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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: Anette Nielsen og Jørn Jensen

Cykelholdet Team Rotary har samlet 200.000 kr. ind, som 
skal uddeles til frivillige sociale foreninger. I et samarbej-
de med Frivilligcenter Hillerød præsenteres Team Rotary 
Hillerød Puljen af 2014 onsdag 29. oktober kl. 16.30 i 
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c i Hillerød. 

På infomødet kan alle interesserede høre mere om turen 
og puljen, og hvordan jeres forening, gruppe eller projekt 
eventuelt kan få støtte fra puljen. Puljen er oprettet af Hil-
lerød Christian IV Rotaryklub.  

Midlerne er skaffet i 2014 ved at gennemføre et spon-
sorfinansieret cykelprojekt: Team Rotary Hillerød. 18. juli 
cyklede 34 ryttere og et crew af sted fra Hillerød mod 
Paris, og 25. juli trillede Team Rotary ind på Concorde-
pladsen. Det blev 1350 km i sadlen, og både ryttere og 
serviceholdet havde en fantastisk tur.

Midlerne er dels fremskaffet gennem egenfinansiering 
fra ryttere og serviceteam, der deltog i cykelturen og 
dels gennem sponsorstøtte fra en lang række sponsorer. 
Formålet er at støtte sociale foreninger eller grupper, der 
støtter, hjælper el ler varetager interesser for mennesker, 

der er socialt sårbare/udsatte med bosted i Hillerød Kom-
mune.

Du kan læse mere om puljen og informationsmødet HER.

Ny pulje for sociale foreninger i Hillerød

Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød inviterer 
torsdag 23. oktober kl. 16-19 foreninger, frivillige, selv-

organiserede grupper, politikere og kommunalt ansatte til 
inspirations- og dialogmøde om fremme af lokale fælles-
skaber. 

På mødet sætter vi viden og samarbejde om fælles-
skaber på dagsordenen. Kom og bliv klogere på, hvad 
fællesskaber betyder for en by og for medborgernes 
mentale og fysiske sundhed, hvor og hvornår opstår 
fællesskab(er) og om det overhovedet er en kommunal 
opgave at støtte op om fællesskaber? 

Tilmelding senest torsdag den 16. oktober 2014.  
Se program og om tilmelding HER.

Mødet holdes i Støberihallen, Nordstensvej 1.

Deltag i et inspirations- og dialogmøde  
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Festlig Frivillig Fredag 2014 
Fejringen af Frivillig Fredag i Hillerød blev i år markeret 
med en ”Samtalesalon” om lokal frivillighed, samarbejde 
og virkelyst i et fantastisk flot samarbejde med Hillerød 
virksomheden Biogen Idec og Nadja Pass fra samfunds-
laboratoriet Borgerlyst – der faciliterede Samtalesalonen.

Omkring 100 frivillige, politikere, embedsmænd samt er-
hvervsledere, der havde deltaget i en foreningspraktik i 
ugen op til Frivillig Fredag, deltog i år i fejringen af Frivillig 
Fredag.

Tanken bag at invitere til samtalesalon var at skabe nye 
møder på tværs af engagement, virke og interesser samt 
at blive klogere på hinanden og forhåbentlig inspirere til 
lokalt engagement, virkelyst og nye samarbejder – på en 
sjov og anerledes måde.

Frivillig Fredag blev holdt hos Biogen Idec, der havde 
åbnet dørene for afvikling af arrangementet. En gruppe 
medarbejdere havde lagt en kæmpe indsats med at få 
konferencesalen til at emme af efterårsstemning og hyg-
ge med diverse kager, frugt og drikke. 

Medarbejdergruppens indsats med at skabe rammer for 
vores Frivillige Fredag i Hillerød var i øvrigt en del af Bio-
gen Idecs ”Care Deeply Day», hvor ca. 50 medarbejdere 
i år i deres arbejdstid fik mulighed for at bidrage med 
en frivillig indsats lokalt. Røde Kors Hillerøds Hillerød 
Kvindecenter, Mødrehjælpen �okalforening Hillerød, Fri-er, Mødrehjælpen �okalforening Hillerød, Fri-

villigcenter Hillerød samt Julemærkehjemmet i Ølsted fik 
glæde af medarbejderens indsats.

