgere bredt.
Alle foreninger og grupper, som ønsker at
medvirke, får med dette arrangement mulighed for at sætte fokus på tabuer, der eksisterer i forhold til den sag eller lidelse, som
foreningen har til formål at bekæmpe, oplyse om eller udbrede. Det er i princippet underordnet, om du repræsenterer en social
forening, der henvender sig til ensomme
unge eller til mennesker med en gigtlidelse.
Alle kan være med.
For at medvirke skal I som forening bidrage
med minimum ét tabu, der tages op til debat ved en fælles event om lørdagen. Humor, tillid og at turde italesætte det tabubelagte er omdrejningspunktet for at løfte de
til tider svære tabuer og skabe oplysning og
debat mellem publikum og vores konferencier, Sebastian Dorset. Mathilde Falck, musiker og forfatter, afslutter eventen med musik til eftertanke og hygge.

Hør mere om tabubrydnings-eventen på
frivilligcentrets medlemsmøde mandag den
24. april 2017, eller tilmeld dig eventen
på: epost@frivilligcenter-hillerod.dk med
oplysninger om navn/mail på alle deltagere samt hvilken forening, du/I kommer fra.

I frivilligcentret hjælper vi gerne med at udforme ”tabu-spørgsmål” og understøtter et
samarbejde om at skabe synlighed i de medvirkende foreninger om arrangementet.

Repræsentanter fra hhv. ADHD Nordsjælland, SIND Hillerød/Allerød, Colitis-Crohn
Foreningen, Hjerteforeningen Hillerød og
Bisiddergruppen Nordsjælland har i samarbejde med Hillerød Kommune og FcH formuleret rammen for eventen.

Hvordan kommer din forening i avisen?
Deltag i et fyraftensmøde den 17. maj kl. 17-19
Frivilligcenter Hillerød inviterer til et fyraftensmøde på Hillerød
Posten, Lokesvej 8. Den nye redaktør, Martin Warming, vil give os
en rundvisning og holde et oplæg om, hvordan man som forening
bedst får spalteplads i lokalavisen. Hvad skal en pressemeddelelse
indeholde, for at det er interessant avisstof? Der bliver lidt øvelser og
mulighed for at stille spørgsmål.

Der er plads til max. 40 deltagere, så tilmeld
dig snarest muligt og senest den 10. maj på
epost@frivilligcenter-Hillerod.dk med oplysninger om: navn/mail på alle deltagere,
samt hvilken forening, du/I repræsenterer.

Den fælleskommunale pulje
Frivillige, sociale foreninger, der vil have
del i midlerne fra den fælleskommunale
pulje, skal sende en ansøgning senest
den 1. maj 2017. Der er i cirka 300.000
kroner til fordeling i puljen.
Formålet med puljen er at støtte frivillige sociale foreninger/projekter, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale

§18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt
baseret, eller går på tværs af flere kommuner.
Følgende kommuner er med i puljen: Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød. Det betyder,
at hvis din forening har hjemsted i Hillerød
kommune, men har aktiviteter, der henven-
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der sig til borgere i flere kommuner, så er
det muligt at søge midler fra puljen. Man
kan også søge om tilskud til nyskabende
projekter.
Læs mere om puljen her.

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

Danmark spiser
sammen i uge 17

Cafémøde på vej for skilte forældre
den 8. maj kl. 19-21
Selvhjælp er i gang med at planlægge et
cafémøde i FcH for skilte forældre om at
være skilsmisseforældre og -børn. Pædagog og familieterapeut Bettina Vestergaard
vil holde et oplæg, og man vil forsøge at få
en pejling på, om der er interesse for trivselsgrupper for skilte forældre i lighed med
de grupper, der kører for børn. Der kommer
mere info senere.
Der startede en ny trivselsgruppe for børn
af skilte forældre i marts. Gruppen for børn

Nye fællesskaber kan dannes og venskaber kan opstå, hvis vi siger ja tak til at mødes med nogle, vi ikke kender, over et måltid. Det er kernen i Folkebevægelsen mod
Ensomheds årlige begivenhed ’Danmark
Spiser Sammen’, som i år løber af stablen
for anden gang i uge 17.
Sidste år deltog flere af de lokale sociale
foreninger i begivenheden ved at inviterede
borgere til fællesspisning, og i frivilligcentret
havde vi en hyggelig aften med samvær og
fællesspisning med SAND Nordsjælland –
de hjemløses landsorganisation. Igen i år er
Frivilligcenter Hillerød med, når vi i forbindelse med Medlemsmødet den 24. april inviterer repræsentanter fra vores medlemsforeninger til møde med fællesspisning.
Vi vil gerne opfordre vores medlemmer og
lokale netværk til at være med, enten ved at
invitere nye mennesker indenfor til et måltid
mad, eller ved at sige ja tak til en invitation
til at spise sammen med nogle, du ikke normalt spiser med.

Kursus i ledelse af trivselsgrupper for børn
og unge slutter den 7. april. Kurset har kørt
over fire fredage med i alt 16 deltagere. De
6 af dem har givet tilsagn om at ville være
frivillige gruppeledere i FcH.

