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Selv om man har brug for hjælp
– kan man også hjælpe sig selv
Frivilligcenter Hillerød sætter i et samarbejde med Hillerød Kommune fokus på selvorganiseret selvhjælp, når
der inviteres til inspirationsseminar om selvhjælp torsdag
11. september kl. 15.30-19 i Støberihallen. Har du interesse i at vide mere om - eller arbejder du allerede med
selvhjælp – er du meget velkommen til at deltage.
I frivilligcentret har vi gennem det sidste år arbejdet for at
tilbyde grupper for børn, der gennemlever at far og mor
er blevet skilt, mens en række sociale foreninger tilbyder
selvhjælps- og netværksgrupper, hvor ligesindede mødes om at have et barn med autisme, være voksen med
ADHD eller at overspise på følelser.
På seminaret kan man høre om forskellige tilgange,
arenaer og målgrupper for selvhjælp i workshops, som
ledes af folk med erfaring på området. De fire workshops

har temaerne: Selvhjælp for børn og unge, Selvhjælp og
mænd, Selvhjælp som sundhedsfremme og Selvhjælp
for pårørende.
Målgruppen for seminaret er ledere, igangsættere og
bestyrelsesmedlemmer fra foreninger og selvorganiserede grupper, der er engageret i selvhjælpsarbejdet samt
kommunale embedsfolk, politikere og ledere, der har interesse i at udbrede, lære og samarbejde om selvhjælp.
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig på seminar@frivilligcenter-hillerod.dk.
Invitation og program til dagen kan ses på frivilligcenterhillerod.dk eller kontakt Sara Wondie tlf. 48241907 / sw@
frivilligcenter-hillerod.dk for mere information.

Uge 39 – i frivillighedens tegn:
For fjerde år står Frivilligcenter Hillerød bag at arrangere
en fælles fejring i Hillerød af den nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag 26. september kl. 15-17. Det fælles
tema for dagen er ”Frivillig der hvor du bor”. I Hillerød står
fejringen af Frivillig Fredag desuden i dialogen og samtalens tegn.
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Der arrangeres tre forskellige praktikker og to samtalesaloner - en på Kulturnatten, der henvender sig til byens
borgere, og en for alle frivilligt engagerede på Frivillig
Fredag.


Se mere på næste side.
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Frivillig Fredag-fejring
og uddeling af Frivilligprisen
Med udgangspunkt i en Samtalesalon om lokal frivillighed, samarbejde og virkelyst inviterer vi til en anderledes
og inspirerende dialog og møde med nye og kendte ansigter. Nadja Pass fra samfundslaboratoriet Borgerlyst
vil lede os gennem hele arrangementer så alle går hjem
med ny inspiration og en (endnu større) virkelyst.
Frivillig Fredag Fejringen holdes i år hos Hillerødvirksomheden, BiogenIdec, BiogenIdec Alle 1 i Hillerød
26. september kl. 15-17. Her vil det være en gruppe
medarbejdere, der står for at skabe rammerne om afvik-

lingen af vores Frivillig Fredag fest.
Borgmester Dorte Meldgaard uddeler
Hillerød Kommunes frivilligpris 2014.
Alle frivilligt engagerede i Hillerød Kommune
samt praktikanter og værter opfordres til at deltage i fejringen af Frivillig Fredag. For at deltage, skal man være
tilmeldt: send en mail med fulde navn og forening senest
19. september til frivilligfredag@frivilligcenter-hillerod.dk.
Se invitationen på frivilligcenter-hillerod.dk.

Frivillig Fredag Praktikker
Som del af Frivillig Fredag fejringen koordinerer frivilligcentret også i år en Frivillig Fredag Praktik for 20 lokale
politikere og embedsfolk, der alle engagerer sig i en lokal
forening en halv eller hel dag.
Som noget nyt har vi i år udvidet praktikken til også at
omfatte en lille håndfuld erhvervsledere, der har sagt ja
til at afsætte en dag i deres kalender til at gå i dialog med
en forening og sag i Hillerød.

