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E n del af frivilligcentrets DNA er at arbejde for 
at få mennesker med i lokale fællesskaber. Vi 
ved, at dét at gøre noget meningsfuldt sammen 

med andre øger trivsel og livskvalitet for det enkelte 
menneske. Derfor har vi i frivilligcentret  - som man 
kan læse i dette årsskrift - i 2018 haft fokus på gen-
nem samarbejdsprojekter at nå mennesker, der ikke 
kender til foreningsfællesskabernes muligheder eller 
oplever barrierer i forhold til at deltage i frivillige fæl-
lesskaber. 

Parallelt har vi forsøgt at tilskynde og hjælpe vores 
medlemsforeninger til at få øjnene op for den socia-
le dimension af tilgængelighed, som er nødvendig 
for	at	skabe	mulighed	og	rum	for,	at	flere	kan	være	
med og bidrage på forskellige præmisser og vilkår. 

Begge dele er tidskrævende og udfordrende. Dels 
kræves der mere personlige, opsøgende og samar-
bejdende tilgange i forhold til at nå målgrupperne. 
Dels udfordres foreningslivets traditionelle og de-
mokratiske måde at fungere på, hvor vi alle er lige 
og kan være med uden særlig hensyntagen. 

Til gengæld er gevinsten dobbelt så stor, når det så 
lykkes, som i Birgits historie, gennem Mangfoldig-
hedsindsatsen, at få skabt et match, der får Birgit til 
at turde deltage og bidrage aktivt i et fællesskab, der 
øger hendes trivsel.

Årsskriftet er et med enkelte nedslag et vidensbyrd 
på, hvad der sker dagligt mellem mennesker i ram-
merne af frivilligcentret - og den værdi, det har. 

Med FrivilligBørsen lykkedes det bl.a. i samarbejde 
med Kulturaksen og Den Sociokulturelle Landsby 
at skabe nye samarbejder og netværk mellem for-
eninger, institutioner og virksomheder på en sjov, 
intensiv og anderledes måde. 

Gennem Rådgivningerne, Trivselsgrupperne og Kom 
med! er det tydeligt, hvor meget længere vi kan nå, 
når vi samarbejder og ser ud over vores egne inte-
resser på tværs af foreninger og sektorer, for at nå 
og få dem, som har brug for hjælp eller oplever iso-
lation og ensomhed, med i fællesskabet.

God læselyst.

Forord
Af Anette Nielsen
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”A t de tager det, jeg kan og bidrager med, 
giver mod på at bidrage og deltage i 
mere”, fortæller Birgit Holm. 

Siden efteråret 2018 har hun været engageret i Hjer-
teforeningen Hillerød, hvor hun som webmaster og 
Facebook-ansvarlig formidler foreningens aktivi-
teter. Hun har ikke før været frivillig i en forening. 
Derfor var det også med spænding, at hun i sommer 
sagde ja til en samtale med en medarbejder fra frivil-
ligcentret om mulighederne i frivillige fællesskaber. 

”Hjerteforeningen har været afgørende for, at jeg fø-
ler mig mere hjemme og har lyst til at blive i Hillerød. 
Bare det, at man nu kan møde et kendt ansigt i Bilka, 
er med til, at man føler sig lidt mere hjemme i byen”.

På grund af en funktionsnedsættelse på hørelse og 
førlighed samt en lille hjerneskade efter en ulykke, 
har	Birgit	haft	svært	ved	at	finde	sociale	fællesskaber	
og samvær med andre voksne. Birgits kontaktperson 
fra Center for Udvikling og Støtte (CUS) opfordrede 
hende til at tage imod samtalen. 

Ifølge Birgit var det utænkeligt, at hun selv ville have 
taget kontakt til frivilligcentret eller en forening for at 

være med, men opfordringen og det, at frivilligcen-
trets medarbejder var opsøgende, gjorde forskellen.

I Hjerteforeningen talte hun på tomandshånd med 
formanden, Lil Quist, hvor de forventningsafstemte. 
Birgit	fik	også	fortalt	om	betydningen	af	sin	hørened-
sættelse, der gør, at hun kun kan høre, hvad der bli-
ver sagt, når der er én ad gangen, der taler. Derfor er 
bestyrelsesmøderne blevet tilpasset minimalt – men 
med afgørende betydning for Birgit, der skriver no-
ter fra møderne, som hun sammenholder med refe-
ratet. Til hendes store glæde fanger hun det meste.  
Lil	sørgede	desuden	for,	at	Birgit	fik	kontakt	til	den	
tidligere webmaster, så hun havde en sparringspart-
ner. 

For Birgit har det haft stor betydning, at de andre fri-
villige i Hjerteforeningen accepterer, at det tager tid 
at komme ind i foreningen og opgaverne, og at hun 
derfor gradvist deltager i de forskellige aktiviteter.
 
Læring fra mangfoldighedsindsatsen
Alle, der er nye i et foreningsfællesskab, har brug for 
at blive mødt først og fremmest som menneske med 
åbenhed og positiv interesse. 

Mangfoldighedsindsatsen 
– en bro til fællesskaber
Af Anette Nielsen
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Lokale foreninger	kan	tiltrække	og	 fastholde	flere	
forskellige mennesker ved at arbejde med måden, 
man tager imod og indlemmer nye medlemmer/fri-
villige. Spørg direkte, om der er særlige hensyn, der 
skal tages. Introducér nye deltagere/frivillige grad-
vist til fællesskabet, forventninger og opgaver. Vær 
fleksibel	og	vis	forståelse	for,	at	ressourcer	og	delta-
gelse kan være svingende. 

