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Vi havde ikke forventet at corona kom til at sætte dagsordenen for 2021. Men det gjorde den igen. Det blev endnu et 
anderledes år, hvor vi gennem vinter og forår frem til maj, kommunikerede og holdt kontakt med vores medlemmer, 
samarbejdspartnere og i sekretariat hjemmefra og hver for sig. Vi genoptog livet med onlinemøder, webinarer og tele-
fonsamtaler denne gang mere rutineret end da corona-pandemien ramte os første gang i marts 2020.

Der var undtagelser. Fx kunne vi fortsætte arbejdet med brobygningsprojektet Safe Space ved at mødes på HKI, som 
ikke lukkede. Det betød at projektet ikke gik i stå, og de medvirkende foreninger kunne møde eleverne på HKI og intro-
ducere dem til deres foreningsfællesskaber og -aktiviteter. 

Da foråret for alvor meldte sig, øjnede vi chancen for mere fysisk samvær som erstatning for online fællesskaber, ved 
at flytte møder og aktiviteter ud under åben himmel. Vi opdagede for alvor et afsavn og så en mulighed for at kun-
ne benytte os af haven mellem frivilligcentret og biblioteket. Det satte en konstruktiv proces i gang, der involverede 
Kulturaksens parter,  Trollesbro og en række medlemsforeninger. Her satte vi ord på drømme og ønsker for et grønt, 
bæredygtigt og inkluderende mødested - en Kulurhave med mulighed for aktiv deltagelse og fællesskaber for flere. 

Havens første store begivenhed blev vores Frivillig Fredag-arrangement, Havefest med 1000 lanterner. En havefest 
der bandt Kulturaksens parter sammen om en fælles begivenhed – og viste hvad vi kan, når vi er flere der løfter og 
bidrager. 

De kreative fællesskaber kom ligeledes til at sætte en dagsorden i 2021, blandt andet da vi gennem en 
serie af kreative workshops og et nyt værksted fik afprøvet, om vi med kreative aktiviteter kan modar-
bejde ensomhed og øge trivsel. Det, at mødes om aktiviteter, hvor alle kan deltage og bidrage på lige 
fod, er en nøgle, der for mange kan åbne døre til at blive en del af fællesskabet. 

Bestyrelsen har udarbejdet en ny strategi for frivilligcentret, der skal understøtte mangfoldig delta-
gelse i lokale fællesskaber og foreningsliv i en post corna-tid.

Alt dette og mere til foldes ud på de følgende sider.  

God læselyst!

Anette Nielsen 
centerleder

Foreningsliv og kreative fællesskaber
– arenaer for inklusion og deltagelse
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I 2021 var det skønt atter at kunne byde foreninger og grupper, frivillige, venner og samarbejdspartnere – og for første 
gang også byens borgere – velkommen til fejring af det lokale frivillige engagement og lokale fællesskaber på årets 
Frivillig Fredag den 27. september. 

For første gang blev Frivillig Fredag planlagt i samarbejde med resten af Kulturaksen. Sam-
men lagde vi planerne for ”Havefest med 1.000 lanterner” i Kulturhaven med et pro-

gram, der både rummede en åben fest med aktiviteter, hvor alle var velkommen, 
og en ”VIP”-fællesspisning og -koncert særligt for alle frivilligt engagerede fra 

Hillerød Kommunes foreninger og grupper - på tværs af kulturen, idrætten 
og det sociale område.

Festen foldes ud 
Det forpligter, når man lover en fest med 1.000 lanterner. Derfor 

gik et kæmpe arbejde med at folde lanterner i (miljøvenligt) 
papir i gang. 

Frivillige fra alle hjørner af Hillerøds foreningsliv foldede lan-
terner. Nogle lagde vejen forbi frivilligcentrets ”lanterne-sta-
tion”, andre hentede materialerne og kom efterfølgende 
med poser, kasser eller tasker fulde af lanterner. 

Også på biblioteket, i musikskolen og på museeet blev der 
foldet lanterner. Ja, selv politikerne fra Hillerød Kommu-
nes byråd tog imod inviationen om at folde lanterner 
og tale frivillig-politik som en optakt til det forestående 
byrådsvalg. 

