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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

Alle borgere i Hillerød Kommune kan være med til at 
bestemme, hvem der skal modtage årets frivilligpris.

Formålet med prisen er at påskønne og anerkende 
den frivillige sociale indsats i kommunen. Samtidig skal 
prisen synliggøre og rette opmærksomhed mod det 
frivillige arbejde og fremme det frivillige sociale enga-
gement. 

Retningslinjer for tildeling og skema til at indstille kandi-
dater finder du på www.hillerod.dk/frivilligprisen.  

Fristen for indstilling er mandag 4. august kl. 12. Ud-
delingen finder sted 26. september i forbindelse med 
Frivillig Fredag. Skemaet med forslag til kandidater 
skal sendes til frivilligpris2014@frivilligcenter-hillerod.
dk.

Frivilligprisen blev uddelt første gang i 2012, hvor den 
gik til Kirsten Dalgaard for hendes engagement i Hille-
rød Motionsvenner og Styrk din krop, og sidste år blev 
den tildelt Bent Kauffmann for hans arbejde som for-
mand for Røde Kors og Grænseforeningen i Hillerød.

Deltagerne i Facebook-workshoppen i april vil mandag 
16. juni kl. 16.30 til 18.00 få mulighed for at gennemgå 
enkelte temaer igen og have god tid til individuel spar-
ring. 

Man er meget velkomne til at skrive til Dorte Kappelga-
ard om, hvad man vil arbejde med eller have hjælp til 
på forhånd. Workshoppen er udelukkende for dem, der 
deltog på sidste workshop. Tilmelding skal ske til dk@
frivilligcenter-hillerod.dk senest 12. juni.

Hvem skal have frivilligprisen 2014? 

Opfølgning på Facebook-workshop

Bent Kauffmann fik sidste år fri-
villigprisen overrakt af daværen-
de borgmester Kirsten Jensen.

http://frivilligcenter-hillerod.dk
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/kalender
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http://www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod
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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. 
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Ruth Nielsen er ny tovholder i Åbent Atelier

Næsten siden Frivilligcenter Hillerøds start har Ruth 
Nielsen deltaget flittigt i adskillige aktiviteter. Hun maler 
og cykler hver uge, og en gang og måneden dyrker hun 
sin slægtsforskning sammen med andre, der prøver at 
opspore familiens historie.

Den tidligere hjemmehjælper Ruth Nielsen havde ingen 
forudsætninger inden for malerkunsten og vidste intet 
om malere eller tekniker. Alligevel meldte hun sig som 
deltager i Åbent Atelier, der hver tirsdag lader pens-
lerne glide henover lærrederne. Og fra den nye sæson 
i august vil hun desuden udgøre halvdelen af den tov-
holderduo, som leder atelieret, hvor alle med lyst til at 
forsøge sig med akvarel- eller akrylfarver er velkomne.

Ruth Nielsen gik på efterløn for syv år siden, og den 
nyvundne fritid blev i første omgang brugt til at dyrke 
gymnastik og folkedans. Hun valgte gymnastikken fra 
og koncentrerede sig om maleriet. Hun startede fuld-
stændig fra bunden, men efterhånden oplevede hun det 
mere og mere som et frirum.

”Jeg bliver helt en anden, når jeg er inde i farverne”, 
siger Ruth Nielsen.

Den kunstneriske udfoldelse finder kun sted, når hun er 
i gang i frivilligcentrets atelier.  Derhjemme maler hun 
slet ikke. Alligevel har hun udstillet lokalt. Ud over ma-
lerierne frembringer Ruth postkort, som er dekorerede 
med egne papirklip og poser til te-breve, der er foldet i 
stjerne- eller blomsterlignende mønstre.

Men maleriet er langtfra Ruths eneste aktivitet. Som 
hjemmehjælper cyklede hun rundt, og den motion sav-
nede hun, da hun holdt op med at arbejde. Her så hun 
cykelgruppen Frihjul som en mulighed, så nu bliver der 
hver torsdag atter motioneret på cykelgruppens op til 20 
km. lange ture gennem landskabet og skovene omkring 
Hillerød. Hun møder tit et stykke tid før de andre ryttere 
og sørger for, at der står kaffe på kanden, inden flokken 
drager af sted.

Da Frihjul var vokset sig så stor, at der ikke var plads til 
flere ryttere, var Ruth med til at sætte det nye fredags-
hold i gang.

Den anden mandag i måneden mødes slægtsforsk-
ningsgruppen, hvor de tre tovholdere lige som Ruth 
hedder Nielsen til efternavn, dog uden at være i familie 
med hinanden.