Mennesker med fysisk eller psykisk handicap, der 
ønsker at engagere sig i foreningslivet, kan involve-
re en støtte-kontaktperson eller et andet menneske, 
der f.eks. kan hjælpe med at italesætte barrierer, be-
hov og hensyn. Benyt frivilligcentrets mulighed for 
en personlig samtale, hvor kompetencer, ønsker og 
muligheder	drøftes	og	få	evt.	hjælp	til	at	finde	og	ind-
gå et lokalt match. 

Mangfoldighedsindsatsen

I august 2017 startede indsatsen som et lærings- 
og udviklingsprojekt i samarbejde med medlem-
mer af Danske Handicaporganisationer - DH-Hil-
lerød - med økonomisk støtte fra PUF og Jascha 
Fonden. Indsatsen bestod bl.a. i opsøgende dia-
log med de medvirkende foreninger, workshops 
og oplysningsarbejde. 

Ud af 16 personlige interviews blev syv personer 
matchet med en forening som deltager og/eller 
frivillig. Da projektperioden sluttede i maj 2018, 
fortsatte vi i samarbejde med værestedet Oasen 
på CBB og CUS, Hillerød Kommune, indsatsen for 
at skabe interesse og viden om foreningslivets 

muligheder og fællesskaber for mennesker med 
psykiske udfordringer og hjerneskade. 

I efteråret 2018 fulgte vi op på de syv match for 
at høre, høre, hvordan det er gået, og få viden 
om,	hvordan	 vi	 kan	bidrage	 til,	 at	 flere	menne-
sker med fysisk eller psykisk handicap motive-
res	til	at	engagere	sig	-	og	flere	lokale	foreninger	
bliver	attraktive	steder	at	engagere	sig	 for	flere	
medborgere. 

I frivilligcentret arbejder vi videre med mangfol-
dig deltagelse og social tilgængelighed i de lokale  
foreningsfællesslaber. 
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H ver anden fredag samles en gruppe vetera-
ner,	 der	 har	 været	 udsendt	 til	 konfliktzoner	
verden over. Sammen med pårørende og fri-

villige mødes gruppen i frivilligcentret over en kop 
kaffe	 og	 snak	 om	 oplevelser	 og	 erfaringer.	 Nogle	
gange holder en gæst et oplæg, der laves mad over 
bål på plænen foran frivilligcentret eller man går en 
tur rundt om Teglgårdssøen.

Fælles for veteranerne er, at de har været gennem 
parallelle forløb, uanset om de har været i Kosovo, 
Afghanistan, Irak eller andre internationale brænd-
punkter.

På møderne deler man erfaringer om følelsen af at 
være hjemmefra, usikkerheden og de pårørende, 
der er urolige for deres udsendte familiemedlem-
mer. Veterancafeen er et frirum, hvor deltagerne 
støtter hinanden – for nogen i bestræbelserne på at 
komme videre. Hvis nogen har brug for rådgivning 
eller hjælp, henviser cafeens medlemmer til eksi-
sterende muligheder. Veterancafeen i Hillerød gen-
nemfører ikke selv rådgivning.

”Vi har ikke fået de store ar”, udtrykker en af delta-
gerne det og erkender, at det er svært at få fat i de 
kolleger, der har store traumer.

Hjælp til kickstart
Byrådet besluttede i 2017 at formulere en kommu-
nal veteranpolitik, og i den forbindelse udpegede 
man en veterankoordinator, der står til rådighed for 
tidligere udsendte og veteraner og sørger for at dele 
viden om veteranerne til de forskellige sektioner og 
afdelinger i kommunen. Det kan være vurdering af 
muligheder på jobmarkedet og genoptræning.

En initiativgruppe bestående af en repræsentant for 
Danske Veteraner Nordsjælland, veterankoordinato-
ren, tre frivillige med og uden veteranbaggrund tog 
kontakt til en medarbejder i Frivilligcenter Hillerød for 
at få hjælp til at skabe et samlingssted i frivilligcentret. 
Det blev til Veterancafé Hillerød, der 5. september ifm. 
fejring af Flagdagen åbnede dørene og derefter har 
gennemført arrangementer fredag eftermiddag i ulige 
uger, der danner ramme om socialt samvær og et net-
værk, som er åbent for alle tidligere udsendte; solda-
ter, politifolk, sundhedspersonale og deres pårørende.  

Initiativtagerne til Veterancafé Hillerød er formand for 
Danmarks Veteraner Nordsjælland, Gert Andersen, 
sammen med Jakob, Pia og Kim, der er frivillige, i sam-
arbejde med Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kom-
mune.

Samvær, frirum og netværk
Af Jørn Jensen

Veteran
cafeen
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N år et barn mister mor eller far, en søskende 
eller et andet nært familiemedlem, ramler 
barnets verden sammen. I trivselsgruppen 

for børn i sorg er der hjælp og støtte til at få sat ord 
på de svære følelser og – mindst ligeså vigtigt – et 
fællesskab, der forstår, også uden man behøver at 
sætte ord på. 

”Det er en rigtig stor hjælp for dem at høre de andres 
historier og føle, at de ikke er alene omkring det. De 
får også nogle gode minder i gruppen, som de ta-
ger med sig videre i livet”, fortæller Jonas Engelhardt, 
der er frivillig trivselsgruppeleder om, hvad det er, 
en trivselsgruppe betyder for børnene.

Jonas mistede sin mor som 9-årig, og efterfølgen-
de	deltog	han	selv	 i	en	trivselsgruppe,	hvor	han	fik	
hjælp til at bearbejde sin sorg. 

I dag er han 25 år og næsten færdiguddannet som 
pædagog. Som frivillig trivselsgruppleder er han med 
til at skabe trygge rammer for børnene, der kommer 
i trivselsgruppen for børn i sorg. Med udgangspunkt 
i	blandt	andet	film,	leg	og	øvelser	skaber	de	rum	for	
og sætter gang i samtalerne om de svære emner. 