På dagen for festen havde vi nået det magiske tal. Gennem 
en opfordring på Facebook lykkedes det endda at samle en 

gruppe mennesker, der sammen med Jan og Charlie, vores 
dygtige handymænd, hjalp os med at hænge 1.000 lanterner 

med LED-lys i Kulturhavens træer og buske og placere dem i vin-
duer på alle Kulturaksens bygninger.  

Havefest med 1.000 lanterner
- fest og fejring af fællesskab og frivillighed
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Smagsprøve på lokale fællesskaber 
Eftermiddagens åbne havefest var et bredt udsnit af ak-
tiviteter for alle, der ville være med og få en smagsprøve 
på, hvad de lokale fællesskaber kan byde på. 

Man kunne lave perleplader med SIND, stable bogtårne 
og spille bordfodbold med biblioteket, skyde med bue og 
pil med Hillerød Bueskyttelaug, lave kreative smykker ved 
frivilligcentrets krea-bord, spille skak med Hillerød Skak-
klub og prøve naturtræning med Kom med!’s Træning i 
naturen. 

Musikskolen og Klaverfabrikken stod for musikalske 
indslag med både kor og mini-koncert, og der var salg 
af øl og vand, gratis slow-kaffe fra Hillerød Kommunes 
Pionercamp, lækre kager og søde sager fra Trollesbro og 
lune popcorn. Alt i alt var der noget for både krop, sjæl og 
alle sanserne. 

Hillerød Fodbold modtager FrivilligSocialprisen 
Som afslutning på den åbne del af festen, overrakte Borg-
mester Kirsten Jensen Hillerød Kommunes FrivilligSocial-
pris 2021 til Peter Bennet, bestyrelsen og de frivillige i 
Hillerød Fodbold for klubbens store sociale ansvar og 
inkluderende, fællesskabende aktiviteter for børn, voksne 
og ældre i Hillerød. 

Hillerød Fodbold har blandt andet etableret hold for 
personer med demens, Parkinsons eller hjerneskade, del-
taget i projektet ”Ud i livet” med hold 
for psykisk sårbare, og arrangerer 
hvert år feriecamps for børn og 
Juleaften for Alle. 

Fællesspisning for VIP’er 
Mens mørket så småt sænkede sig over haven, gik 150 
af Hillerøds frivillige til VIP-fællesspisning i den smukt 
pyntede vandrehal på Hillerød Bibliotek. Her var bibliote-
ket værter og bød på lækker middag med både hovedret 
og dessert samt en underholdende quiz med præmier på 
højkant. 

Magisk lys i Kulturhaven 
Opstemte og mætte af god mad trak alle efter spisningen 
ud i haven for at nyde en kold øl fra baren - og fik samti-
dig en helt ekstraordinær oplevelse: 

Lyset fra lanternerne, der i dagslyset ikke havde gjort 
stort væsen af sig, kom nu til sin fulde ret og skabte 
en helt fantastisk og magisk stemning under træerne i 
Kulturhaven. 

En del nød lanternernes lys kortvarigt, inden 
de gik til jazzkoncert med Sebastian 
Zawadzki Trio på Klaverfabrikken, den 
sidste del af Havefestens program, 
mens andre blev lidt længere for at 
nyde synet inden turen gik hjemad. 

I øvrigt fik lanternene - på manges 
opfordring - lov at hænge weekenden 
over, så flere Hil-
lerød-borgere 
kunne nyde 
det ma-

giske 
lys. 

Havefest med 1.000 lanterner blev arrangeret i samarbejde mellem Kulturaksens aktører (Hillerød Bibliotek, Klaverfabrikken, Hillerød 
Musikskole, Museum Nordsjælland og Frivilligcenter Hillerød) og Hillerød Kommune, Royal Stage Hillerød, Grundtvigs Højskole og - ikke 
mindst - lokale foreninger, grupper og fællesskaber. Arrangementet blev til med støtte fra Hillerød Kommunes Eventpulje. C4, Café 
Slotsbio og Nordsjællands Museum sponsorerede præmier og indhold til ”goodie bags” til frivillige.
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I foråret 2021 var fokus for Projekt Safe Space centreret om opbygning af relationer og samarbejdet mellem de 
medvirkende projektpartnerne samt udarbejdelse af materialer til at understøtte en ”autismevenlig” præsentation 
af foreningerne til de unge på Hans Knudsen Instituttet (HKI) i Hillerød. Parallelt blev de første foreningsforløb af-

prøvet som afgrænsede hold i skoletiden hos de tre deltagende foreninger: Hillerød Skakklub, Hillerød 
Bordtennisklub og Hillerød Bueskyttelaug.