Du kan læse meget mere om den festlige fejring af Frivil-
lig Fredag HER.

Nadja Pass (t.h) fra samfundslaboratoriet Borgerlyst delte 
sedler med samtaleemner ud.

11 medarbejdere fra Biogen Idec i valgt at bruge Care 
Deeply dagen på at yde en frivillig arbejdsindsats i Frivil-
ligcenter Hillerød. Medarbejderne gik lystigt til værks fra 
morgenstunden med at smukkesere og male i en stor del 
af underetagen stueetagen – under kyndig ledelse af arki-
tekt �eonor Alstrup, der er frivilligt engageret som arkitekt 
og grafiker i frivilligcentret.

Care Deeply Dagen arrangeres for at skabe fællesskabs-
oplevelser og samarbejde internt i virksomheden og vise 
engagement lokalt udadtil. At se på de 11 medarbejderes 
indsats og engagement er der ingen tvivl om, at der var 
fuld opbakning til initiativet og formålet der jo er til glæde 
for alle de frivillige foreninger og brugere der hver dag 
benytter frivilligcentrets lokaler. 

Det er anden gang, medarbejdere fra Biogen Idec bidra-
ger med en indsats i frivilligcentret.  

Biogen Idec medarbejdere malede frivilligcentret

http://frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2014
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19 politikere og embedsmænd havde i år meldt sig til 
Frivillig Fredag-praktik i Hillerøds foreninger. På frivillig-
centrets hjemmeside beretter nogle af praktikanterne og 
værterne om deres oplevelser og erfaringer.

Som noget nyt deltog fire lokale erhvervsledere i et prak-
tikforløb, og 26 elever på social- og sundhedsassistent-
uddannelsen (SOPU) besøgte hos ti lokale foreninger.

Generelt var foreninger og elever glade for foreningsbe-
søgende og i forbindelse med evalueringen af forenings-
besøgene er der produceret videointerviews med elever, 
der fortæller, hvad de har fået ud af at besøge forskellige 
foreninger. Du kan se videoerne HER, hvor du også kan 
læse meget mere om initiativet.

Næste års Frivillig Fredag-praktik vil finde sted 21. til 24. 
september.

Frivillig Fredag-praktik

På kulturnatten i september inviterede Frivilligcenter Hil-
lerød interesserede borgere til at ”vække deres virkelyst” 
ved at deltage i en Samtalesalon om virkelyst og lokalt 
engagement. Formålet med samtalesalonen var at skabe 
uformelle og nye møder mellem borgere og gøre delta-
gerne klogere på hvordan man selv kan styrke sin hand-
lekraft og engagement i vores lokalsamfund.

Samtalesalonen blev afviklet i samarbejde med Andreas 
�loyd (t.h. på fotoet) fra Samfundslaboratoriet Borgerlyst, 
der har Over 100 gæster besøgte frivilligcentret på Kultur-
natten. Nogle deltog i samtalesalonen, mens andre slap-
pede af med et glas vin eller en kop kaffe oven på Kultur-
natten mange aktiviteter og tilbud.

Aftenens minisamtalemenu indledte samtaler mellem del-
tagerne i samtalesalonen og bød bl.a. på spørgsmål som 
”hvilke steder i Hillerød betyder noget særligt for dig?”, 

”hvordan har Hillerød forandret sig?” og ”hvordan ønsker 
du at Hillerød skal udvikle sig i fremtiden?”.

Hyggelig Samtalesalon på kulturnatten 

Kultur- og udviklingschef Søren Staack var praktik i 
Sprog- og netværkscafeen i frivilligcentret:  
”Endnu en gang har jeg været så privilegeret at deltage i 
den årlige frivilligpraktik”, siger han blandt andet.