Rollen som frivillig trivselsgruppeleder giver blandt 
andet Jonas nogle faglige kompetencer, og han lærer 
nogle tilgange og metoder, som han kan få glæde af i 
sit faglige liv som pædagog. 

Men det giver ham også  en personlig glæde at hjæl-
pe børnene. 

”Jeg kæmpede selv med sorgen, da jeg var yngre”, 
fortæller han, ”så hvis jeg bare kan hjælpe én, så er 
jeg glad”. 

I en trivselsgruppe er du aldrig alene
Af Thilde S. Hansen & Eva Christensen

Trivsels-
grupper

Om trivselsgrupperne

Trivselsgrupperne i Frivilligcenter Hillerød til -
byder grupper for børn og unge ml. 7-15 år. 

Frivillige gruppeledere: Eva Christensen, Lene 
Spang, Margit Reenberg, Lisbeth Mosgaard, 
Jannie Lauridsen Rechnagel, Bo Ertmann, Ann 
Schrøder,Jonas Engelhardt, Ulla Thomsen, Alber-
te Glidal, Vibeke Fabritius, Ingeborg Gundlach. 

Trivselsgrupper med følgende temaer i 2018: 
Børn i skilsmissefamilier, Børn i sorg, Gruppe for 
børn med søskende med særlige behov.

I alt var der 30 børn i trivselsgrupperne i 2018.

Derudover var der i 2018 en trivselsgruppe for 
skilte forældre.  
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I efteråret 2018 tilføjede vi endnu en aktivitet til Kom 
med!-samarbejdet, da vi blev inviteret af DGI Nord-
sjælland til at deltage i et Hold Hjernen Frisk-pilot-

projekt. Projektet Hold Hjernen Frisk har til formål at 
få	flere	seniorer	til	at	leve	et	aktivt	liv	i	længere	tid	bl.a.	
med hjælp fra et fælles træningsforløb i naturen.

Forløbet høstede meget stor ros fra alle deltagerne, 
der slet ikke kunne få armene ned over den forskel, de 
selv mærkede og så dokumenteret i testen: 

”Når jeg sammenligner min start- og min slut-test, kan 
jeg tydeligt se, at jeg har forbedret mig fysisk ved hjælp 
af træningen i naturen. De steder, hvor jeg scorede lavt 
til start-testen har alle bedre resultater i slut-testen 
bl.a. med hensyn til min balance,” fortæller en deltager, 
da forløbet blev evalueret. 

Deltagerne blev alle testet i kropsholdning, smidighed, 
styrke, udholdenhed samt sprog- og tal-opgaver. Som 
afslutning på forløbet blev alle deltagerne testet igen, 
for at se, hvor stor udvikling der var sket både fysisk og 
mentalt efter 12 ugers naturtræning. 

Samvær i fokus
Der skal dog mere end fysisk træning til for at holde 

hjernen frisk; det sociale samvær er også vigtigt. Derfor 
trænede deltagerne sammen som et hold, støttede 
hinanden – og havde det sjovt sammen. 

”Sammenholdet i gruppen har været stærkt. Vi hol-
der stadigvæk hinanden til ilden med at holde vores 
hjerner friske ved hele tiden at øve os på nye og an-
derledes måder at træne på”, lyder det i feedbacken 
fra en anden deltager.

I samarbejde med gågrupperne blev der samlet et 
hold af 10 seniorer og tre frivillige instruktører, der 
blev godt klædt på til at lede og undervise i naturtræ-
ning gennem et DGI-naturtrænings- og instruktør-
kursus. Sammen deltog de over 12 uger i en ugentlig 
times træning i fri natur i Store Dyrehave med ud-
gangspunkt i Brohuset i Hillerød Øst.

Vi samarbejder om at lave et nyt Hold Hjernen Frisk 
tilbud i regi af Ældre Sagen Hillerød i 2019.

Social læsegruppe for mænd på biblioteket
I efteråret indgik vi et samarbejdee med Hillerød 
Bibliotek om en læsegruppe for mænd over 65 år. 
Læsegruppen skulle tiltrække mænd, der havde lyst 
til og brug for at blive del af et fællesskab. 

Af Tine Liisberg & Thilde S. Hansen

KOM
MED!

Kom med!
– et samarbejde om at motivere    
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Om Kom med!-samarbejdet på tværs af civilsamfund og kommune

Kom med! er et tværgående samarbejde mellem 
Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og lo-
kale frivillige og foreninger. Formålet er at styrke 
fællesskaber for og mellem seniorer +60 år i hele 
kommunen for at forebygge og nedbryde ensom-
hed, isolation og at styrke livsglæde og trivsel. De 
primære aktiviteter er vidensdeling og kommunika-
tion på tværs i form af møder, fælles aktiviteter, ny-
hedsbreve og en Kom med!-folder over aktiviteter 
for ældre. 

Gågrupper: Syv aktive gågrupper med 11 frivillige 
tovholdere og 70 deltagere mødes ugentligt i Hille-
røds forskellige bydele og går tur. Gåturene afslut-
tes	med	socialt	samvær	og	kaffe.	Gågrupperne	un-
derstøttes af et gågruppe-igangsætter-team (GIT) i 

samarbejde med frivilligcentret. 

Tværsektorielt samarbejde og netværk: Der 
blev i 2018 afholdt tre samarbejdsgruppe-møder, 
med   erfarings- og vidensdeling, idéudvikling og 
planlægning af aktiviteter. Deltagerne var med-
arbejdere fra Hillerød Kommune, Ældre og Sund-
hed, hjemmeplejen, træningssektionen, visitation 
og hjælpemidler samt forebyggelses- og pårøren-
dekonsulenterne. Derudover repræsentanter fra 
Alzheimerforeningen	 Hillerød,	 Hillerød	 Motions-
venner, Hillerød Ældreråd, Styrk din Krop og  Æl-
dre Sagen. Møderne blev planlagt og faciliteret af 
projektkoordinator Tine Liisberg, FcH i samarbejde 
med udviklingskonsulent Tilde Ellehammer, Ældre 
og Sundhed, Hillerød Kommune. 