Værtskab og følgeskab 
I projektet høster vi læring og viden både om, hvordan de unge oplever for-

eningsaktiviteterne, og om betydningen af værtskabet. Det vil sige foreninger-
nes erfaringer med at modtage og imødekomme de unge ved at skabe og 

formidle en tydelig struktur, og hvad der skal til for at få de unge til at 
føle sig som del af en forening. Skal det lykkes at engagere og fasthol-

de sårbare unge, er et partnerskab med en dedikeret institution som 
HKI afgørende. 

HKI afsatte i 2021 ressourcer til at støtte eleverne gennem følge-
skab og motivation, bl.a. ved at bringe foreningsaktiviteten i spil 
i frikvarterne og deltage mere aktivt i foreningsaktiviteterne 
sammen med de unge. HKI har desuden arbejdet målrettet 
med at integrere de unges foreningsdeltagelse i elevplaner-
ne, så det tydeliggøres, om og hvordan deltagelse i forenings-
aktiviteter understøtter den personlige udvikling og læring. 

Fællesskab 
Et andet tema som er tydelig i projektet, er betydningen af 
fællesskabet. Tilbagemeldingen fra HKI er, at de unge har fået 
et fælles tredje at samles om og referere til, når de mødes i 
deres dagligdag på skolen. 

Som formanden for Hillerød Bordtennis 
Klub, Thomas Hjermind Jensen, udtryk-

ker det ’…  vores håb er, at de unge 
får en god oplevelse og på sigt kan 

opnå en følelse af en idrætsiden-
titet’.  

Safe Space
- værtsskab, følgeskab og fællesskab
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De deltagende foreningers motivation har fra starten 
centreret sig om at vække en interesse ved at give 
smagsprøver på, hvad det vil sige at gå til en aktivitet 
sammen. Tilbgemeldingen fra eleverne og HKI er, at 
flere af de unge har fået oplevelser og erfaring med det 
at være aktive i et fællesskab om noget der giver mening 
over tid. P.t. har to af de unge meldt sig ind i en forening 
– og vi håber og forventer, at flere følger med. 

Sidedør til det almene foreningsliv 
I projektets tredje fase fortsætter vi med at tilbyde HKIs 
elever foreningsforløb i skoletiden og tager skridtet 
videre og afprøver mulighederne for at komme tættere 
på det almene foreningsliv, som ligger udenfor skole-
tiden og senere på dagen. Der afprøves i næste fase 
parallelle tilbud i alle tre foreninger, som en overgang og 
sidedør til det almene foreningsliv. Ligeledes arbejdes 
der med at tilbyde familieaktiviteter som et supplement 
til følgeskabet for HKIs elever gennem støtte fra deres 
familier. Håbet er at engagere familien og derved skabe 
tilknytning til foreningen og fællesskabet, der kan række 
ud over skoledagen og forløbet på HKI. 

Alternative samarbejder 
I projektet er der også indledt et samarbejde med for-
eningen Autisme Ungdom for at danne  en lokal gruppe 
for unge med autisme i alderen 13-30 
år i Hillerød. Som noget af det 
første vil gruppen starte en 
brætspilscafé.    

Ligeledes er der i projektet 
igangsat et  samarbejde 
med Trollesbro og projekt 
”Ud i Livet” om et initiativ 

kaldet ”Værkstedsdage”. Her afprøves et kreativt værk-
sted med trygge rammer, der kan tiltrække en bredere 
målgruppe af sårbare unge. Også her arbejdes der med 
værtskab og følgeskab som to helt centrale omdrej-
ningspunkter. 

Deltagerstatus 
På trods af coronanedlukning langt ind i foråret, holdt 
de tre medvirkende foreninger hver to afgrænsede for-
løb med 8-10 mødegange. 14 elever deltog i et eller flere 
af forløbene i foråret, mens 13 elever deltog i efteråret, 
heraf var halvdelen gengangere fra forårets forløb. 

