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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 på hjemmesiden eller i centret.

Redaktion: Anette Nielsen og Jørn Jensen

Nu er det tid til at søge støtte til frivilligt socialt arbejde i 
den fælleskommunale pulje 2014. Ansøgningsfristen 
er 5. maj.

Hillerød Kommune har sammen med kommunerne 
Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, 
Halsnæs, Helsingør og Hørsholm i den nordlige del af 
Region Hovedstaden oprettet en fælleskommunal pulje 
til støtte af frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om 
Social Service. 

Puljen, der i år administreres af Halsnæs Kommune, 

er målrettet foreninger, organisationer og projekter, der 
ikke umiddelbart kan opnå kommunal støtte efter § 18.

Man kan læse mere om tildelingskriterier til puljen, og 
om hvordan man søger på Halsnæs Kommunes hjem-
meside, hvor man også kan hente ansøgningsskema 
og vejledning.  

Spørgsmål kan rettes til Skole og Kultur, Ann-Dorte Lar-
sen på 47 78 48 48 eller via mail til ANDL@halsnaes.
dk.

Repræsentanter for 28 af frivilligcentrets 108 medlems-
foreninger var mødt op til frivilligcentrets generalfor-
samling. Bestyrelsesmedlem Inge Engel Christensen 
kunne på bestyrelsens vegne se tilbage på et år med 
omfattende aktiviteter, nye initiativer og flere brugere. 
  
Frivillig Fredag, en antropologisk undersøgelse af Hil-
lerød Motionsvenner samt indgåelse af en brugeraftale 
for hele Kulturværkstedet med kommunen, der blandt 
andet betyder, at frivilligcentret har ansvaret for husets 
brug og lokalebooking, blev nævnt som nogle af de 
vigtige begiveheder i 2013.

De nye initiativer omfatter projektet Motionsvenner for 
psykisk sårbare, der fortsætter i 2014, samt en styrket 
indsats på selvhjælpsområdet. Inge Engel Christensen 
kunne konstatere, at med støtte fra statslige, kommu-
nale og ikke mindst private fondsmidler er usikkerhe-
den om det økonomiske grundlag for de nye projekter 
væk, og bestyrelsen ser derfor lyst på udsigten for 
2014. 

På generalforsamlingen blev frivilligcentrets flotte 
årsskrift udleveret. Grafiker Or Cohen står i år for den 

grafikske produktion af årsskriftet, som interesserede 
kan hente i frivilligcentret. 

Generalforsamlingen vedtog at hæve kontingentet for 
medlemsforeningerne fra 100 kr. til 250 kr. fra 2015. 
Valgt til bestyrelsen blev Lene Holmsgaard, Hjerte-
foreningen, Ditte Aagaard, Salto, og Bent Kaufmann, 
Røde Kors. Karl Jensen, Hillerød Naverforening, blev 
suppleant. Bestyrelsen har konstitueret sig fortsat med 
Peter Andersen, Den Folkelige Tænketank som for-
mand og Jørgen Nielsen, Hillerød Samvirkende Idræts-
foreninger, som næstformand. 

Positive forventninger til 2014

Støtte til frivilligt socialt arbejde - fælleskommunal pulje
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Frivilligcenteret modtog i februar økonomisk støtte 
fra Social- og Integrationsministeriets PUF-pulje til at 
arbejde med to spændende udviklingsprojekter i løbet 
af 2014. 

Gennem projektet ”Støtte til kapacitetsudvikling i for-
eninger og nye frivillige organiseringer” fortsætter vi den 
individuel hjælp til kapacitetsudvikling i de foreninger, 
der ønsker det, og i begrænset omfang udbyde gene-
relle tematiske workshops på tværs af foreningerne. 

Som noget nyt vil vi tilbyde et forum for bestyrelsesfor-
mænd og ledere af lokale foreninger, for at dele viden, 
erfaring og udvikle sig i rollen som leder. Frivilligcentret 
vil desuden støtte borgere og foreninger i at etablere 
bæredygtige rammer for én-til-én-frivillighed, så der 
udføres kvalificeret matchning, forventningsafstemning 
og sparring. 

Med projektet ”Selvhjælp - et værktøj til forandring”, 
vil vi arbejde på tre områder: 1) Selvhjælpsgrupper for 
børn og for mænd bl.a. gennem udviklingsprojektet: 
Kom videre mand! 2) organisere en lokal selvhjælps-

konference i maj om muligheder og perspektiver på 
selvhjælp samt 3) arbejde for at etablere et selvhjælps-
forum, hvor igangsættere af selvhjælpsgrupper kan 
samarbejde og udveksle erfaringer og styrke samarbej-
det med kommunale institutioner og forvaltninger om at 
få kontakt til relevante målgrupper. 