12 mænd mødtes over tre måneder ugentligt på 
biblioteket, hvor litteraturformidler Thorbjørn 
Zeuthen Tirsted oplæste tekster som udgangs-
punkt for efterfølgende samtale. To af gruppens 
møder foregik i frivilligcentret, hvor dagsordenen 
var anderledes: Her blev de præsenteret for ”man-

devenlige” og åbne fællesskaber, hhv. Hillerød 
Skakklub og Hillerød Lokalhistoriske Forening. Det 
har medført, at min. tre af mændene efterfølgen-
de er kommet med i nye fællesskaber.

Et nyt forløb er planlagt i 2019.
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S tyrk din Krop søger, ligesom mange andre af 
frivilligcentrets medlemsforeninger, løbende 
nye frivillige til små og store opgaver. Derfor 

greb Kirsten Dalgaard, der er koordinator for Styrk 
din Krop, chancen og meldte sig til frivilligcentrets 
workshop om online rekruttering og introduktion til 
Frivilligjob.dk i november 2018. 

”Jeg var ikke sikker på, om det ville give noget. For 
mange	år	siden	havde	vi	også	et	opslag,	som	vi	fik	to	
henvendelser på. Heraf var især den ene meget en-
tusiastisk og ville en hel masse, men på trods af det, 
så blev det aldrig til mere”, fortæller Kirsten. 

Det virker!
Derfor var det med en vis skepsis, at Kirsten deltog 
på	en	workshop	i	frivilligcentret	og	her	fik	hjælp	til	at	
skrive og oprette et frivilligjobopslag på Frivilligjob.
dk, der er en online jobportal for frivilligjob. 

Heldigvis gik der ikke lang tid, før al skepsis blev 
gjort til skamme. En uge senere, blev Kirsten nemlig 
kontaktet af Camilla Landbo Nielsen, der havde set 
opslaget og var interesseret i at engagere sig som fri-
villig motionsinstruktør for mindre mobile seniorer. 
Efter et møde mellem de to, hvor begges forventnin-

ger	blev	afstemt,	fik	de	hurtigt	en	aftale	i	stand,	og	
allerede samme uge startede Camilla som en af to 
frivillige instruktører på Styrk din Krops trænings-
hold om torsdagen i frivilligcentret.

En vej til bredere rekruttering
Undersøgelser viser, at ca. halvdelen af alle frivillige 
i Danmark blev frivillige, fordi de blev spurgt. Sådan 
har Styrk din Krop også tidligere haft succes med at 
finde	nye	frivillige.	

”Tidligere har vi fået nye frivillige ved at spørge dem, 
vi kender eller møder på vores færden rundt om-
kring. Og der er også nogen, der har henvendt sig, 
efter at have læst om os i Hillerød Posten”, fortsætter 
Kirsten. 

Med online rekruttering kan man nå personer, man 
ikke har i eget netværk. Samtidig når man også per-
soner, der har begrænset eller intet netværk, og som 
derfor aldrig ad anden vej vil blive spurgt, om de vil 
deltage	eller	give	en	hånd	med	en	specifik	opgave.	

Der er (endnu) få af de sociale – såvel som øvrige 
- foreninger i Hillerød, der benytter muligheden for 
online rekruttering på Frivilligjob.dk. Det kan skyldes 

Af Thilde S. Hansen

Skarp på rekruttering
– få flere med i fællesskabet 
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manglende kendskab og/eller kompetencer. 
Generelt er det for en del også en lidt fremmed tanke 
at lave ”jobopslag”, når man søger frivillige.

Frivilligcentrets fokus på rekruttering
Fra vores brugerundersøgelse sidste år ved vi, at re-
kruttering og fastholdelse af medlemmer, frivillige og 
deltagere	er	et	af	de	emner,	der	optager	flest	af	vores	
medlemmer. 

I	2018	satte	vi	fokus	på	rekruttering,	i	foråret	med	fire	
fyraftensmøder om hhv. fordeling af opgaver i for-
eninger, planlægning af rekrutteringsindsatsen samt 

fastholdelse af frivillige, og i efteråret med en work-
shop om online rekruttering.. Derudover holdt vi to  
CFSA-kurser om hhv. synlighed og brug af sociale me-
dier i foreninger og ledelse af peer-frivillige (frivillige 
med brugererfaring).

Vi forsøgte at arbejde helhedsorienteret og bredt for 
at styrke de lokale foreningers kompetencer i rekrutte-
ring. Formålet var og er at hjælpe dem til selv at formu-
lere frivilligjobs, bruge portalen og udnytte det store 
potentiale	for	at	få	flere	med	i	fællesskaberne	–	og	me-
get	gerne	flere	frivillige,	der	kan	og	vil	hjælpe	med	no-
get af det, der mangler hænder eller kompetencer til. 

Rekrutteringsindsatsen

Deltagere i workshops:	49	deltagere	fra	Alzhei-
merforeningen Hillerød, Go Together, Åbent Ate-
lier, Vi har mistet et barn, DH-Hillerød, SIND Alle-
rød/Hillerød, SIND Nordsjælland, Styrk din Krop, 
Hjerteforeningen Hillerød, Ældre Sagen, Baune-
parken, DFUNK, Hillerød Skakklub, Kom med!, 
Danmarks Naturfredningsforening Hillerød, Ha-
veselskabet, Scleroseforeningen, Kunstrunden 

Nordsjælland, Gribskovens Hårde Kerne, Frivil-
ligcenter Halsnæs, Frivilligcenter Helsingør, Fri-
villigcenter og Selvhjælp Albertslund, UngTilUng, 
Kræftens Bekæmpelse.