Lederne kommer fra Nordea og Spar Nord i Hillerød samt
BiogenIdec.
Desuden vil 30 elever fra Social og Sundhedsskolen i Hillerød deltage i et foreningsbesøg i små grupper på to-tre
studerende hos 11 forskellige lokale foreninger. Formålet
her er bl.a. at skabe større kendskab blandt en kommende faggruppe til de muligheder, der ligger for deres
brugere i de sociale foreningsliv.

Virksomhedssamarbejde på Frivillig Fredag
For tredje år i træk tilbyder virksomheden BiogenIdec
sine medarbejdere mulighed for at gøre en frivillig social
indsats lokalt og i arbejdstiden, under navnet Care Deeply
Volunteer Day. Dagen holdes i år på Frivillig Fredag 26.
september. I den forbindelse har en gruppe medarbejdere

Kulturnatten i frivilligcentret

Frivilligcenter Hillerød inviterer til Samtalesalon fredag
19. september kl. 18.30-22.30. På Kulturnatten sætter vi
i frivilligcentret gang i samtaler om lokalt engagemnet og
handlekraft i hverdagen. Det gør vi i form af en ”Samtalesalon”, der skal danne ramme for et stemningsfyldt møde
mellem Hillerøds borgere – både for dem der allerede er
engagerede, dem der måske ønsker at blive det og alle
dem der bare er nysgerrige.
Deltagerne i samtalesalonen bliver introduceret til samtaleteknikker og samtalemenuer, der sikrer, at det er nemt
som gæst at falde i snak med både kendte og fremmede
ansigter.
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sagt ja til at samarbejde om nogle praktiske- og kommunikationsopgaver for henholdsvis Mødrehjælpen i Hillerød,
Kvindekrisecentret, Røde Kors Hillerød og i frivilligcentret.
Desuden vil en gruppe medarbejdere stå for at skabe rammerne for vores Frivillig Fredag-fejring.

Vi håber, at samtalesalonen vil skabe nye møder og anerledes, givende samtaler om lokal frivillighed samt inspirere til lokalt engagement og virkelyst.
Til at lede samtalesalonen og styre os gennem forskellige
samtalemetoder har vi allieret os med Andreas Lloyd, den
anden halvdel af Borgerlyst, – der har mange års erfaring
i at lede og inspirere mennesker til at gøre det sjovere og
nemmere at engagere sig i samfundet både i og uden for
foreningslivet.
Mød repræsentanter fra blandt andet Depressionsforeningen i Hillerød og Projekt Ungtilung.
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Styrk din lederrolle
Vi har længe i Frivilligcenter Hillerød haft lyst til at gøre
noget særligt for frivillige ledere, der lægger et stort
stykke arbejde i foreninger og grupper - som bestyrelsesformænd, aktivitetsledere og gruppeledere.
Vi har erfaring med, at det betyder rigtig meget at møde
andre ledere og lade sig inspirere af hinanden, og vil
derfor gerne invitere repræsenterer fra frivilligcentrets
medlemsforeninger og grupper til en række workshops
i efteråret. Her vil vi sætte fokus på ”lederrollen og dens
udfordringer og dilemmaer”.
Undervisere og facilitatorer på forløbet er Lene Holms
gaard og Steen Clausen, der begge har mange års erfaring i lederudvikling, coaching og konfliktmægling (se:

diapraxis.dk) samt projektmedarbejder i frivilligcentret
Mette Borst Nissen og centerleder Anette Nielsen.
Det er gratis for medlemmer at deltage, og koster 300 kr.
for ikke-medlemmer. Du binder dig for alle tre workshops.
Vi har et max. deltagerantal på 18 personer.
Tid og sted: Mandag 6. oktober, tirsdag 18. november
og mandag 1. december i Frivilligcentret. Alle dage kl.
17.00 – 20.30.
Tilmelding sker på info@frivilligcenter-hillerod.dk inden
29. september. Send oplysninger om navn, e-mail, forening samt din rolle i forening/gruppen. I er velkomne til
at tilmelde mere end én person fra samme forening.