Frivilligcentret vil etablere  
foreningsledernetværk –  
og tilbyde selvhjælp for børn 

Den glædelige nyhed omkring projektet ’Motionsven-
ner for psykisk sårbare’ er, at Helsefonden har valgt at 
støtte det næste år. 

Det betyder, at det gode samarbejde med kommunale 
institutioner og psykiatriforeninger om at skabe fælles-
skab omkring bevægelse for deres brugere og medlem-
mer kan fortsætte.

Der vil være fokus på at støtte frivillige og brugere i at 
skabe fælles aktiviteter som udflugter, skovture m.v. 
Derudover er det tanken at inddrage frivillige stadig mere 

i koordineringen og udviklingen af projektet, og at der 
dannes en selvorganiserende gruppe omkring projektet.

Desuden vil vi arbejde med at formidle konceptet og 
læringen fra det til interesserede lokalt og i andre dele 
af landet gennem temamøder m.v.

Koordinationsteamet fortsætter samtidig med at 
matche nye brugere og frivillige motionsvenner og at 
arbejde for at starte nye motionshold op med udgangs-
punkt i de ønsker og idéer, brugere og frivillige kommer 
med.

Motionsvenner for psykisk sårbare 
– også det kommende år!
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Børn med skilsmissebaggrund savner ofte andre 
ligestillede at tale med om deres situation. Der 
behøver ikke at være tale om børn i krise, men 
tværtimod om børn, der har behov for at blive ac-
cepteret med den baggrund og de oplevelser, de 
kommer med.

Mange skilsmisseramte føler sig ofte uden for fæl-
lesskaber i skoler og SFO/klub.

HVORFOR
Børnene får mulighed for at dele deres oplevelser 
med andre og gennem et fællesskab opleve sig 
forstået i forhold til nogle tanker børn ofte går og 
grubler over. Det kan for eksempel være: 
”Jeg vil ikke gøre min far og mor kede af det”. ”Jeg 
kan ikke lide min fars nye samlever”. ”Samleve-
rens børn får meget mere opmærksomhed end jeg 
gør”.
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Frivilligcenter Hillerød holder mandag 31. marts
 kl. 19.00-21.00 infomøde om at engagere sig i frivilligt
arbejde i Hillerød.  

Nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret, er blandt 
andet: Hvorfor blive frivillig? Hvordan engagerer man 
sig? Hvor kan man engagere sig? Hvilke regler gælder 
for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere? 

Frivillige vil dele erfaringer fra deres personlige en-
gagement et sted i Hillerød. Som frivillig kan man for 

eksempel bidrage til at skabe fællesskaber, passe en 
genbrugsbutik, lede indsamlinger og kampagner eller 
arbejde med PR, IT eller i bestyrelsen. Frivilligcentret 
ligger inde med frivilligjobs fra mange forskellige for-
eninger.

Frivilligcentret gennemførte i oktober et lignende møde, 
hvor der var stor interesse for at gå ind i frivilligt arbejde.
Tilmelding til infomødet kan ske til epost@frivilligcenter-
hillerod.dk eller tlf. 4824 1907

Alle vil elske dig – til gengæld får du ingen løn

Familierådgivningen i Frivilligcenter Hillerød inviterer 
mandag 24. marts kl. 19.00 til 21.00 til åbent cafe-
møde, hvor familierådgiver Birgitte Rosetzsky Hermann 
vil åbne for en dialog om udfordringerne ved at være 
forældre til et skolebarn.

Emnerne kan være et godt samarbejde med skolen, 
internetfrie tidspunkter, fastholdelse af kærligheden 
i parforholdet, hvordan får vi hverdagen til at hænge 
sammen med et presset arbejdsmarked, og hvordan 
undgår vi at glemme os selv.

Birgitte Rosetzsky Hermann er familierådgiver for foræl-
dre til skolebørn. Hun har erfaringer fra 30 års arbejde 
i folkeskolen og har efteruddannet sig som familieråd-
giver. Derudover er hun foredragsholder og frivillig i 
Frivilligcentrets familierådgivning.

Om at være forældre til skolebørn

I oktober gennemførte 
Frivilligcentret et  
infomøde, hvor der var 
stor interesse for at gå 
ind i frivilligt arbejde.

mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
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Familierådgivningen i frivilligcentret indleder et samar-
bejde med Hillerødsholmskolen om at tilbyde et kursus 
for forældre om den nødvendige samtale.

