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Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen drøfter centrale emner, bidrager til at forme
frivilligcentrets strategiske linjer og fremtid og løfter
ansvaret i forhold til økonomi, planlægning, politik og
personale.
Ved at deltage i bestyrelsesarbejdet får du en stor kontaktflade til foreninger, kommune, politikere og andre
frivilligcentre. Bestyrelsen består af repræsentanter fra
medlemsforeningerne, og du skal derfor være medlem
af og have et mandat fra en af disse for at blive valgt på
generalforsamlingen.
Du kommer til at arbejde med frivilligcentrets udvikling

og rammer på et overordnet plan og vil bidrage til at udvikle kontaktfladen til det lokale og regionale foreningsliv gennem en række møder med vores medlemsforeninger i løbet af 2013. Du skal regne med at afsætte
en til to aftener om måneden til bestyrelsesarbejdet.
Læs mere om bestyrelsens arbejde på frivilligcenterhillerod.dk eller her.
Er du interesseret, kan du kontakte formand Peter Andersen: pean@forebyggelsesfonden.dk eller centerleder Anette Nielsen på Tlf. 48 24 19 07 eller mail:
info@frivilligcenter-hillerod.dk .

Generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød
– og planlægning af Frivillig Fredag events i september.
Husk generalforsamlingen 21. marts kl. 19.30 i Kedelhuset. Her vil Frivilligcenter Hillerøds Årsskrift 2012
blive uddelt. Dagordenen indeholder blandt andet
formandsberetning og aflæggelse af regnskab samt
ikke mindst valg af bestyrelse. På generalforsamlingen
skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem samt to suppleanter.

og ideudviklingsmøde og/eller generalforsamlingen senest 19. marts til epost@frivilligcenter-hillerod.dk med
info om navn og medlemsforening/gruppe.

Forud for generalforsamlingen holdes et planlægningsmøde for Frivillig Fredag fra kl. 17-19. Emnet er Frivillig
Fredag med kulturnat, politikere i praktik og dette års
bud på, hvordan vi gennem samarbejde på tværs af
foreningslivet i Hillerød kan skabe synlighed om vores
arbejde og engagement. På mødet vil vi præsentere
en idé til et samarbejdsprojekt, men intet er afgjort, så
kom endelig med idéer til indslag, der igen i år kan gøre
Frivillig Fredag både vedkommende og festlig.
Vi byder på lidt aftensmad forud for generalforsamlingen, derfor vil vi bede om en tilmelding til planlægnings-
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Lektier er mere end staveord
Sprog- og netværkscafeen i frivilligcentret samler hver mandag nydanskere, der har brug for
hjælp til at forstå det danske sprog og øge kendskabet til det danske samfund og kultur.
Siden november har Borgercaféen i frivilligcentret mandag eftermiddag summet af mangfoldige stemmer, som
trods vidt forskellige baggrunde og historier alle har et
fælles formål; nemlig at blive bedre til at forstå og tale
dansk. Et hold frivillige hjælpere sørger for, at alle kommer et stykke nærmere målet, når sprog- og netværkscafeen åbner dørene og tilbyder hjælp til lektier eller
til at forklare udlændinge indholdet af en langtfra altid
letforståelig skrivelse fra en offentlig myndighed.
Rundt om ved bordene bidrager hjælperne til at løse
de sproglige problemer, udlændinge løber ind i. En ung
fyr med afghansk baggrund, får forklaret, hvorfor det
hedder en bil og ikke en bile, når nu det på dansk hedder bilen i bestemt form. En irakisk dreng , der går på
gymnasiet, skal i en opgave beskrive og sammenligne
kvinders selvopfattelse og deres forhold til omverdenen
udtrykt i digte af forfatterne Vita Andersen, Pia Tafdrup
og Ursula Andkjær Olsen.
Begrebet lektiehjælp skal opfattes bredt. Det omfatter
både hjælp til dansk og matematik samt almindelige
skolefag. Andre gange har deltagerne brug for hjælp til
eksempelvis at forstå en telefonregning, skrive en jobansøgning eller til at klage over, at lejligheden er ramt
af skimmelsvamp. Også i de tilfælde står de frivillige
hjælpere til rådighed.