Foto: Anne Madsen

SOPU-elever på besøg hos hjerteforeningen.

http://frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2014/frivillig-fredagspraktik
Http://frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2014/erhvervsledere-i-praktik
http://frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2014/sopu-elever-pa-besog-hos-foreninger
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I Nyhedsbrevet tegner 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 de mennesker, der står bag foreningernes virke.

På Frivillig Fredag i september modtog Ejner Nielsen til 
sin store overraskelse årets frivilligpris. Han opfatter ikke 
selv sit virke i GrønnegadeCenteret som noget særligt.

”Jeg er ikke ude efter nogen stjernestatus, men er med til 
at få det til at køre, så alle bliver glade”, siger Ejner Niel-
sen.

Netop denne bevidste ubemærkethed er blevet bemær-
ket af de, der indstillede Ejner Nielsen til prisen. Borgme-
ster Dorte Meldgaard sagde i sin tale ved overrækkelsen 
på  Biogen Idec, at han ikke var formand for en forening, 
men til gengæld en uundværlig person og en kanon ar-
bejdskraft som frivillig hjælper, der sikrer at rigtig mange 
aktiviteter bliver afviklet, og at tingene fungerer i Grønne-
gadeCenteret.

Lige siden han flyttede til Hillerød i 1960, har Ejner Niel-
sen været aktiv inden for frivilligt arbejde. Han har altid 
interesseret sig for gymnastik og atletik, og det blev bag-
grunden for, at han har trænet unge og ældre inden for 
atletik og jogging i Ullerød Gymnastikforening, nu HGI.

For 11 år siden valgte han at gå på efterløn. Det blev 
starten på et væld af aktiviteter i GrønnegadeCenteret.  
Om mandagen svinger han battet over bordtennis-bordet, 
og i vinterhalvåret står dans på programmet.  Han danser 
standarddans og er med i bestyrelsen for danseklubben 
der også har linedance og lancier på programmet, hvor 
sæsonen slutter af med en aften iklædt lange kjoler og 
smoking eller kjolesættet.

Om tirsdagen cykler han sammen med andre fra centret 
omkring 20 kilometer rundt i Hillerøds omegn.

Ud over aktiviteterne som bruger er Ejner Nielsen med til 
at stille borde og stole op, når de mange arrangementer 
skal afvikles. Han skønner, at omkring totredjedele af 
brugerne er kvinder, der har sværere ved at flytte tunge 
møbler end mændene, og derfor lægger han med glæde 
en indsats på det område.  Og selv om der er tale om et 
ældre publikum, har flere af brugerne åbenbart overtaget 
nogle af ungdommens uvaner. I hvert fald kan man godt 
finde tyggegummi under bordene ved den store rengø-
ring.

Efterhånden har han og kollegerne oparbejdet en så 
stor rutine, at når de ved, hvor mange der skal deltage 
i et arrangement, og hvad der skal ske, ved de også, 
hvordan borde og stole skal placeres mest hensigtsmæs-
sigt. Der er forskel på at stille op til bal med toner fra et 
Beatles-kopiband og til at sætte borde op til det årlige 
julemarked.

Ud over interessen for cykling og dans bruger Ejner Niel-
sen og hans kone GrønnegadeCenteret som en del af 
deres sociale liv.

”Det giver nye input at komme ud blandt andre. Ellers 
ville vi gå rundt og blive sære”, erklærer dette års prisvin-
der. 

Ejner Nielsen fik årets frivilligpris
GrønnegadeCenterets prisvinder påtager sig mange opgaver i det daglige

Ejner Nielsen blev på Frivillig Fredag hædret for sin ind-
sats i GrønnegadeCenteret med kommunens frivilligpris. 
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Stadigt flere frivillige og folk med en psykisk sårbarhed 
engagerer sig og finder en motionsven gennem projektet. 
Formålet er at give mennesker med en psykisk sårbarhed 
mulighed for at deltage i et fællesskab om fysisk udfold-
else sammen med en frivillig motionsven. 