Kurset er udviklet af Birgitte Hermann, Peter Plambech 
og Eva Christensen og bygger på en narrativ praksis, 
hvilket betyder, at der i en samtale tages udgangspunkt 
i en begivenhed, som skaber problemer i familien, De-

skal løses uden at give anledning til konflikter mellem 
familiens medlemmer.

Forældrekurset starter mandag 28. april og forløber 
over fire gange med en uges mellemrum.

Kurset er et pilotprojekt,med henblik på at udbrede det 
til andre skoler i Hillerød, hvis det bliver en succes.

Forældre skal på skolebænken

Røde Kors-konsulent Connie Fricke Jensen vil man-
dag 24. marts kl 13.00 til 16.00 i Frivilligcenter Hillerød 
fortælle om Røde Kors’ nørkleprogram, hvor frivillige syr 
og strikker tøj til udsatte børn i brændpunkter i verdens 
fattigste lande. På mødet kan man også møde aktive 
nørklere fra Nørklergruppen i Hillerød, der står bag ar-
rangementet.

Nørkleprogrammet er et af Røde Kors håndgribelige 
former for frivilligt arbejde. Hvert år sendes cirka 35 ton 
hjemmesyet og -strikket tøj katastrofeområder rundt om 
på kloden.

Røde Kors gennemførte i weekenden 14. til 16. marts 
gennemført det årlige symaraton Sy så det nytter. I 
kedelhusets lokaler har 36 kvinder fra tre til 24 timer haft 
gang i symaskinerne. I alt blev der syet 291 stykker nyt 
og brugbart børnetøj, der enten bliver sendt til brænd-
punkterne eller solgt i Røde Kors-butikkerne.

Nørkleri der glæder og gavner

Årets Sy så det nytter fabrikerede 291 stykker nyt tøj

Røde Kors tilbyder igen et af sine populære otte timers 
kursus i førstehjælp. Næste gang er søndag13. april 
kl.9.30 - 17.30 i Frivilligcenter Hillerød. Kurset er 
obligatorisk for alle, der skal tage kørekort – men også 
relevant for alle andre, der ønsker at kunne handle i en 
akut situation.

Kurset indeholder praktiske øvelser. Prisen er 525 kr. 
inkl. materialer og kaffe/te. Der er indlagt plads til at 
spise medbragt frokost. Man kan tilmelde sig og betale 
på www.rodekors.dk/førstehjælp, eller ved henven-
delse i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C tlf. 4824 
1907 / epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Førstehjælpskursus - også for dig, der tager kørekort

http://www.rodekors.dk/f�rstehj�lp
mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
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Hjerteforeningen invite-
rer til  hjertecafe i Frivillig-

center Hillerød mandag 
31. marts kl. 15.00 til 

17.00 . Advokat Majken Mae-
gaard Albrechtsen fra Advokathuset 

Nordsjælland i Hillerød, belyser nogle af 
de juridiske problemer, der kan opstå, når 

man lever med en alvorlig sygdom og fokuse-
rer på, om man skal skrive testamente, hvis man 

vil sikre sin ægtefælle, samlever eller børn mod 
ubehagelige oplevelser med arven.   

Siden Danmarks Radio med dramaserien Arvingerne 
rettede opmærksomheden på de problemerne, der kan 
opstå i familierne, når et testamente enten ikke eksiste-
rer, er uklart eller kan betvivles, har advokatkontorerne 
været udsat for et stormløb af bekymrede borgere. 
Problemet har skabt stor debat i befolkningen, og det 
slår nu også igennem i hjertecafeen.

Inden oplægget er der fra kl. 13. være mulighed for at få 
individuel rådgivning. 

Hjertecafe om sygdom og arv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Red Barnet Hillerød nviterer socialrådgivere, sund-
hedsplejersker, SFO-ledere, PPR-konsulenter m.v. til et 
orienterende møde tirsdag 1. april kl. 17.00 til 18.00 
i Frivilligcenter Hillerød. 

Red Barnet Hillerød er i færd med at oprette en familie-
oplevelsesklub, som skal sikre udsatte børn i Hillerød 
Kommune gode og givende oplevelser sammen med 
deres forældre i et positivt fællesskab. Derfor inviteres 
faggrupper med kontakt til udsatte børn og familier i 
lokalområdet til et orienterende fyraftensmøde om fami-
lieoplevelsesklubben.

På mødet bliver klubben og dens oplevelsestilbud i 
2014 præsenteret. Tilmelding senest fredag den 28. 
marts til mpa@redbarnet.dk.