’Kom med!’
Foreninger og kommune samarbejder om at skabe
sociale fællesskaber og aktivt ældreliv
’Kom med!’ er et nyt projekt, hvor Frivilligcenter Hillerød,
Hillerød Kommune og lokale foreninger samarbejder om
at udvikle og synliggøre eksisterende aktiviteter på ældreområdet, til ældre der vil have gavn af at deltage i fællesskabsaktiviteter gennem en lokal forening og mere fysisk
bevægelse.
Projektet ”Kom med!” er finansieret af Ældrepuljen gennem Hillerød Kommune og løber over 2014 og 2015.
Projektet skal skabe større tradition for at samarbejde på
tværs af kommune og
foreninger i forhold til
at understøtte ældre,
der i dag står uden for
et fællesskab, med at
indgå i sociale fællesskaber og få et aktivt
ældreliv.
Mange ældre, der
har kroniske lidelser,
mister en ægtefælle
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eller på anden måde er (blevet) sårbare, vil have glæde
af at deltage i foreningsbaserede fællesskabsaktiviteter
og motion. Udfordringen er, at netop de ældre, der har
mest brug for fællesskab og fysisk bevægelse, ofte ikke
hører om eksisterende aktiviteter eller ikke kan overskue
at tage derhen alene. Samtidig kan foreninger med relevante aktiviteter have svært ved at nå ud til denne målgruppe.
Som del af projektet er der samlet en udviklingsgruppe
med foreningsrepræsentanter fra lokale foreninger og
medarbejdere fra kommunens hjemmepleje og træningssektion, der skal være med til at udvikle og omsætte projektet til handlinger. Gruppen mødtes i august for anden
gang og har indledt en proces med at identificere målgruppen og indsatsområder.
P.t. deltager følgende foreninger: Ældre Sagen, Diabetesforeningen, Hillerød Motionsvenner, GrønnegadeCentret,
Senioridrætudvalget i DGI Nordsjælland, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Astma Allergi Nordsjælland.
Alle interesserede i at deltage i samarbejdet er velkomne
til at kontakte projektkoordinator i Frivilligcenter Hillerød,
Mette Borst Nissen på mbn@frivilligcenter-hillerod.dk tlf.
48241907.
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I Nyhedsbrevet laver vi et lille portræt af en person, som er engageret i en frivillig sociale forening i Hillerød/Nordsjælland.
Formålet er at fortælle om foreningens arbejde gennem en af de personer, der står bag foreningernes virke.

Madmor i Hillerød og vognmand i Uganda
Lisbet Kragh fra Hjernesagen bruger ved siden af sit
fuldtidsjob en dag om ugen på Viemosegård.
Viemosegård lige uden for Hillerød danner hver tirsdag
og torsdag ramme om Hjernesagen i Nordsjælland. Stedet har udviklet sig fra at være et værested til et aktivitetssted. Den udvikling skyldes ikke mindst formanden
for foreningen Lisbet Kragh.
Mellem 20 og 30 personer, der alle har en hjerneskade,
møder op hver gang. De kommer fra Hillerød og de nærliggende kommuner i det tidligere Frederiksborg Amt.
Aktiviteterne omfatter blandt andet maling og gymnastik.
Tidligere holdt mange mænd op med at møde frem, fordi
de kedede sig, men det ændrede anskaffelsen af nogle
drejebænke. Nu bliver der drejet lystigt i værkstedet, og
træklodser bliver forvandlet til kunstneriske fugle og propper til karafler.

ket udgifterne til mad ved nøje at studere tilbud og købe
stort ind til fryseren.

Nogle gange holdes vinyl-aftener, hvor der bliver spillet
plader på grammofonen.

Med madlavning, værksteder, dagligstue og mulighed for
at hvile sig minder Viemosegård om et rigtigt hjem, som
brugerne er glade for.

”Vi fandt en gammel pladespiller, der kunne spille vinylplader, og det blev begyndelsen på vinyl-aftenerne,
Senere har vi også fået grammofon til lakplader, så nu
holder vi også lak-aftener”, fortæller Lisbet Kragh.

”Når de kommer tilbage efter ferien og siger, at de bare
har ventet på at vi åbnede igen, så smelter jeg bare”, siger hun.