Fællesmøde om Kom med! - aktiviteter
Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 9.30-11.30 i
Frivilligcenter Hillerød.
Repræsentanter og frivillige fra alle foreninger, der har ældre som målgruppe, inviteres
med i et samarbejde med foreningslivet og
Hillerød Kommune.
Vi lægger bl.a. op til at gentage succesen
fra 2016 med afholdelse af en seniordag,
hvor pensionister inviteres til at møde for-

eningslivet og Hillerød Kommune og få viden om, hvordan man kan gøre en forskel
og/eller deltage i fællesskaber og aktiviteter i Hillerød. Desuden vil vi drøfte interessen for igen at afholde en ’Kom med!- uge’
med fælles synlighed om foreningsaktiviteter for seniorer. Mere info følger.
Kontakt Anette Nielsen: info@frivilligcenter-hillerod.dk hvis jeres forening ønsker
at deltage.

Ny gågruppe i Kom med!
Vi forsøger at etablere en ny gågruppe i Hillerød øst. Gågruppe-igangsætter-teamet
består af Ellen Godt Hansen, Britt Nielsen
og Kirsten Dalgaard, der fungerer som midlertidige tovholdere for gruppen i en introsæson, som løber fra april til juni.

Hvordan kan du være med?
Alle, uanset om man er mange eller få, om
man har meget eller lidt plads, kan være
med. Som forening, virksomhed, organisation, skole, familie eller enlig kan man oprette spisearrangementer og invitere andre til
fællesspisning. Man kan også deltage ved
at gæste et af de mange spisearrangementer, der arrangeres rundt om i landet.
Du kan finde mere information på danmarkspisersammen.dk, hvor du også kan
tilmelde dig som vært for et måltid, eller finde et måltid at gæste.

i sorg kom ikke i gang på grund af for få deltagere. Der arbejdes stadig med tanker om
at etablere trivselsgrupper for søskende til
børn med særlige behov.

ge frivillige aktiviteter i forvejen. Her drikker
man også kaffe sammen efter gåturen. Håbet er, at der i løbet af sæsonen vil danne
sig en gruppe af lokale ældre, som kan fortsætte med at gå sammen fremover.
Opgaven for de tre igangsættere er at kickstarte gruppen og rekruttere to nye tovholdere blandt deltagerne, så gruppen bliver
selvkørende ligesom de andre fem gågrupper i Kom med! Bor du i området, så overvej at gå med eller meld dig som tovholder.
Tovholderens funktion er at være uformel
vært for gruppen, bestemme ruten og få alle
til at føle sig godt tilpas. Læs mere om gågrupperne på hjemmesiden.

Gågruppen knytter til ved Brohuset i
Østervang, som er et beboerhus med man-
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Frivilligcenter Hillerød afholdt sin 11. generalforsamling
27 stemmeberettigede medlemsforeninger/grupper var repræsenteret, da 80 personer mødte op til Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling den 23. marts i
Støberihallen.
Formand Peter Andersen sagde i bestyrelsens beretning bl.a., at de ti år havde budt
på et liv præget af en fantastisk udvikling,
og at vi har fået en solid platform af stærke kerneydelser og traditioner, som er med
til at definere vores identitet, som også er
kommet til udtryk i mange vellykkede aktiviteter i 2016.
Han så også lidt frem og sagde blandt andet: ”På bestyrelsens vegne vil jeg gerne
understrege, at vi vil gøre alt for at vi kan
holde momentum i frivilligcentret. Det kræver dog lidt mere af os alle sammen. Vi søgte – men fik ikke i 2016 – midler fra Socialministeriets puljer. Det betyder også, at vi er

mere forsigtige med at påtage os yderligere
opgaver i 2017, og at planlægningen bliver
kortsigtet, men vi er dog åbne overfor, at der
fortsat vil kunne udgå nye, tværgående initiativer fra huset, hvis frivillige ønsker at initiere og lede dem.”
Beretningen blev godkendt, og regnskabet
viste et underskud på 6.329 kr. og en egenkapital på 309.776 kr.
Peter Andersen, Naturfredningsforeningen,
og Jørgen Nielsen, HSI, blev genvalgt til bestyrelsen. Leyla Lavrsen fra Hillerød Kvindekrisecenter blev valgt som suppleant. Ud
over de genvalgte bestyrelsesmedlemmer
består Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse af
Lene Holmsgaard, Røde Kors, og Hanne
Hou, Mødrehjælpen Hillerød.
Referat af generalforsamlingen inklusiv formandens beretning, kan downloades nu fra

hjemmesiden. Resultatopgørelse for 2016
inklusiv budget for 2017 kan ses samme
sted.

10 års Jubilæumsmiddag og hygge efter generalforsamlingen
De studerende har gennem vinteren deltaget i et ugentligt dansk sprogkursus, som
Rotary tilbyder deres udvekslingsstuderende, og som afholdes i Frivilligcenter Hillerød. Så det var nærliggende, at bede om en
hjælpende hånd – og de unge sprang beredvilligt til. Hillerød Riddere er en lokal forening, som arbejder for et bedre og sjovere
Hillerød – de giver bl.a. en hånd med, hvor
det er nødvendigt.