”Det væsentlige er, at de er stabile og sprogkyndige, og
at de har empati og erfaring” fortæller Birgitte.
De frivillige udgøres af en stabil og håndplukket gruppe
på seks personer, der alle har en faglig ballast, i sprog
som dansk, farsi, kurdisk, arabisk etc.
”Sidste gang var her så mange, at vi var alt for få hjælpere” – siger hun, og kan konstatere, at der eksisterer
et reelt behov for at møde danskere ansigt til ansigt. Og
at der er danskere og indvandrere med en tilstrækkelig
faglighed, som frivilligt vil bruge noget af deres tid til at
imødekomme behovet. For en ting er at kunne skrive
stumme h’er. En anden er at forstå sammenhængen.
Sprogcaféen er aktiv her mandag fra kl. 14-16.30 i
frivilligcentret. Alle interesserede er velkomne.
For yderligere info og kontakt:
tovholder Birgitte Frank: birgittefrank@email.dk

Sprog- og netværkscafeen er åben og henvender sig
hovedsageligt til flygtninge og familiesammenførte
på sprogskole. Modtagerne af lektiehjælpen kommer
især fra Iran, Afghanistan og Irak, men der dukker også
deltagere fra andre lande op.
Hovedkraften bag driften af frivilligcentrets sprog- og
netværkscafe er Birgitte Frank. Hun har mere end ti års
erfaring i at undervise flygtninge, og hun har tidligere
etableret en netværksgruppe for indvandrerpiger. Hun
har ingen landsdækkende organisation bag sig, men
gennem sit netværk har hun rekrutteret gruppen af
frivillige, der hver mandag bistår med at gøre det danske sprog mere forståeligt og skaber hyggelige rammer
for mødet og sprogcaféen.
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Motionsvenner for psykisk sårbare – på trapperne
De første spæde skridt er ved at blive taget i projektet ’Motionsvenner for psykisk sårbare’,
hvor en frivillig motionsven og et menneske, der er psykisk sårbar, matches som ”motionsvenner” for sammen at lave en fysisk aktivitet som f.eks. at gå eller cykle en tur, spille badminton, petanque eller noget andet, som de to kan blive enige om.
Ideen er at støtte mennesker, der er psykisk sårbare,
i at få bevæget sig eller motioneret, hvilket kan være
svært alene, hvis det psykiske overskud ikke er tilstede.
Med støtte fra en motionsven håber vi, at flere får taget
det første skridt ud i fysiske aktiviteter, og dermed skridt
på vejen i at forbedre eget personlige og psykiske
velvære.
Noget af det første, der skal ske, er at få involveret en
gruppe mennesker, der har lyst til at realisere projektet
sammen med os i frivilligcentret. Derfor søger vi personer, som har tid og lyst til at være med til at få projektet
organiseret og synliggjort og at rekruttere og matche
brugere og motionsvenner. Har du erfaring med og

interesse for et af disse områder, og kunne du tænke
dig at være med i at igangsætte projektet, så kontakt
os i frivilligcentret. Eller kender du nogen, der kunne
være interesseret, så giv dem et praj! Se beskrivelse på
vores hjemmeside her.
Materialer til kommende frivillige og brugere er ved at
blive udarbejdet, og der er positiv opbakning og ønske
om samarbejde i forhold til projektet fra både foreninger
og kommunale institutioner.
Dorte Kappelgaard fra frivilligcentret er koordinator for
projektet. dk@frivilligcenter-hillerod.dk

IT-caféen er med, når nye debutanter går på nettet
i Hillerød og i hele Europa…
Get Online Week hedder en europæisk kampagne, der
skal sætte fokus på indsatsen over for de borgere, som
endnu ikke er på nettet. Kampagnen finder sted 18.-22.
marts.
IT-caféen i frivilligcentret markerer ugen med et åbent
hus-arrangement 20. marts fra kl. 10-15, så har du –
eller andre i din omgangskreds - aldrig før været på
internettet, har du eller de chancen for at debutere nu.
Kom forbi IT-caféen eller tag et familiemedlem, ven eller nabo under armen og få hjælp fra IT-caféens
frivillige, til at ”åbne dørene” til den digitale verden og
internettets muligheder.
I Danmark står Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen,
Ældremobiliseringen, Kulturstyrelsen og bibliotekerne
bag kampagnen, hvor it-undervisningssteder forsøger
at få flere på nettet for første gang.
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Mødrehjælpen søger frivillige i Hillerød
Den humanitære organisation Mødrehjælpen har afholdt et første møde om oprettelse af en
lokalforening i Hillerød.
12 engagerede kvinder mødte op. Håbet er, at der kan
samles et tilstrækkeligt antal dedikerede frivillige, så
der i Hillerød kan nedsættes en bestyrelse og arbejdet
med bl.a. etablering af en genbrugsbutik med børnetøj
kan gå i gang.
På længere sigt vil lokalforeningen i Hillerød også
danne ramme om forskellige sociale aktiviteter som
for eksempel udflugter, fødselsdage og julefester for
børnefamilier. Næste møde er 20. april kl. 19-21
Yderligere oplysninger fås hos konsulent Birte Marie
Henriksen tlf. 22 86 96 45 eller
bmh@moedrehjaelpen.dk