Ruths far døde som 74-årig, da hun selv var 14, og i 
hendes familie var det tabu at tale om faren. Hun føler 
ikke, hun har kendt sin far, og nu kan hun bruge sit 
voksne liv til at finde frem til familiens historier og hem-
meligheder. Med internettet åbner sig adskillige mulig-
heder, som Ruth bruger flittigt.

Aktiviteterne i frivilligcentret er et fristed, der giver Ruth 
lejlighed til at dyrke sine interesser og få hverdagen til 
at hænge sammen.

”Man møder hele tiden nye mennesker, og det betyder 
meget socialt, at man har mulighed for at være ”, sam-
men med andre om fælles aktiviteter,” siger hun.

Selvlært maler med mange interesser
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Tovholdere, igangsættere, bestyrelsesmedlemmer 
og øvrige frivillige engageret mødes torsdag 19. juni 
kl. 15.00-17.00 til årets uformelle sommermøde med 
jordbærkage og kaffe på plænen ved frivilligcentret. 

Vi lægger op til en hyggelig eftermiddag med snak, 
hygge og samvær – inden vi ønsker hinanden en 
glædelig sommerferie. Medarbejderne i frivilligcentret 
vil kort orientere om aktiviteterne efter sommerferien. 
Tilmelding til epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest 
17. juni.

Jordbærkage og hyggeligt samvær på plænen

Har du lyst til at få frisk luft og motion? Så kan projektet 
Motionsvenner for psykisk sårbare være noget for dig. 
Her mødes mennesker med og uden psykisk sårbarhed 
om at dyrke motion sammen. På et infomøde mandag 
16.juni kl. 18.00-19.00 kan du høre mere om projektet.

Infomødet er både for dig, der har en psykisk sårbarhed 
og har brug for trygge rammer for at komme i gang med 

at dyrke motion, for dig der har lyst til at være med til at 
skabe trygge rammer for motion sammen med et med-
menneske med en psykisk sårbarhed, og for dig der er 
interesseret i at bidrage organiseringen af projektet. 

Projektmedarbejder Sara Wondie kan fortælle mere om 
infomødet og om Motionsvenner for psykisk sårbare.

Infomøde om Motionsvenner for psykisk sårbare

Lørdag 14. juni kl. 12.00-14.00 har familier med små-
børn (0-1 år) mulighed for få en introduktion til basal 
førstehjælp til småbørn. Det kan dreje sig om genop-
livning, ”noget galt i halsen”, solskoldning/dehydrering, 
hjernerystelse/slag i hovedet, feber m.m. Der vil være 
god tid til at stille spørgsmål.

Arrangementet finder sted i et samarbejde mellem Salto 
og Røde Kors Hillerød, og underviser er sygeplejer-
ske Mette Eigaard Hansen, næstformand i Røde Kors 
Hillerød.

Prisen er 200 kr. pr. person og 300 kr. pr. par. Par skal 
ikke tages helt bogstaveligt - det må godt være en ”bed-
ste” eller en ven/veninde.

Tilmelding skal ske på Saltos hjemmeside.

Dette års Store Cykeldag finder sted søndag 15. juni. 
Dagen begynder i frivilligcentret kl. 9.30, hvor der 
er morgenkaffe.  Kl. 10.00 cykler deltagerne afsted 
på den 12 km. lange familierute. Undervejs vil borg-
mestrene i Hillerød og Allerød officielt indvi den nye 
cykelsti mellem Ny Hammersholt og Allerød.  
 
Alle cyklister mødes på Overdrevsvejen i Store Dyre-
have kl 12.00 til en stor cykelevent. 

Her vil Årets Cyklist 2014 blive kåret, og cyklismens 
mange muligheder og glæder vil blive præsenteret. 
Se hele programmet på kommunens hjemmeside.

Sidste år deltog mere end 50 cyklister i turene fra 
frivilligcentret til Store Dyrehave. Arrangørerne af 
Store Cykeldag er Fri-hjul, Cyklistforbundet Hillerød, 
Hillerød Kommune, CC Hillerød, Klubberne i Hillerød 
og DGI.