Hun har tidligere arbejdet som blandt andet sekretær og
rejseleder, og da hun taler seks sprog også som tolk. I
2000 stoppede hendes mand med at arbejde i Belgien,
og parret vendte hjem til Danmark, hvor hun stod uden
arbejde. Hun gik derfor i gang med en uddannelse som
social- og sundhedsassistent og kom i sin praktik i forbindelse med Viemosegård.
”Jeg blev forelsket i stedet lige med det samme”, siger
Lisbet Kragh, der efter et års tid kom ind i den lokale afdeling af Hjernesagens bestyrelse og endnu et år senere
blev formand.
Ud over en enkelt ansat i fleksjob sørger 15 frivillige
for, at der gennemføres aktiviteter og laves mad. Lisbet
Kragh har uden at gå på kompromis med kvaliteten sæn-
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For godt ti år siden fik Lisbet Kragh en kollega fra Uganda, og de blev så gode venner, at Lisbet Kragh nærmest
er blevet en del af den ugandiske familie, og hun benytter
enhver lejlighed til at rejse til Uganda. Cirka hver ottende
måned besøger hun familien i tre-fire uger. Hun har hjulpet familien med at bygge et hus, skaffet solcelleanlæg
og sørget for, at børnene kunne betale deres skolegang.
Hun har også købt en 14-personers bus, som kører i rutefart i Kampala og nu forsørger fire familier. Den næste
opgave bliver at hjælpe med at få gravet en brønd.
Når hun om nogle år kan gå på efterløn, vil hun absolut
ikke udelukke, at hun vil tilbringe sin efterløns- og pensionisttid i Afrika. Familiens gamle hytte står nu som gæstehus, og hun har fået tilbudt at kunne flytte ind i den, nu da
familien har fået bygget hus.
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Motionsvenner for psykisk sårbare
Siden sommerferien har flere motionsvenner fundet sammen i Motionsvenner for psykisk sårbare, som giver mennesker med en psykisk sårbarhed mulighed for at deltage
i et fællesskab om fysisk udfoldelse sammen med en frivillig motionsven. P.t. er der matchede 14 motionsvenner
gennem projektet.
Men der er plads til flere – så er du interesseret i at få eller være motionsven – så kontakt koordinator: Sara Wondie: sw@frivilligcenter-hillerod.dk.
Sidste søndag i august mødtes en gruppe motionsvenner
i frivilligcenteret og stiftede nye bekendtskaber, spillede
diskgolf, udvekslede idéer om kommende aktiviteter og
havde en god eftermiddag sammen. Næste aktivitet bliver
Psykiatritopmødet på Frederiksberg 4. oktober, hvor
alle,som har lyst, er velkomne til at deltage.

Lær at håndtere stress med mindfulness
I Frivilligcenter Hillerød tilbydes der i september og oktober personlige samtaler om stresshåndtering og fra
29. oktober mulighed for at deltage i en ny mindfulnessgruppe i et forløb over otte uger. De personlige samtaler
foregår onsdage i tidsrummet kl. 10.00-12.00.
Initiativtagerne er Birgitte Hermann og Mette Mouritsen,
der begge har erfaringer med stresshåndtering og mindfulness. Alle interesserede tilbydes en personlig samtale.
Derefter kan man overveje, om man ønsker at deltage i
mindfulness-gruppen. Kontakt : Frivilligcenter Hillerød,
Fredensvej 12C, på tlf. 48 24 19 07 for at lave en aftale,
eller mette.mouritsen@frivilligcenter-hillerod.dk.

Mødre mødes i multikulturel mødregruppe
Den multikulturelle mødregruppe Mamma Mia indleder en
ny sæson tirsdag 9. september kl. 11.15-14 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c. Mamma Mia henvender
sig til kvinder, som er højgravide eller har en baby under
12 måneder. Mødregruppens to nye værtinder, Agnethe
Dahl og Joanna Mikokajenska, vil på det første møde,
sammen med ”bedstemor” Liz Bjørndal, tage imod og
præsentere efterårets program. Alle interesserede kvinder er velkomne.
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Ny medarbejder
i frivilligcentret
Velkommen til Mette Borst Nissen, som 1.august blev ansat
som projektmedarbejder i frivilligcentret. Mette er uddannet
fra Roskilde Universitet og har
studeret Globale Studier og
Internationale Udviklingsstudier.
Mette har erfaring fra frivilligområdet fra en ansættelse i Vallensbæk Kommune og på
Frivilligcenter Vesterbro i København.
Hun har været frivilligt engageret i flere år i Red Barnet
Ungdom som lektiehjælper på et bosted for unge piger og
i en pigeklub på Nørrebro. Mette arbejder primært med
projektet ’Kom med!’ samt med at udbrede kendskabet til
det frivillige arbejde og rekruttering af frivillige. Mette bor
med sin lille familie i København og bruger sin fritid med
venner, familie, rejser og løbeture.