Kunsten at passe på sig selv i det frivillige engagement
– deltag i et kursus
Det er dejligt, men ressourcekrævende at arbejde med mennesker. Ind imellem kommer vi til
at give mere, end hvad godt er – fordi vi så gerne vil yde det bedste, vi har at byde på.
At kunne sætte grænser for sig selv og andre er en
forudsætning for, at vi fortsat har et sundt overskud til
det frivillige engagement. Deltag i et todages kursus 24.
maj kl. 15-21 og 25. maj kl. 9-15, hvor du som frivilligt
engageret i Hillerød, får mulighed for at arbejde med
egen omsorg og engagement på en række områder.
Kurset udbydes af frivilligcentret sammen med Hillerød
Kvindekrisecenter og Røde Kors. Vi tilbyder frivillige
i de to foreninger og frivillige, der er engageret i en af
frivilligcentrets mange medlemsforeninger, at deltage i
kurset.

frivilligcentrets medlemsforeningers frivillige om nødvendigt.

I 2011 afholdt vi kurset i et samarbejde med Brugerbutikken Hillerød Hospital og Røde Kors – alle tilbagemeldinger var yderst positive – ikke mindst takke være de
to meget engageret undervisere, der sørger for, at kurset både er inspirerende, tankevækkende og morsomt.
Se kursusbeskrivelsen på hjemmesiden.

Med navn, foreningsnavn og kontaktoplysninger på dig
som deltager.

Der vil være fuld forplejning under hele kurset, der
delvist er finansieret af Uddannelsespuljen. Deltagelse
koster kr. 200, som betales af den forening/gruppe,
hvor du er frivilligt engageret. Er økonomien et problem,
så kontakt frivilligcentret.
Tilmeldingsfrist senest 13. maj til Frivilligcenter Hillerød:
epost@frivilligcenter-hillerod.dk

For yderligere info kontakt Anette Nielsen:
info@frivilligcenter-hillerod.dk

De 18 pladser udbydes efter princippet først til mølle. Vi
vil dog tilstræbe en fordeling mellem de to foreninger og
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Mamma Mia
2. marts afholdt den internationale mødregruppe
Mamma Mia kick off workshop med mavedans, hygge
og introduktion til den internationale mødregruppes
forårs program i frivilligcentret.
Det blev en skøn eftermiddag med en god fordeling
mellem gravide og nybagte mødre. En god håndfuld
kvinder fra forskellige lande som Danmark, Rusland,
Afghanistan og Venezuela deltog i workshoppen.
Mødregruppen er gået i gang med den nye sæson den
5. marts. Gruppen mødes hver tirsdag kl. 11-14. Gravide og mødre, der har født inden for det sidste år, er
velkomne. Også selv om man ikke er med fra starten.
For mere info se frivilligcenter-hillerod.dk eller her.
Kontakt gerne værtinde: Louise M. Larsen:
lml@frivilligcenter-hillerod.dk eller 4824 1907.

Nye navne og nye adresser i
foreningsbestyrelserne
Marts og april står i generalforsamlingernes tegn.
Det betyder flere steder nye formænd og udskiftning på
bestyrelsesposterne. Fra frivilligcentrets side opfordrer
vi alle foreninger til at give os kontaktoplysninger (mail
adresse og tlf. nr.) på formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer - evt. andre relevante kontaktpersoner.
Vi sørger for, at nyhedsbreve og andre relevante
oplysninger sendes til jeres forening.
Send info til:
epost@frivilligcenter-hillerod.dk.

Hvad sker der i jeres forening Gigtselvhjælpsgruppe
Selvhjælpsgruppen for folk med en gigtlidelse er kom– kom bredere ud…
met i gang. Den mødes næste gang 21. marts, hvor
Når jeres forening holder et arrangement eller på anden måde har noget at fortælle andre, kan I få det omtalt i nyhedsbrevet eller på frivilligcentrets hjemmeside.
Vi hjælper også gerne med at udforme en pressemeddelelse eller andre former for annoncering/materialer.
Skriv en kort omtale og send den til
jj@frivilligcenter-hillerod.dk eller ring til 48 24 19 07
eller 72 32 87 98.

man deler erfaringer og støtter og udvikler sig sammen
gennem dialog og (selv)refleksion.
Tilmelding til gruppen og yderligere info kan fås iFrivilligcenter Hillerød: tlf. 4824 1907 eller epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Vi ønsker alle en god påskeferie
Frivilligcentret holder lukket fra skærtorsdag 28. marts til og med 2. påskedag.
Frivilligcentret holder åbent 25, 26. og 27 marts,
men nogle af aktiviteterne holder lukket i dagene før påske.
Se månedsprogrammet eller på hjemmesiden, om din aktivitet bliver gennemført.
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