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for 
frivilligt arbejde med mere end 9.000 jobopslag og 
12.000 ansøgere årligt. 
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M an kan godt  leve et aktivt liv – også selvom 
man har en demenssygdom. Derfor er  det op-
lagt at skabe et tilbud med fokus på at fortsæt-

te et aktivt liv og deltage i fællesskaber for mennesker 
med demens i Hillerød. 

I Norge har man et velafprøvet og udbredt koncept, Ak-
tivitetsvenner, som vi her i Hillerød blev inspirerede af 
og besluttede at forsøge at etablere lokalt.

Aktivitetsvenner er et tilbud, hvor personer med de-
mens matches med frivillige og sammen laver noget, 
de begge kan lide at lave. Det kan være ved at fortsæt-
te med at komme i den forening, hvor de er kommet 
gennem mange år, fortsætte en højt elsket hobby eller 
tage i teatret, på museum eller i biografen. 

Edith	Hansen,	 der	 er	 formand	 for	 Alzheimerforenin-
gen Hillerød, glæder sig meget til, at tilbuddet for alvor 
kommer i gang: 

”Det er en rigtig god idé, som vi håber, at mange vil få 
glæde af, for det vil have så stor betydning for dem, der 
har brug for lidt hjælp til at komme ud og være aktive.”

Baggrund
Frivilligcenter	Hillerød	har	indgået	en	aftale	med	Alzhe-
imerforeningen Hillerød og Hillerød Kommune om at 
realisere Aktivitetsvenner. Frivilligcentrets rolle er sam-
men	med	Alzheimerforeningen	at	rekruttere	og	forbe-
rede de frivillige aktivitetsvenner, mens kommunens 
demensfaglige personale har ansvar for at  oplyse om 
og rekruttere borgere med demens.

Om at forblive i fællesskabet
Af Thilde S. Hansen

Demensvenligt Nordsjælland

Demensvenlig Nordsjælland er partnerskab med 
fokus på at skabe et mere demensvenligt Nord-
sjælland, hvor mennesker med demens kan leve et 
værdigt og meningsfuldt hverdagsliv. I perioden 1. 
januar 2018 - 31. december 2019 igangsat en ræk-
ke projekter.

Partnerskabet består af Hillerød, Allerød, Fre-
densborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hel-

singør og Hørsholm kommuner samt frivilligcen-
trene i Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og 
Hørsholm. 

Som en del af partnerskabet er der p.t. startet en 
netværksgruppe med otte unge mellem 15-25 år, 
der har en forælder med demens. Gruppen ledes 
af Trivselsgrupperne i frivilligcentret i samarbejde 
med Rådgivnngs- og Aktivitetscentret.  
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I frivilligcentret er samarbejde og brobygning et 
kerneområde. Gennem samarbejde med vores 
medlemmer, kommunen, uddannelsesinstitutio-

ner og lokale virksomheder fremmer og styrker vi de 
lokale fællesskaber på meget forskellig vis.  

Team Rotary Nordsjælland
Vores samarbejde med cykelholdet Team Rotary Nord-
sjælland er et eksempel på en ret konkret måde at styr-
ke de lokale foreninger og fællesskaber. 

Siden 2013, da cykelholdet blev dannet, har frivlligcen-
tret i samarbejde med Hillerød Chr. IV Rotaryklub væ-
ret med til at tildele mere end 800.000 kr. til Hillerøds 
sociale foreninger og grupper fra Team Rotary Nord-
sjællands pulje. 

I 2018 var vi atter værter for en reception, hvor re-
præsentanter fra Team Rotary Nordsjælland kunne 
overrække i alt 120.000 kr. til lokale foreninger og 
frivillige grupper. Pengene i puljen er samlet gennem 
sponsorstøtte til cykelholdet, der hvert år cykler til Pa-
ris forud for Tour de France. Gennem årene har Team 
Rotary Nordsjælland indsamlet i alt 1.226.635 kr. 

Samarbejde med Biogen
Vores samarbejde med Biogen om deres frivillig-
hedsdag ”Care Deeply Volunteer Day” er blevet en 
årligt tilbagevendende begivenhed. Igen i år deltog 
50 entusiastiske medarbejdere ved at udskifte en 

traditionel arbejdsdag med en dag i frivillighedens 
tegn i en lokal forening eller kommunal institution. De 
er alle enige: ”Det giver rigtig god mening – og så får vi 
en hyggelig dag med kollegerne”. 

De fem værtsforeninger og -institutioner var alle gen-
gangere fra sidste år, og gensynets glæde er blevet en 
vigtig del af samarbejdet og motivationen for at delta-
ge. ”Det er dejligt at gense nogen af de samme men-
nesker og høre, hvordan de har haft det”, lyder det fra 
både medarbejdere og værter.

Derudover fremhæver deltagerne den unikke mulig-
hed, det er at få indblik i en anden verden ved fx at 
tilbringe en dag i SIND-huset med husets brugere. Eller 
på et plejecenter, hvor beboernes glæde over de eks-
tra hænder til sjove aktiviteter og samvær kan mærkes. 

Frivilligcenter Hillerød koordinerer samarbejdet mel-
lem Biogen værterne, der i år var Røde Kors Gen-
brugsbutikken, SIND – Hillerød/Allerød Lokalafdeling, 
Hillerød Kvindecenter, Plejecenter Skovhuset og Pleje-
center Sophienborg.