Samtalegrupper for børn i Frivilligcentret
Børn i skilsmisse: I øjeblikket er der gang i en gruppe
for børn mellem 9 og 12 år – gruppen er på seks deltagere fra forskellige skoler i Hillerød. Gruppen fungerer
rigtig godt – og vi er blevet bekræftet i, at også børn har
et stort behov for at dele deres tanker og problemer med
ligesindede. Og at det ikke er svært for børnene at åbne
sig op og vise tillid til andre i samme situation. Gruppen
fortsætter til udgangen af oktober. Vi skriver gerne nye op
på venteliste til en kommende gruppe.
Sorggruppe: Vi søger i øjeblikket deltagere til en sorggruppe for børn, der mangler mindst to deltagere, før vi
kan starte gruppen. Vi kontakter skoler, præster og kirker
i Hillerød for at høre, om de har kendskab til børn, der
har mistet et nært familiemedlem. Kender du nogen, der
kunne havde glæde af denne mulighed, så tøv ikke med
at give informationen videre til de relevante forældre.
For yderligere information: selvhjælpskoordinator: Eva
Christensen, selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk / kan
normalt træffes tirsdag og torsdag ml. kl. 10-15.

Mødrehjælpen fylder et år
Mødrehjælpen i Hillerøds genbrugsbutik for børnetøj
fylder et år. Det markeres i butikken Torvet 7 lørdag 13.
september kl. 10.00-15.00. Der vil blive serveret kagemand og saft. Alle er velkomne.

Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

FRIVILLIGCENTER HILLERØD
NYHEDSBREV NR 4 | SEPTEMBER 2014
Koste og klude blev brugt
flittigt, da frivilligcentret
i august for første gang
arrangerede rengøringsdag.

Frivilligcentrets tornadoer
15. august holdt frivilligcentret rengørings- og reparationsdag, hvor en gruppe foreningsrepræsentanter mødte op og
gav en hånd med rengøring og oprydning, som forsømmes
i hverdagen.
Således blev stolene spændt efter i Naverstuen, toilettet
på første sal blev rengjort, lokale 1.1. fik sat gardiner op,
mens gardinet i spejlsalen blev vasket og lagt op. Udsatte
steder fik en ekstra støvsugning og vask, og billeder blev
sat op. Derudover har køkkenet fået en overhaling, og et
par nye lamper blev sat op.

Arrangementet var et resultat af et ”Bruger-af–huset
m��������������������������������������������������������
øde�����������������������������������������������������
” i maj, hvor deltagerne besluttede, at der skal gennemføres min. to årlige rengøringsdage. På mødet kan
medlemmerne komme med forslag og gode ideer til����
ændringer, mangler og justeringer af frivilligcentrets lokaler.
Det næste ”Bruger-af huset møde” afholdes torsdag 9.
oktober kl. 19-21.30. Sæt kryds i foreningskalenderen og
aftal, hvem der deltager – vi forventer at se repræsentanter fra alle brugerforeninger af huset.

