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Flere med i fællesskabet  
Workshop og kursus skal styrke Hillerøds foreninger i at få flere - unge som ældre - engageret i 

fællesskaberne. 
 

Frivilligcenter Hillerød tilbyder i november og december hhv. en workshop og et kursus, der skal bidrage til 

at styrke lokale foreninger i at engagere flere frivillige og skabe meningsfulde, sociale fællesskaber.  

 

Både workshop og kursus tager udgangspunkt i mulighederne online, for Internettet er for alvor blevet 

stedet, hvor vi søger information om alt – også når vi vil engagere os i fællesskaber og foreningsliv. Derfor 

er det oplagt, at foreninger og grupper bruger Internettet, når de søger flere eller nye deltagere og frivillige. 

 

Workshoppen finder sted torsdag 1. november kl. 17-20 i Frivilligcenter Hillerød - Kedelhuset, Fredensvej 

12b. Her får deltagerne en introduktion til Friviligjob.dk, som er Danmarks største portal for frivilligjobs. 

Det drejer sig bl.a. om vejledning i, hvordan foreningerne kan bruge portalen til at rekruttere lokalt, til 

kortere eller længere perioder, enkeltstående begivenheder, events, m.m. samt inspiration til at skrive gode 

frivilligjob-opslag.  

 

Hvis man mangler overblik over og indblik i hvordan de sociale medier fungerer og kan bruges i 

foreningsarbejde og -udvikling, er det oplagt at deltage i grundkurset Sociale medier i foreninger lørdag 15. 

december kl. 9.30-16 i Frivilligcenter Hillerød – Kedelhuset. 

 

Kurset sætter fokus på de mest relevante sociale medier som bl.a Twitter, Facebook og LinkedIn og kommer 

med bud på, hvordan man på et praktisk og strategisk niveau kan tilrettelægge arbejdet med dem. Hvilke 

medier skal man bruge - og hvordan bruger man dem?  

 

Man kan læse mere om begge kurser på frivilligcentrets hjemmeside. Alle kurser kræver tilmelding på 

epost@frivilligcenter-hillerod.dk, som man også kan skrive til for yderligere oplysninger. For medlemmer af 

Frivilligcenter Hillerød er deltagelse gratis. 

 

 

 

Billede: Frivilligcenter Hillerød holder løbende kurser og workshops, der skal styrke de lokale foreningers 

kompetencer. Her er det fra sidste års kursus om Facebook.  
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