Alle elever på HKI har i 2021 deltaget i et foreningsbesøg 
hos de tre medvirkende foreninger. 

Projektet Safe-Space er et samarbej-
de mellem tre lokale foreninger, 
HKI, en særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse (STU) for 
unge med autisme, og frivil-
ligcenteret. Det er en brobyg-
ningsindsats med et fokus på 
metodeudvikling, som startede i 
2020 og slutter som 
pilotprojekt 
juni 2022.

’Vi laver det vi gør fordi vi synes, at det er sjovt og fordi vi gerne vil være med til så frø, så de unge også kan blive del af foreningslivet’ 
udtaler Formanden for Hillerød Bueskyttelaug, Svend.   
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I 2021 satte vi os for at skabe et indbydende og inspirerende værksted med mulighed for at lokale fællesskaber – nye 
som eksisterende - kan mødes om kreative aktiviteter, der kan gøre en forskel for dem, der deltager. 

Kreative fællesskaber kan være særligt meningsfyldte, fordi de har et andet omdrejningspunkt og 
noget at samles om. For mange kræver det ressourcer at opsøge og deltage aktivt i fælles-

skaber. Det gælder alle – også såkaldte ressourcestærke personer; det kan være en 
udfordring at få fundet kreative tilbud, finde tid, tilmelde sig og få betalt.

Derfor blev visionen at skabe et værksted, hvor det er let at slå sig ned, 
være med og blive en del af fællesskabet uden forudgående tilmelding 

eller særlige kvalifikationer. Både til glæde for Hillerøds medborgere 
generelt og for frivilligcentrets medlemsforeninger og -grupper, 

der kan vælge at bruge værkstedet som et nyt kreativt møde-
sted. Udfoldelsesmulighederne skal være mangfoldige med 

mulighed for at strikke, tegne, male, sy på symaskiner, repa-
rere cykler og arbejde i træ og metal – om muligt må det 
gerne kunne foregå samtidigt. 

De fysiske rammer 
Med alt det vi ønskede os, krævede det både en ændring i 
brugen af lokalet, som hidtil havde været atelier for nogle 
få malergrupper og ellers brugt som mødelokale, og en 
ændring af de fysiske rammer. 

Med Bettina Elbæk Pedersen som kreativ projektleder 
ved roret, blev der fundet en linje for indretning af et 
indbydende og funktionelt værksted med masser af lys, 

gode, handicapvenlige arbejdspladser og bæredygtige 
materialer, hvoraf meget er genbrug. 

Helt afgørende for værestedets indretning blev det, at Ali 
Karim dukkede op på det rette tidspunkt. Ali, der er tidligere 

flygtning fra Afganistan og uddannet snedker i Danmark, kom 
tilfældigvis forbi frivilligcentret, for at høre, om Sprog og -net-

værkscafeen fortsat eksisterede. Her havde han nemlig selv fået 

Fra atelier til åbent værksted
- rummelige rammer til kreative fællesskaber



Feedback fra deltagere på efterårets kreative workshops
Hvad har du fået ud af dagen? Hvad var det bedste? 
”Ny hobby, hygge, socialt samvær”
”Jeg har haft det sjovt, afslappet, lært meget og fået blod på 
tanden! ”
”At møde nye mennesker med samme inte-
resser”
”Det hele. At se nye mennesker og 
lytte til samtaler”
”Oplevelser for syn, smag, hø-
relse, livsklogskab og passion 
- ren essens”
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uvurderlig hjælp og støtte flere år tidligere af dygtige og 
engagerede frivillige. 

Der skulle kun meget lidt overtalelse og en rundvisning i 
atelieret til, før Ali tilbød sin hjælp med renoveringen af 
lokalet. I tæt samarbejde om form og design med Betti-
na, gik Ali i gang med at konstruere og bygge de smuk-
keste møbler til værkstedet  – til stor glæde for os alle.

1.000 nye fællesskaber 
Parallelt med renoveringen af værkstedet fik vi chancen 
for at kickstarte det åbne værksted og afprøve vores 
tese om, at kreative fællesskaber kan noget særligt. 