Førstehjælp til småbørn 

Store Cykeldag 

mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:sw@frivilligcenter-hillerod.dk
http://salto-familieaktivitetshuset.weebly.com/tilmelding.html
http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Sundhed_sygdom_ny/Sundhed_forebyggelse/Hillerod_cykelby/Store%20cykeldag.aspx
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Kulturnatten i frivilligcentret fredag 19. september er 
inspireret af 1700-tallets parisiske samtalesaloner. I sin 
nutidige form vil der hver time blive præsenteret et sær-
ligt tema, som de medvirkende foreninger, har fundet 
relevant og aktuelt for Hillerøds borgere.

Deltagerne diskuterer et tema med hinanden ud fra en 
række spørgsmål i en styret samtale, som repræsen-
tanter fra foreningerne har fundet interessant. Rammer-

ne om samtalen er servering af kaffe, rødvin, snacks og 
kunstneriske indslag.

Vil jeres forening deltage og komme med forslag til 
temaer, så skriv en mail med jeres ide og kontaktoplys-
ninger til: dk@frivilligcenter-hillerod.dk. Sidst i august 
holdes et møde, hvor temaerne fastlægges, og arrange-
mentet planlægges.

Kulturnat i frivilligcentret med samtalesalon

Dette års Frivillig Fredag-praktik, der finder sted i uge 
39, består af tre elementer: Praktik for erhvervsledere, 
unge og politikere/embedsfolk.

Som noget nyt vil frivilligcentret arrangere praktikfor-
løb for lokale erhvervsledere. Frivilligcenter Hillerød 
håndplukker en række foreninger, som får tilbud om 
at få en erhvervsleder i praktik. Det første år satser vi 
på at få en håndfuld ledere ud i en forening, som har 
den fornødne kapacitet, og som direkte arbejder med 
ledelse af frivillige.

Derudover arbejdes der for at få unge fra Social- og 
sundhedsuddannelsen (SOPU) i praktik i sociale og 
patientforeninger. Praktikforløbet skal inspirere for-
eningerne til at tiltrække og engagere unge frivillige og 
brugere og er samtidig en mulighed for at få hjælp af 
praktikanten til konkrete opgaver på praktikdagen. 

Tilmelding til ‘Ung i foreningspraktik’ skal ske senest 
20. juni til Tine Sejr: ts@frivilligcenter-hillerod.dk. På 
en workshop 19. august vil medvirkende foreninger 
blive præsenteret for de særlige forhold, der kan være 
ved at engagere unge i foreningslivet. 

Lokale politikere, embedsfolk og foreninger har frist til 
10. juni for at melde sig. Praktikken skal skabe dialog 
mellem det offentlige og foreningerne og kendskab til 
foreningernes arbejde og udvikle netværk. Planlægnin-
gen går for alvor i gang, når praktikanter og foreninger 
har meldt tilbage. 

Foreningerne sammensætter et praktikforløb i løbet af 
juni. Frivilligcentret samler et katalog, som sendes ud 

i starten af august. På baggrund af ønskerne matches 
praktikanter og forening i slutningen af august. Jørn 
Jensen koordinerer den del af praktikken: jj@frivillig-
center-hillerod.dk

Indholdet på Frivillig Fredag 26. september vil i år 
stå i dialogen og samtalens tegn. Med udgangspunkt 
i praktikken gennemføres endnu en ”samtalesalon” 
efter samme mønster som på kulturnatten, hvor prak-
tikanter fra alle tre praktikforløb og værter og andre 
interesserede deltager. Erfarne folk fra Borgerlyst, der 
har arbejdet med at udvikle samtalesaloner, vil bistå 
med arrangementet. Emnerne vil tage udgangspunkt 
i praktikforløbene og det at engagere sig lokalt, hvor 
man bor.

Læs mere om Frivillig Fredag på frivilligcentrets hjem-
meside. 

Frivillig Fredag-praktik

Byrådsmedlem Peter Lennø var sidste år praktikant 
hos Sprog- og netværkscafeen.

mailto:dk@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:ts@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:jj@frivilligcenter-hillerod.dk
mailto:jj@frivilligcenter-hillerod.dk
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2014
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2014
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Ud over de pressemeddelelser, som de lokale medier 
jævnligt citerer, bliver aktiviteter og grupper i frivillig-
centret løbende omtalt i interviews. Det gælder senest 
tilbuddet om selvhjælpsgrupper for børn og gruppen for 
skilsmisseramte mænd, der begge er beskrevet i Hil-
lerød posten. 

Derudover har TV Nordsjælland henholdsvis 9. maj og 
23. maj sendt indslag med initiativtagerne. Og Mande-
projektet: Mand dig op! blev i maj omtalt i et program på 
DR2. 