Samarbejder, der gør en forskel
Af Thilde S. Hansen
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”F rivilligBørsen handler om at bytte – og det 
kan være alt lige fra gode erfaringer til lån 
af lokaler, kurser eller rådgivning. Vi skal 

lave aftaler med hinanden med det mål at styrke det 
frivillige arbejde i kommunen”, sagde borgmester Kir-
sten Jensen, inden hun som Børsboss ringede Frivillig-
Børsen 2018 i gang. 

Mulighederne stod i kø
På tværs af sektorer og brancher mødtes Hillerødbor-
gere den 27. september i Truckhallen for at fejre Fri-
villig Fredag med en FrivilligBørs. Mulighederne for at 
bytte, samarbejde og danne netværk stod i kø. 

En FrivilligBørs er en anderledes ramme for den ud-
veksling, som sker hver dag rundt om i kommunen. 
Det er bare langt mere intenst og koncentreret og bi-
drager til at styrke samarbejde og netværksdannelse 
mellem mange forskellige aktører i Hillerød, som må-
ske ellers ikke ville møde hinanden.

At samle engagerede repræsentanter fra foreningsli-
vet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kom-
munen om at skabe værdi gennem mødet med hin-
anden og gennem det, der konkret udveksles – det er 
stort. Men vigtigst er, at det virker!

Fra aftale til virkelighed
Ungdomsskolens aftale er et eksempel på, at det 
virker. På baggrund af en aftale indgået på Frivillig-
Børsen lavede de i samarbejde med Street-Lab og 
Grundtvigs Højskole et projekt for 13-15-årige om 
unges passion. 

”Vi arrangerede en weekend, hvor de unge var sam-
men og afprøvede det, de var passionerede om, 
hvad end det var computerspil, mad og bagning, 
dans,	film,	smykker	eller	hulebygning.	Det	blev	holdt	
i Street-Lab, hvor de alle sammen også overnattede,” 
fortæller Tommy, der er Viceungdomsskoleinspek-
tør i Ungdomsskolen.

Mikrohandlinger for samfundsudvikling
Det fantastiske er, at det, som FrivilligBørsen danne-
de ramme om, ikke forsvinder, når dagen er gået. 
Der	skal	afholdes	kaffemøder,	som	måske	bliver	til	
konkrete aktiviteter og nye samarbejder, som igen 
fører til nye muligheder. På den måde bliver aftaler 
til mikrohandlinger, der på sigt udvikler samarbejdet 
og lokalsamfundet.

Det var anden gang, at frivilligcentret tog initiativ til  
at samle Hillerød til en FrivilligBørs. Første gang var 
i 2015, hvor den også blev holdt på Frivillig Fredag. 

Af Thilde S. Hansen

FrivilligBørs
– skaber muligheder og netværk 
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Om FrivilligBørsen 2018

FrivilligBørs er et netværkskoncept, hvor deltager-
ne mødes og bytter viden, aktiviteter og ressourcer. 
Alle tilbud og ønsker skal være gratis. 

Arrangører: Frivilligcenter Hillerød i samarbejde 
med C4, det lokale erhvervsliv, DGI, HSI, Hillerød 
Kommune, Klaverfabrikken og Københavns Profes-

sionshøjskole UCC i Hillerød. 

Deltagere: 175 deltagere fra 60 lokale foreninger, 
frivillige grupper, kommunale institutioner, 
virksomheder og uddannelser.  

Aftaler: 117 aftaler blev indgået på to timer.

Opfølgning og evaluering
Fem måneder efter FrivilligBørsen har vi i frivilligcen-
tret fulgt op på aftalerne ved at tage direkte kontakt 
til alle deltagere.  

”Kun” 25 af de 117 indgåede aftaler er blevet gen-
nemført. Til gengæld meldte alle deltagerne tilbage, 
at de gerne deltager igen en anden gang, da dagen 
havde stor værdi i kraft af øget kendskab til hinan-
den og samarbejde på kryds og tværs. 

FrivilligSocialprisen 2018
Eva	Christensen	fik	ved	en	reception	efter	FrivilligBør-
sen Hillerød Kommunes FrivilligSocialpris for sit store 

arbejde med  og engagement i Trivselsgrupperne for 
børn og unge i frivilligcentret. Prisen blev overrakt af 
Borgmester Kirsten Jensen. 

”Det betyder meget, at vores trivselsgrupper også på 
denne måde bliver kendt i Hillerød som et sted, hvor 
man som barn kan blive del af et fællesskab, der virker 
og støtter, når livet på en eller anden måde gør ondt”,  
sagde Eva blandt andet i sin tale, hvor hun også takke-
de de frivillige trivselsgruppeledere. 

Eva	startede	Trivselsgrupperne	for	fire	år	siden.	Mere	
end 120 børn og unge har siden da fundet hjælp og 
støtte til at håndtere svære livssituationer i grupperne.
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I Økonomisk Råd og Vejledning prøver de frivillige 
efter devisen hjælp til almindelige folks almindeli-
ge økonomi at bringe folk ud af deres økonomiske 

vanskeligheder. 

Et af mange eksempler på det er en mandlig bruger af 
CUS (Center for Udvikling og Støtte), der tidligere bo-
ede sammen med en kæreste i en anden kommune.  
Kæresten havde presset ham til at optage lån, og det 
blev til adskillige dyre kviklån. Til sidst kunne han ikke 
overskue konsekvenserne af sine økonomiske disposi-
tioner, så gælden løb løbsk.

Han	 fik	 kontakt	med	Økonomisk	 Råd	 og	 Vejledning,	
og  en af de frivillige rådgivere, Knud Kruse, og han sat-
te sammen gang i en afviklingsproces, hvor han med 
Knuds hjælp sørgede for, at der blev skrevet breve til 
de forskellige kreditorer. Det betød nedslag i de man-

ge gældsposter. Samtidig blev der indgået aftaler om 
afvikling af gælden og lagt et holdbart budget, så skyld-
neren i dag er på rette vej i økonomisk henseende.