Vi søgte og fik støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens co-
vid-19-pulje ”1000 nye fællesskaber” til at gennemføre 
10 kreative workshops ledet af en social vært og med 
professionelle kunsthåndværkere som instruktører. For-
målet var at mindske ensomhed og isolation i kølvandet 
på corona-pandemien, og målgruppen var voksne over 
18 år, der følte, at de ville have særlig glæde af tilbuddet. 

Workshopsene blev en succes og evalueringen fra de 
58 deltagere viser uden undtagelse, at de kreative timer 
brugt i fællesskab med andre, har skabt livsglæde i nuet, 
men også har givet flere mod på og lyst til at deltage i 
andre af frivilligcentrets kreative fællesskaber.

Åbne Værksteder og fællesskaber i dagtimerne 
Med indretningen på plads og grobunden for kreative 
fællesskaber lagt gennem erfaringerne fra de kreative 
workshops, har vi fra årsskiftet sat gang i åbne værk-
stedsfællesskaber i formiddagstimerne. 

Der er Åbent Værksted mandag, tirsdag og onsdag 
kl. 10-14, hvor der hhv. males, tegnes og nørkles med 
håndarbejde. Her er der altid frivillige værkstedsværter, 
der sørger for at alle bliver godt modtaget, bliver budt 
en kop kaffe og en plads ved bordet. Alle er velkommen 
til at komme og være med uden tilmelding eller særlige 
forudsætninger. 

I eftermiddagstimerne i hverdagene og i weekenden kan 
frivilligcentrets medlemsforeninger booke værkstedet til 
kreative aktiviteter, forløb eller projekter. 

Lokale medborgere og andre, der har kreative ideer til 
aktiviteter, kan ved at indgå samarbejde med frivilligcen-
tret eller en medlemsforening benytte værkstedet. 

Kontakt os i frivilligcenteret, hvis du har en god 
idé og vil have sparring eller hjælp til at 
sætte kreative aktiviteter i gang. 

Du kan læse om aktuelle kreative fæl-
lesskaber i vores månedsprogram og 
på www.frivilligcenter-hillerod.dk. 

Du kan også møde Repair Café 
Hillerød i det nye værksted, når de 
holder åbent den 
3. lørdag i hver 
måned.
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Et løft til Hillerød Motionsvenner 
I foråret 2021 satte Hillerød Motionsvenner i samarbejde 
med Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune gang 
i en indsats for at udvikle gruppens bæredygtighed og 
styrke organiseringen. 

Gennem en proces, der bl.a. omfattede en grundig 
arbejdsgangsanalyse, og rekruttering af nye kræfter, 
står stifter af Hillerød Motionsvenner, Kirsten Dalgaard, 
ikke længere alene med alle opgaverne. De fordeles i en 
styregruppe, der udover Kirsten består af Grethe Larsen 
og Marlena Hørlyck. 

Styregruppen vil gennem styrket samarbejde med 
Sundhedscentret og rekruttering af nye frivillige motions-
venner sikre, at der også fremover er et frivilligt tilbud om 
motion til de ældre medborgere, der ikke har mulighed 

for at deltage i øvrige træningstilbud.

Mandeholdet – kun for mænd 
Projektet Outdoor og Fællesskab for 

Mænd – i daglig tale: Mandeholdet 
– blev i 2021 afsluttet i samarbejde 
med DGI Nordsjælland. 

I 2021 blev der etableret 5 nye hold 
hhv. i samarbejde med Hillerød Stadi-

on, som i forvejen 
havde 2 hold, 

Nødebo 
Kro, 

Grønnegadecentret og Skævinge Seniorer og IS Skævinge 
fodbold. 

Ud af de i alt 9 mandehold, der blev etableret, er de 6 
fortsat i fuld gang. I løbet af hele projektets levetid, har 
godt og vel 100 mænd over 60 år deltaget på et Mande-
hold, og hertil kommer 18 meget engagerede trænere. 

Tilbage til fællesskabet – for alle 
I november satte KOM MED! fokus på aktiviteter for 
seniorer gennem kampagnen ”Tilbage til fælleskabet”. 
Kampagnen skulle give inspiration til seniorer til at vende 
tilbage til gamle eller finde nye fællesskaber, der kan 
være med til at holde humøret højt, forebygge ensomhed 
og holde krop og hjerne i gang.