Selvhjælpstilbud omtalt på tryk og tv

Sara Wondie (foto til højre) er fra i begyndelsen af maj 
ansat som projektmedarbejder i Frivilligcenter Hillerød 
frem til februar 2015. Hun er ansat på projektet Motions-
venner for psykisk sårbare men har også nogle timer til 
at støtte indsatsen med at udvikle og synliggøre selv-
hjælpsarbejdet i regi af frivilligcentret. 

Sara er uddannet i pædagogik og kønsstudier med sær-
ligt fokus på mangfoldighed, ligebehandling og norm-
kritik. Hun har tidligere arbejdet med anti-diskrimination 
på Institut for Menneskerettigheder og har beskæftiget 
sig med inkluderende og normkritisk undervisning som 
underviser i foreningen Sex & Samfund, hvor hun nu 
sidder i bestyrelsen. 

Sara har gennem flere år været frivillig i Ungdommens 
Røde Kors i både Holbæk, København og Uganda. Hun 
bor i Vangede.

Eva Christensen, som fra foråret 2013 har været enga-
geret som frivillig selvhjælpskoordinator i frivilligcentret, 
er pr. 1.4. blevet ansat som selvhjælpskoordinator i 
forbindelse med et projekt frem til udgangen af decem-
ber 2014, der har særligt fokus på at tilbyde selvhjælps-
grupper for henholdsvis børn og mandegrupper, holde 
en temadag om selvhjælp og styrke netværket blandt 
selvhjælpsfolk i Hillerød.

Ny medarbejdere i frivilligcentret

http://hilleroed.lokalavisen.dk/samtalegrupper-skal-hjaelpe-boern-i-sorg-/Lokale-nyheder/20140416/artikler/704169993/1030
http://hilleroed.lokalavisen.dk/skilsmisseramte-maend-staar-sammen/Lokale-nyheder/20140507/artikler/705079873/1030
http://webtv.tvnordsjaelland.dk/?poditemid=26034&tagsid=
http://webtv.tvnordsjaelland.dk/?poditemid=26200&tagsid=
http://www.dr.dk/tv/se/naerkontakt/naerkontakt-den-onde-skilsmisse#!/
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Temaet for husmødet 12. maj i frivilligcentret, var at fin-
de fælles fodslag i den daglige oprydning og 1-2 årlige 
rengørings/oprydnings/vedligeholdelsesdage. Der var 
heldigvis bred opbakning til at uddelegere opgaverne 
og etablere arbejdsgrupper omkring de forskellige rum 
i huset. 

Der sendes et referat med detaljer ud til alle bruger-
grupper.

Konklusionen i hovedtræk blev: 
a) titlen på husordenen ændres til: ”Det er vores hus 
– pas godt på det!” Folderen om husorden sendes 
ud til alle nye brugere og gensendes til alle brugere. 
Kontaktpersonerne/tovholderne i alle brugergrupperne 
er ansvarlige for at dele viden om husreglerne ud til 
medlemmerne. 

b) Hvert mødelokale samt køkken og gangarealer for-
synes med en vejledning om, hvordan lokalet ser ud, og 
hvordan det efterlades.  Vejledningerne forsynes med 
beskrivelser og fotos, og der anbringes kost og fejeblad 
i alle lokaler.

Rengøringen: Køkkenet skal gennem en grundrengø-
ring fire gange årligt, og hovedrengøring i hele huset 
gennemføres en eller to gange. Hovedrengøringen 
gennemføres i den sidste uge i juni før sommerferien. 

Vedligeholdelsesopgaver udføres løbende, men mindst 
en gang årligt (oktober) holdes en vedligeholdelsesdag.
Det blev besluttet, at de grupper, der oftest bruger de 
enkelte lokaler, også skal være drivkraft i rengørings- 
og vedligeholdelsesaktiviteterne i de specifikke rum.  

Grupperne skal stå for at organisere arbejdet ved at 
udpege tovholdere. Frivilligcentrets sekretariat formidle 
kontakt mellem grupperne, så de kan aftale, hvem der 
udfører hvilke opgaver hvornår. 

Det er vores hus - pas godt på det! 

Sommerferie
Frivilligcenter Hillerød holder sommerferielukket i ugerne 27 til 31 fra 30. 
juni til 1. august. Nogle foreninger gennemfører fortsat aktiviteter i ferien. 
Tjek selv hvilke ved at kontakte din forening. Lokalebookinger for juli skal 

være aftalt senest 27. juni.

Vi ønsker alle en dejlig og solrig sommerferie og på gensyn 4. august. 