Ud	over	Center	for	Udvikling	og	Støtte	får	flere	kvinder	
på Hillerød Kvindekrisecenter stor hjælp og støtte fra 
frivilligcentrets økonomiske rådgivere til at lette deres 
økonomiske byrde. Her handler det i mange tilfælde 
om eksempelvis person- og kortoplysninger, der er 
blevet misbrugt af kvindernes partnere, men også om 
kviklån, der er kommet ud af kontrol.

Som udgangspunkt gennemføres den økonomiske 
rådgivning hver tirsdag eftermiddag efter aftale pr. mail 
eller telefon. De frivillige rådgivere har været meget 
fleksible	og	lavet	aftaler	på	andre	tidspunkter	og	andre	
steder end frivilligcentret, når der har være behov for 
det.

Af Jørn Jensen

Registrerede brugere i rådgivningerne 2018

Økonomisk Råd og Vejledning 67
Advokathjælpen   195
Sprog- og Netværkscafeen  557
It-rådgivning    155*

*Tallet gælder kun til og med juni, hvor rådgivningen i 
sin hidtidige form ophørte.

Rådgivningerne 
i Frivilligcentret

Når frivillige hjælper
– med rådgivning, viden og støtte 
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Frivillige rådgivninger i Frivilligcenter Hillerød

Rådgivningerne er en nøgleaktivitet i frivilligcen-
tret. Her kan borgere få kompetent råd, vejled-
ning og hjælp til selvhjælp af engagerede frivillige 
rådgivere. 

Kontakten formidles gennem frivilligcentret.

Sprog- og Netværkscafeen
Mandag kl. 14.00-17.30 i frivilligcentret
Frivillige	 tilbyder	 flygtninge	 og	 familiesammen-
førte hjælp til lektier eller til at forstå indholdet af 
skrivelser	fra	offentlige	myndigheder.	Lektiehjæl-
pen omfatter dansk og matematik samt alminde-
lige skolefag. 

Økonomisk Råd og Vejledning
Tirsdag efter aftale pr. telefon/mail
Frivillige med professionel baggrund tilbyder 
hver tirsdag råd og vejledning om økonomi, fx 
opstilling af budget, gennemgang af selvangivel-
se eller overblik over økonomien ved skilsmisse, 
dødsfald eller arbejdsløshed.

Advokathjælpen
Tirsdag kl. 17.30-18.30 i frivilligcentret
Hillerøds advokater giver på skift gratis og anonym 
retshjælp, hvor alle har mulighed for at få belyst, 
hvordan man står i en bestemt sag. Der er ingen 
sagsbehandling. 

Familierådgivning 
Efter aftale pr. telefon/mail
Anonym rådgivning med to rådgivere ad gan-
gen for forældre, par, unge, ældre og enlige om 
fx trivsel i familien, skilsmisse, mobning, sorg og 
krise.  

Bisidderne i frivilligcentret
Efter aftale pr. telefon/mail
Frivillige tilbyder efter aftale at være bisiddere for 
borgere, der har brug for og ønsker det. 
En bisidder er en uvildig person, der kan fungere 
som et par ekstra øjne og ører ved kontakt med 
offentlige	myndigheder,	læge,	advokat	o.l.	

En særlig tak til Knud Kruse, der meget pludseligt døde i marts 2019. Vi 
vil savne ham. Blandt andet gennem sin indsats som frivillig økonomisk 
rådgiver gjorde han gennem årene en stor  forskel for utallige borgere. 
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I 2018 satte bestyrelsen sammen med sekreta-
riatet gang i en proces for at formulere en ny 
strategi og arbejdsgrundlag for 2019-2021. Ar-

bejdsgrundlagets	 fire	 indsatsområder	 er	 afsæt	 for	
aktiviteter i 2019 og de kommende år og er formule-
ret på baggrund af analyser og interviews med med-
lemmer, lokale politikere og samarbejdspartnere. 

Øget synlighed
Vi vil arbejde med fortællinger om det, vi kan og gør 
som forening og sammen med vores medlemmer og 
samarbejdspartnere	-	sådan	at	flere	af	Hillerøds	bor-
gere opdager, at det er lettere at engagere sig, møde 
ligesindede	og	finde	vej	til	lokale	fællesskaber	gennem	
frivilligcentret. Vi vil involvere vores medlemmer og Hil-
lerøds borgere i rekrutterings- og engagementsevents, 
herunder afprøve sociale byvandringer til Hillerøds so-
ciale foreningsliv. 

Brobygning
Der er behov for nye veje ift. borgerinddragelse og 
samarbejde om at skabe rum og mulighed for sårba-
re mennesker i de rette sammenhænge. Mange for-
eninger efterlyser, at deres medlemmer - nye og ”gam-
le” – har lyst til at være med og tage et (med)ansvar. 
Samtidig er der alt for mange – unge, voksne og ældre 
– der føler sig ensomme og udenfor fællesskabet. 

Derfor fortsætter vi i 2019 med at arbejde for at nå 
sårbare målgrupper bl.a. gennem Trivselsgrupper for 

børn og unge, en festival med fokus på fællesskaber 
og Kom med!-samarbejdet. Vi sætter fokus på mænd 
+60 år, og vi afprøver konceptet ”Kom med!-guider” 
– frivillige, der gennem motiverende samtaler støtter 
medborgere ind i meningsfulde aktiviteter sammen 
med andre. Og så vil vi gøre en ihærdig indsats for at 
udbrede og matche Aktivitetsvenner lokalt. 