Der er ingen tvivl om, at foreningerne var tilbageholden-
de med at deltage, og det blev forstærket af, at kampag-
nen sammen stigende smitte med corona i samfundet 
generelt. 

Programmet bød på seniorfodbold, naturtræning, renæs-
sancedans, Tai Chi, strikke-hygge og cafémøder. 

En lille solstrålehistorie kom der dog ud af kampagnen: 
Tai Chi-gruppen, der ugentligt tilbyder åben træning i 
frivilligcentret, kunne glædeligt meddele, at de efter kam-
pagnen var gået fra 2-3 deltagere om ugen til 8 – og siden 
er flere kommet til.

Kom med!
- motion og aktiviteter for seniorer året rundt
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Trivselsgrupper
- hjerterum og frirum for børn og unge

2021 var endnu et år præget af corona for Trivsels-
grupperne, der i hele foråret og igen i slutningen af 
året, var nødt til at lukke ned for deres aktiviteter. 

Trivselsgrupperne har også i 2021 haft udfordringer med 
at få kontakt til de børn (og deres forældre), som har 
behovet for at få styrket deres trivsel. Men i slutningen 
af året lykkedes det endelig at få formidlet budskabet 
om Trivselsgruppernes tilbud på skole-/forældreportalen 
AULA, og det havde omgående efftekt. I løbet af de efter-
følgende to måneder fik vi rekordmange henvendelser 
fra forældre, der ville høre om mulighed for deltagelse 
i en skilsmisse-, søskende- eller sorggruppe for deres 
barn. Det var et vigtigt skridt i samarbejdet med Hillerød 
Kommune om synlighed og formidling, som vi længe har 
ønsket os. 

Blandt andre lyspunkter, som vi gerne vil fremhæve, er 
det lykkedes at afslutte gode gruppeforløb for børn, der 
har skilte forældre, og to for børn, der har søskende med 
særlige behov. 

Efter hvert gruppeforløb, evaluerer gruppelederne sam-
men med børnene og deres forældre. Det giver hver gang 
glæde og et lille rygstød at høre børnenes tilbagemeldin-
ger, men også fra forældrene, der beskriver de positive 
forandringer, de ser og mærker hos deres børn. 

Herunder er det børn og forældres udsagn efter det 
trivselsgruppeforløb, der kom til at 
strække sig over perioden fra sep-
tember 2021 til februar 2022.

Udsagn fra børnene:
• Jeg kan godt lide at være 

i gruppen fordi man kunne tale om alle de ting, jeg har 
brug for at tale om, uden at min søster hører det.

• Rart at alle i gruppen har en søskende, der har det 
svært, så kan man tale om det.

• Her er der opmærksomhed på mig – ingen forstyrrer.
• I gruppen er man ikke alene med sine følelser.

Forældrene skriver:
• Hun har fået nye venner, som forstår hendes følelser 

og tanker omkring det at være søster til en handicappet 
storebror.

• Han er normalt genert, når han skal afsted til noget nyt, 
men efter første gang var han bare klar på at fortsætte.

• Mit barn har altid været positiv og glædet sig til at skulle 
komme igen. Hun føler sig tryg og hørt.

• Hun har i højere grad mærket efter og sat grænser i 
forhold til hendes søster.

 
I slutningen af 2021 tog trivselsgrupperne 
et nyt initiativ: En gruppe for børn med 
forældre, der har en kronisk sygdom.

Desuden afviklede koordinator Eva 
Christensen sammen med Margit  Re-
enberg et tredages kursus om ledelse 
af trivselsgrupper for børn og unge 
med deltagere fra nordsjællandske 
frivilligcentre. 

Antal 
trivselsgrupper 

4

Antal børn i 
trivselsgrupperne 

23

Frivillige 
trivselsgruppeledere 

10
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I foråret 2021 i kølvandet på corona-nedlukning og isolation, påbegyndte vi i Kulturaksen et samarbejde under titlen 
”Liv i Haven”, for at omdanne biblioteksparken til en levende Kulturhave med koncerter, kaffepauser, klubaktiviteter 
og sågar workshops og foredrag ude i det fri. Parterne i Kulturaksen er Hillerød Bibliotek, Klaverfabrikken, Hillerød 

Musikskole, Museum Nordsjælland og frivilligcentret samt Trollesbro, som huser tilbud for men-
nesker med fysisk eller psykiske udfordringer og sårbarhed.