Efter en veloverstået generalforsamling var
der buffet under musikledsagelse af jazzede evergreens fra Aggerbæk/Jepsen.
Stemningen røg et par ekstra grader i vejret efter middagen, da de sang og spillede
op til fællessang. En digital quiz kaldte minderne frem fra nogle af de mange events og
sjove historier, FcH har været ramme om de
seneste 10 år.
En hjertelig - og særlig stor tak skal lyde til
de to erfarne herrer fra Hillerød Riddere og
syv unge internationale Rotary studerende,
som hjalp os med at få mad og drikke på

bordet – og sørgede for opvask og oprydning, så alle vi i FcH kunne nyde festen og
hygge. De gjorde et fantastisk job!

Se billeder fra jubilæumsfesten enten på
hjemmesiden eller på Facebook.

Samtalesalon den 26. april kl. 17-19
En samtalesalon er et samlingspunkt
for folk, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde. Salonværtinde Tanja
Møgelgaard er initiativtager og sørger for,
at de fremmødte får en samtalepartner og

en samtalemenu, som hjælper samtalen i
gang.
Samtalesalon er for dig, der gerne vil udfordres på dine holdninger og meninger i mødet
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med andre. En samtalesalon er en måde at
opbygge en større forståelse og respekt for
hinanden. Den 26. april er emnet ”Relationer”, og det foregår i Frivilligcenter Hillerøds
borgercafé. Det er gratis at deltage.

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

Alzheimerforeningens Lokalforening Hillerød har fået en
bestyrelse
Onsdag aften den 22. marts var der stiftende generalforsamling for Lokalforening Hillerød under Alzheimerforeningen i Frivilligcenter Hillerød. En fuldtallig bestyrelse blev
valgt.
Ved generalforsamlingen havde de desuden besøg af Alzheimerforeningens direktør, Nis Nissen, som holdt et oplæg, og
formand for Lokalforening Egedal, som fortalte om arbejdet dér.

Alzheimerforeningen er for alle med interesse for demens, de sygdomsramte, de
pårørende, naboer, netværk, virksomheder, fagpersoner osv. Alzheimerforeningen
arbejder for ”et demensvenligt Danmark hvor livet med demens er værd at leve, og
ingen er alene om livet med demens.”
Læs mere om generalforsamlingen og den
nye bestyrelses visioner for arbejdet på frivilligcenter-hillerod.dk.

Velkommen til et
nyt medlem i FcH

Nye frivillige og medarbejdere i
sekretariatet

Foreningen Æbletræets Venner holdt stiftende generalforsamling i marts og har efterfølgende meldt sig ind i FcH. Foreningen
er centreret omkring æbleplantagen ved
Trollesminde. Formålet er at dyrke fællesskab og interesse for æbletræer og fortælle
om æblets historie samt arbejde med pasning af frugttræer, beskæring og anvendelse af frugterne. For yderligere information
kontakt Christian Sørensen,
christian.egholm@hotmail.com

Sekretariatsfrivillig Pernille Grandjean kan
træffes tirsdag formiddag
og er engageret i forskellige opgaver bl.a. indtaste til ”Det sker” kalenderen. Pernille er uddannet
pædagog fra Hillerød Pædagogseminarium
og har efterfølgende arbejdet i en børnehave i Hillerød. Hun har i en del år været frivillig i Landsforeningen for Marfan Syndrom
(bindevævssygdom).

Projektmedarbejder Tine
Baldtzer Liisberg er ansat i en virksomhedspraktik ca. 20 timer pr.
uge. Hun arbejder på
at formulere et koncept
for et efterforløb til mestringskurset: ”Lær at tackle job & sygdom”.
Hun er involveret i flere af frivilligcentrets
forårs arrangementer. Tine har en bachelor
i engelsk fra CBS og har arbejdet som personlig assistent og HR-ansvarlig på reklamebureau og i forskellige divisioner i Nordisk Film.

Frivilligjobopslag:
Cykelpilot søges!
Har du gode ben og kan lide at cykle ture
på 40-60 km? Er du til naturoplevelser og
madpakke i det fri? Kan du færdes på en
cykel efter gældende færdselsregler? Så
er det dig vi har brug for.
Som formand for Tandemklubben Nordsjælland, under Dansk Blindesamfund,

søger jeg en pilot til at styre min tandemcykel. Jeg er 66 år, cykelentusiast og blind.
Du får naturligvis en introduktion i tandemcykling, og hvad det vil sige at være pilot
for synshandicappede. Desuden får du
rigtig god motion og masser af hyggelige
stunder med nye venner i det fri. Vi starter
cykelsæsonen nu – så det er med start så
snart som muligt. Du skal påregne at bruge fra ca. kl. 16 til kl. 20 en gang om ugen
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fra Hillerød t/r, primært onsdag. Kan du
hver anden onsdag, er det også relevant.
Ring eller kontakt formand for Tandemklubben Nordsjælland, Henry Petersen
tlf. 4824 1581, mobil 2144 7804 eller på
henrytandem@gmail.com
Se hele jobopslaget på frivilligjob.dk.

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