Nyeste skud på stammen er et yogahold, der er på teg-
nebrættet og vil blive oprettet, hvis der kan samles mindst 
10 deltagere.

Der er pt. større søgning af frivillige end af folk med en 
psykisk sårbarhed, men der er fortsat plads til flere nye 

i begge grupper. Derfor vil projektteamet i løbet af efter-
året kontakte relevante medlemsforeninger i huset for at 
undersøge muligheden for at komme ud og fortælle om 
muligheden for at finde en motionsven. 

Kontakt koordinator Sara Wondie på sw@frivilligcenter-
hillerod.dk og høre om muligheden for at være med enten 
som motionsven eller ved at bidrage med organisatoriske 
opgaver i projektteamet.  Mandag 3. november kl. 17-18 
holdes infomøde om projektet.

�æs mere på hjemmesiden HER. 

Motionsvenner for psykisk sårbare

SuperBrugsen støtter lokalt  
- kunderne bestemmer hvad
 
Når du køber ind i SuperBrugsen i Ullerød, skal du ikke 
bare tage stilling til, hvilke varer der skal i vognen. Du 
skal også tage stilling til tre forskellige, lokale projekter og 
støtte det, du synes bedst om. Ikke med dine egne penge, 
men med den donationsmønt, du får hver gang du hand-
ler.  Et af de aktuelle projekter er Frivilligcenter Hillerød.
 
- I SuperBrugsen vil vi gerne engagere os i det miljø, vi 
er en naturlig del af. Derfor udvælger vi hvert kvartal tre 
forskellige projekter, som vi støtter med i alt 10.000 kr. 
fordelt på 6.000-3.000 og 1.000). Beløbene fordeles efter, 
hvor mange donationsmønter de enkelte projekter får af 
kunderne, fortæller Thomas Schaldemose, der er sous-
chef i SuperBrugsen Ullerød.

Alle tanker og idéer er velkomne. Eneste krav er, at pro-
jektet ikke har relation til et politisk parti - og at projektet er 
lokalt forankret og til glæde for de fleste. 

Seminar om selvhjælp
11. september mødtes 65 deltagere fra Hillerød Kom-
mune, frivillige, foreningslivet og andre interesserede i 
Støberihallen til et seminar om selvhjælp arrangeret af 
Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød i fællesskab. 

Der var plenum oplæg fra Sussi Maack (foto) om selv-
hjælpens historie og koncept og fra Steen Andreassen 
om trivselsgrupper for børn og unge i Silkeborg. Derud-
over var der workshops med oplæg fra praktikere, der 
fortalte engageret om selvhjælp for mænd, sundheds-
fremmende perspektiver i selvhjælp og samtalegrupper 
for børn og pårørende. 

Oplæggene gav inspiration fra arbejdet med selvhjælp 
i andre dele af landet, i Hillerød Kommune og i frivillige 
organisationer. Se mere på frivilligcentrets hjemmeside, 
hvor der også er links til nogle af oplæggene.

Deadline for paragraf 18  
og 79-midler er 5. januar
Tidsplanen for fordeling af § 18-midler til frivilligt socialt 
arbejde og § 79-midler til sociale tilbud med et forebyg-
gende og aktiverende sigte for 2015 er udskudt. Der 
bliver åbnet for ansøgniner 3. november 2014, og at 
der bliver deadline for ansøgninger til puljerne 5. januar 
2015. 

Se mere om ændringerne på kommunens hjemmeside.

Foto: Anne Madsen

mailto:sw@frivilligcenter-hillerod.dk
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CUS, Den Boligsociale Fond, Sind Hillerød og Konsulent-
kompagniet er i gang med at etablere websitet Ungtilung.
com, for unge der har det svært – og har brug for flere 
unge frivillige kræfter, der brænder for at gøre en forskel, 
kan skrive, filme, tage billeder eller bare er fuld af gode 
ideer.

Hjemmesiden går i luften i slutningen af 2014 og er rettet 
mod unge, der kæmper med psykiske problemer og har 
til formål at byde på brugbar information om psykiske pro-
blemer, gode råd og en gruppe frivillige unge, der fortæl-
ler om egne erfaringer og tilmed sidder parate til at chatte 
med de unge, der har brug for hjælp. 