Diabetikere bliver oftere ramt af depressioner
Antallet af diabetikere, der bliver ramt af depressioner,
er dobbelt så stort som blandt raske. Det vil psykologen
Clea Bruun Johansen blandt andet fortælle om på et
møde arrangeret af Diabetesforeningen i Hillerød. Det
sker onsdag 24. september kl. 19.00-21.30 i Frivilligcenter Hillerød.

hverdag på trods af depressioner og stress, og hvordan
man kan ændre gamle vaner.
Der er gratis adgang, og der vil blive serveret kaffe og
brød. Alle er velkomne, men på grund af begrænset plads
opfordres man til at melde sig til hilleroed@diabetes.dk

Clea Bruun Johansen har sammen med kollegaen Anne
Hvarregaard Mose skrevet bogen ”Et bedre liv med diabetes.” Med udgangspunkt i bogen vil hun give gode råd
til, hvordan diabetikere og pårørende kan opnå en god
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Projekt Collabri
Samarbejde om behandling for mennesker med angst
og depression.
Frivilligcenter Hillerød har indledt et samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri om projektet Collabri.
Projektet går ud på at teste en udvidet behandling for
mennesker med angst og depression, der kommer hos
deres egen læge. I projektet samarbejder en sygeplejerske (care manager) med erfaring fra psykiatrien og
kognitiv uddannelse, med lægen om behandlingen. Care
manageren følger borgeren tæt og tilbyder forskellig
behandling, bl.a. samtaleterapi, undervisning i egen sygdom, hjælp til samarbejdet med kommunen og løbende
opfølgning på hvordan det går. Borgeren tilbydes også
få kurset ’Lær at tackle angst og depression’ i en gruppe.
Her underviser en care manager sammen med en frivillig,
der selv har erfaring med angst og/eller depression, i metoder og værktøjer til at håndtere egen lidelse.
Kurset er baseret på hjælp til selvhjælp og afholdes bl.a.
i Frivilligcenter Hillerød, så kurserne foregår i borgernes

lokalmiljø. Samtidig kan der bygges bro mellem projektets
deltagere og de foreningsaktiviteter og tilbud, der foregår
i frivilligcentret, bl.a Depressionsforeningen, en støttegruppe der mødes i frivilligcentret. Det første kursusforløb
forventes at starte i oktober.
Læs mere om projektet Collabri på collabri.dk eller kontakte Rikke Vinding, projektmedarbejder Collabri tlf.
30581642 / Rikke.Vinding@regionh.dk.

Håndbog om ledelse af frivillige
20. august deltog Frivilligcenter Hillerød i boglanceringen
af bogen: ”Nye redskaber til ledelse af frivillige i praksis”.
Bogen er skrevet af Rie Frilund Skårhøj og Esther Skov
Rygaard. Frivilligcenter Hillerøds tidligere medarbejder,
Dorte Kappelgaard har også bidraget til bogen med et
kapitel om ”Ledelse af samarbejde mellem frivillige og det
offentlige” – bl.a. baseret på erfaringer fra Røde Kors i
Hillerød og Hillerød biblioteks it-café.

Cykelglæde der smitter
Initiativtager til Sprog- og netværkscaféen i frivilligcentret, Birgitte Frank, står også bag et herligt initiativ med
at videregive glæden ved at cykle til caféens brugere.
Birgitte har bl.a. fået hjælp fra Lars, der instruerer i at
cykle og diverse private donationer af cykler og hjelme
til glæde for de nye cyklister. På billedet ses Hamida og
Hassan og deres instruktør Lars, da de bestod cykelprøven.
Fredensvej 12C | 3400 Hillerød | Tlf. 4824 1907 |
info@frivilligcenter-hillerod.dk | www.frivilligcenter-hillerod.dk

Bogen er skrevet til dig, som leder frivillige, hvad enten
du er ansat eller frivillig - og giver konkrete redskaber og
inspiration til ledelsesopgaven. Bogen bygger på interviews med ledere og ansatte i 10 frivillige organisationer,
heriblandt Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Ældre
Sagen, og KFUM og KFUK m.fl., der deler ud af deres
konkrete erfaringer med ledelse, motivation, rekruttering
og organisering i forhold til frivillige.
”Nye redskaber til ledelse af frivillige i praksis” er relevant,
praksisorienteret og fyldt mere gode forklarende illustrationer. Bogen bygger oven på bogen `Ledelse af frivillige –
en håndbog’ skrevet af Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard fra 2011, men kan læses selvstændigt. Bogen er
udgivet af forlaget Ankerhus og kan købes for 180 kr.

Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