Dokumentation og evaluering
Der skal indsamles erfaring systematisk på udvalgte 
områder i frivilligcentret og blandt vores medlemmer, 
for at kunne vise betydningen af fællesskaber, delta-
gelse og selvhjælp for børn, voksne og ældre. Det skal 
anvendes i vores fortællinger og bidrage til at øge vo-
res	synlighed	lokalt,	så	vi	når	flere,	og	overfor	dem,	der	
støtter os personligt og økonomisk.

Langsigtet økonomisk grundlag
En stabil platform, der kan understøtte og udvikle fri-
villige fællesskaber, engagement og virke, kræver res-
sourcer	og	kvalifikationer.	Derfor	vil	vi	i	2019	fokusere	
på	 at	 udvikle	 og	 kvalificere	 vores	 kerneydelser	 samt	
udarbejde en strategi for selvhjælpsindsatsen.

Vi	vil	gå	nye	veje	til	finansiering	gennem	bæredygtige,	
lokale samarbejder – og vi vil styrke vore kompetencer 
i fundraising, politisk lobby og fortalervirksomhed.

Der er masser af spændende udfordringer i 2019 – 
som helt sikkert fortsætter i 2020.

Fokus for 2019
Af Anette Nielsen

Fokus 
for 2019
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Tal 
for 2018

Brugerregistrering  2018 2017
I alt  21.896 16.456

Alder: 0-17 år 2.597 2.000
 18-39 år 2.850 1.996
 40-59 år 5.323 3.899
 + 60 år 11.126 8.514

Køn: Kvinder 13.162 9.806
 Mænd 8.734 6.650

Fordelt på aktiviter  2018 2017

Møder  2.592 1.576

Aktivitets- og 
netværksgrupper  8.863 6.780

Selvhjælpsgrupper  7.024 5.253

Foreningsmøder 
og -arrangementer  811 627

Kurser/foredrag  595 920

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C, 3400 Hillerød
tlf. 4824 1907

Mail
info@frivilligcenter-hillerod.dk
epost@frivilligcenter-hillerod.dk

Web
www.frivilligcenter-hillerod.dk 
www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod
www.youtube.com/frivilligcenterhillerod 

Økonomisk støtte i 2018
Socialstyrelsen, PUF (Puljen til støtte til frivilligt so-
cialt arbejde), Hillerød Kommune, Metro Schrøder 
Fonden, Jascha Fonden, Team Rotary Nordsjælland, 
Velux Fonden, Tuborg Fondet, 4C Fonden, Nordea 
Fonden, Biogen, Demensvenligt Nordsjælland, Den 
fælleskommunale §18 pulje samt en donation fra 
en borger i Hillerød, der ønsker at være anonym.

Tal for 2018
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Bestyrelsen 2018 
Formand Peter Andersen (Naturfredningsforeningen 
Hillerød), næstformand Jørgen Nielsen (HSI), Hanne 
Hou (Mødrehjælpen Hillerød), Lars Elbrandt (Røde Kors 
Hillerød), Leyla Lavrsen (Hillerød Kvindekrisecenter) og 
udpeget bestyrelsesmedlem Charlotte Holmer Kauf-
manas. 

Sekretariatet 2018
Anette Nielsen (centerleder), Tine Liisberg (projekt-
medarbejder), Thilde S. Hansen (projekt- og kommu-
nikationsmedarbejder), Jørn Jensen (kommunika- 
tionsmedarbejder), Richard Haagensen (IT-ansvarlig) 
Jytte Behrendtz (bogholderi og administration samt 
sekretariatsfrivillig/modtagelse), Marianne Knudsen 
(sekretariatsfrivillig og reception), Linda Wettendorff 
(sekretariatsfrivillig og reception), Pernille Grandjean 
(sekretariatsfrivillig og projektarbejde), Eva Christensen 
(børne- og ungekoordinator, trivselsgrupper). Knud 
Sneftrup og Charlotte Mangor Callesen	 (grafikere),	
Klaus Lehrmann (husfotograf).

Aktivitetsfrivillige
Wenche Sidenius, Liz Bjørndal og Nadia Cespedes 
(Mamma Mia), Lene Spang, Ann Schrøder, Lisbeth 

Mosgaard, Margit Reenberg, Bo Ertmann, Jannie 
Lauridsen Rechnagel, Jonas Engelhardt, Ulla Thom-
sen, Alberte Glidal, Vibeke Fabritius og Ingeborg 
Gundlach (Trivselsgrupperne), Lisbeth Hartvig An-
dersen, Knud Kruse og Flemming Rostgaard (Økono-
misk Råd og Vejledning), Birgitte Frank, Ulla Maribo, 
Tove Tovgaard, Peter Lennø, Rasha Schneider, Jan 
Lind, Birthe Hansen, Lene Lentz og Thomas Schne-
ider (Sprog- og Netværkscafeen), Tim Karll (Fri-Hjul), 
Hans Olsen (Sangcafeen), Susanne Holter og Vibeke 
Dyrelund (Bisiddere).

I 2018 sagde vi farvel og tak til
Anders Jacobsen (projektmedarbejder), Mahasiah 
Rasmussen (projektmedarbejder), Lilly Mathiesen 
(husalf/sekretariatsfrivillig). Marianne Pedersen 
(virksomhedspraktik), Tabita Annabell Jäpelt Skov 
(praktikant fra UC Diakonissestiftelsen, 3K), Julie 
Steensberg, Freja Thorsen og Jane Værnhøj Seiffert 
(praktikanter fra UCC, Psykomotorikuddannelsen).

Af hjertet tak til alle, der bidrager positivt og kvalifi-
ceret og er med til at hjælpe mennesker i Hillerød og 
skabe de bedste rammer for samarbejde, fællesskab  
og deltagelse. 

Frivillige og medarbejdere 
i Frivilligcenter Hillerød