Oplevelser til udsatte børn
 

Sprogcafeens cykelprojekt
Sprog- og netværkscafeen efterlyser velholdte cykler i 
brugbar stand til flygtninge, der vil lære at cykle. 

Er man i besiddelse af en damecykel eller pigecykler 
str. 8, 10 og 14 år, kan man henvende sig til birgitte-
frank@email.dk.

Dialogmøde sat til oktober
Inspirations- og dialogmødet om fællesskab og en-
somhed holdes 23. oktober. Det skulle være holdt 5. 
december sidste år i Støberihallen , men blev aflyst på 
grund af storm. 

Kurser og netværk - forår 2014
Center for frivilligt socialt arbejde har udgivet sit forårs-
katalog, der indeholder en oversigt over alle tilbud om 
kurser og netværk i foråret 2014. Kataloget sendes ikke 
længere kataloget ud med posten, men udgives kun 
online. 

Ud over at kursusvirksomheden tilbyder mulighed for 
faglig og personlig kompetenceudvikling udgør kurser 
og netværk også et mødested på tværs af de frivillige or-
ganisationer. Når man deltager i uddannelsesaktiviteter, 
får man lejlighed til at træffe kolleger, som arbejder med 
de samme opgaver, og man kan i fællesskab udveksle 
erfaringer og nye ideer.

mailto:mpa@redbarnet.dk
mailto:birgittefrank@email.dk
mailto:birgittefrank@email.dk
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Tilbud+%26+aktiviteter/Kurser+og+konferencer
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Tilbud+%26+aktiviteter/Kurser+og+konferencer
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Spilleregler 2.0 
Frivilligt Forum har i samarbejde med en række fag-
foreninger udviklet et sæt spilleregler for samarbejdet 
mellem ansatte og frivillige. Spillereglerne er opdate-
ret og revideret med udgangspunkt i erfaringerne fra 
1. udgave.

Fire af sangene fra Frivillig Fredage er 
udkommet på cd, som blev præsen-
teret ved frivilligcentrets Nytårskur 
i januar.  De kan desuden høres 
ved at klikke på titlerne. 

Sangene er Lyset forsvandt 
af Bjarne Druedal for Depres-
sionsforeningen, Det røde 
kors i Hillerød af Kat Herlo for 
Røde Kors i Hillerød, Ledsa-
ger af The Rooftop Karma for 
Gigtforeningen Nordsjælland 
og I en verden vi knap forstår af 
Marie Lind for SIND Hillerød/Al-
lerød og SIND Nordsjælland

Sangene er udgivet på hver sin cd som 
single og desuden samlet på en enkelt 

cd med titlen ”Engagement på Noder 
– et musikprojekt med noget på 

hjertet.”

Flere foreninger ønskede efter 
Frivillig Fredag at få indspil-
let deres sang på cd. Fire af 
dem valgte at gøre alvor af 
dette. Sangene er indspillet og 
produceret af Søren Holstebro 

Mediaproduction ApS. Omslag 
og etiketter er udført af grafiker Or 

Cohen.

Cd med sange fra Frivillig Fredag

Motionsvenner og borgere, der har haft motionsven-
ner var mødt op, da antropologerne Henriette Lund 
Skyberg og  Lasse Sinding Kristensen præsenterede 
rapporten At tænde et lys om Hillerød Motionsvenner. 

Antropologerne arbejdede på projektet om Hillerød 
Motionsvenner fra oktober sidste år til januar i år.

Projektets formål har dels været at undersøge og do-
kumentere Hillerød Motionsvenners frivillige indsats, 
dels at hjælpe dem med den videre udvikling og dels 
at afprøve en kvalitativ metode til undersøgelse af 
lokale sociale foreninger og grupper i Danmark.

Et sammendrag og hele rapporten kan læses på frivil-
ligcentrets hjemmeside.

At tænde et lys
God påske
Frivilligcentret holder lukket fra skærtorsdag 
17. april til og med 2. påskedag 21. april. 

Frivilligcentret  holder åbent 14, 15. og 16 
april, men nogle af aktiviteterne holder lukket 
i dagene før påske. 

Se månedsprogrammet for april eller kontakt 
tovholderen for at høre, om din aktivitet bliver 
gennemført.

http://frivilligtforum.dk/images/dokumenter/spilleregler_2.0.pdf
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/images/Bjarne_Druedal.mp4
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http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/images/The_Rooftop_Karma.mp4
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/images/The_Rooftop_Karma.mp4
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/images/Marie_Lind.mp4
http://frivilligcenter-hillerod.dk/foreninger/at-taende-et-lys
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/images/At_t%C3%A6nde_et_lys.pdf