På ungtilung.com vil der især blive fokuseret på, at unge 
kan finde redskaber til at hjælpe sig selv. Det kan være 

skemaer til ændring af tankemønstre, gode råd i forhold 
til bedre søvn, eller hvordan man trækker vejret hensigts-
mæssigt, hvis man fx lider af angst.

Lige nu søger projektet flere unge frivillige især fra Hil-
lerødområdet, som har lyst til at enten skrive om deres 
egne erfaringer som ung og sårbar, lave video, rådgive, 
være med til at debattere osv. 

Du kan læse mere om projektet og dets aktiviteter HER 
på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside. 

Hvis du er interesseret i at være med så så skriv til Emilie 
Scheibel på es@boligsocial.dk.

Ny hjemmeside til unge, der har det svært

Sindets dag
SIND Nordsjælland, Jobcaféen og Jobcenter Hillerød 
arrangerer fredag 10. oktober fra kl. 13.30 SINDETS 
DAG. Det sker i SIND-huset, Milnersvej 13B i Hillerød.

Her vil Sektionsleder for Ungeteamet, Rikke Nyegaard 
Olesen fortælle om Jobcentrets anvendelse af ressour-
ceforløb til unge borgere med psykiske problemer for at 
de unge opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet.  Emilie 
Scheibel vil fortælle om ”UngtilUng.com” - et nyt Website 
til unge med problemer og Sara Wondie fra Frivilligcenter 
Hillerød vil orientere om projektet: ”Motionsvenner for 
psykisk sårbare”. 

Førstehjælpskurser i oktober
Søndag 19. oktober kl. 9.30-17.30 arrangerer Røde 
Kors et 8-timers kursus, der bl.a. er obligatorisk for køre-
kortstagere.  Kurset byder på førstehjælpens grundregler, 
undersøgelse af tilskadekommen, kendskab til hjertestar-kommen, kendskab til hjertestar-
ter samt færdselsrelateret førstehjælp. Pris: 525 kr. inkl. 
materialer samt te/kaffe. 

Tordag 23. oktober kl. 17.00-21.00 holdes der fire timers 
repetitionskursus i førstehjælp. Kurset indeholder første-
hjælpens fire grundregler, undersøgelse af tilskadekom-
men, stabilt sideleje, Hjerte- �unge-Redning samt demon-
stration af AED/Hjertestarter. Pris: 400 kr. inkl. materialer 
samt kaffe/te. 

Tilmelding og betaling til kurserne på: www.rodekors.dk/
førstehjælp.

Første verdenskrig –  
og Danmarks overlevelse 
Grænseforeningen arrangerer onsdag 22. oktober kl. 
18.30 - 22.00 foredrag i Kedelhuset med oberstløjtnant 
Jørgen Storm- Han vil fortælle om den politiske og mili-
tære situation og udvikling op til krigsudbruddet i 1914, 
om begivenhederne i krigsårene i hovedtræk, og om 
afslutningen, der lagde kimen til en ny verdenskrig 21 år 
senere.

Hjertecafe om hjertestop
Hjerteforeningen inviterer mandag 27. 
oktober kl. 15.00-17.00 til hjertecafé i 
Kedelhuset om førstehjælp ved hjerte-
stop. Her kan man lære hjertemassage 
og blive introduceret til en hjertestarter.

Hjertecaféen er et uformelt mødested, hvor 
hjertesyge og pårørende kan mødes med an-

dre i samme situation og udveksle erfaringer om 
livet som hjertesyg. 

Forud for førstehjælpskurset er der fra kl. 13.00-15.00 
mulighed for at få individuel rådgivning i Hjertecaféen, 
eksempelvis om hvordan man kommer videre i livet efter 
en hjertekarsygdom. En sygeplejerske fra Hjerteforenin-
gens rådgivningscenter i København giver råd og vejled-
ning. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage.
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