En Kulturahve for alle 
Motivationen bag Kulturhaven er et stort ønske om at bruge hinandens res-

sourcer og kompetencer i udvikling og afvikling af aktiviteter med afsæt i 
haven og under åben himmel. Et samarbejde der både skal involvere 

alle dem, der jævnligt har deres gang i Kulturaksen, og - gennem 
samarbejdet med Trollesbro - bygge bro mellem forenings- og 

kulturfælleskaber og de medborgere, der ofte står udenfor for-
eningslivet og de almene fællesskaber. Og så håber vi også at 

flere af kommunens borgere finder vej og deltager.

Det er endnu ikke lykkedes at skaffe økonomi til udvikling 
af haven, men i sensommeren holdt vi med stor succes 
en Havefest med 1.000 lanterner og en Plantebyttedag i 
Kulturhaven.

Plantebyttedag – en start på noget større 
Giv dine overskydende planter og haveting et nyt hjem 
– mød andre havefolk og kom hjem med spændende 
planter og ny inspiration. Alle er velkomne - undtagen 
ukrudt og snegle.  

Sådan lød invitationen til den første plantebyttedag i Kul-
turhaven, som blev afholdt på en 

fin september lørdag. 

Haveselskabet Nordsjæl-
land, biblioteket og frivil-

ligcenteret gik sammen 
om initiativet. 

Liv i haven
- fra bibliotekspark til Kulturhave
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I 2021 kom endnu en råd-
givning til frivilligcentret. 
Konfliktrådgivningen 

flyttede fra lokaler på 
biblioteket til frivillig-
centret, hvor alle kan 
få gratis og anonym 
konfliktrådgivning om 
konkrete konfliker, 
man ikke selv kan se sig 
ud af. Det er kl.17-19 den 
sidste mandag i måneden. 

Rådgivninger i Frivilligcenter Hillerød
Lektie- og netværkscafé - tirsdage kl. 13.30-16.30 
Hjælp til lektier til alle fra 15 år uanset etnisk baggrund - og 
plads til at tale, træne det danske sprog og samfundsforståelse. 
Økonomik råd og vejledning  – efter aftale pr. tlf./mail 
Frivillige med professionel baggrund tilbyder borgere hjælp til 
selvhjælp til at få overblik over økonomien.
Advokathjælpen – tirsdag kl. 17.30-18.30 
Hillerøds advokater giver på skift gratis, anonym, juridisk  
rådgivning. Der er ingen sagsbehandling. 
It-café – onsdag i lige uger kl. 10-12.30 
Frivillige fra Ældre Sagen og frivilligcentret tilbyder hjælp til pro-
blemer med MitID, pc’er, tablets, smartphones - samt  
tilsvarende Apple-enheder. 
Familierådgivning – efter aftale pr. tlf./mail 
Frivillige rådgivere giver råd om blandt andet trivsel, skilsmisse, 
sorg, krise og mobning.  
Bisiddere – efter aftale pr. tlf./mail 
Frivillige, uddannede bisiddere tilbyder at deltage som uvildig 
person ved møder med myndigheder, læge, advokat o.l.
Konfliktrådgivning  – sidste mandag i måneden kl. 17-19 
Afklarende samtaler med uddannede rådgivere om konkrete 
konflikter. Kræver forudgående tidsbestilling.

Besøgende i 
rådgivningerne 2021

It-café 189

Lektie- og netværkscafe 69

Økonomisk rådgivning 5 

Advokathjælpen 94

Konfliktrådgivningen 0
På dagen blev det tydeligt for alle parter, hvordan den 
ellers noget kedelige oval midt på plænen for eksempel 
kan danne ramme om den hyggeligste markedsplads 
med plantebytning, produktion af frøbomber, havesnak 
og honningsalg. 

En café skød også op på ovalen, hvor Trollesbros beskyt-
tede beskæftigelse på allerfineste vis tog teten på salg af 
haveartikler, husflid, hjemmebag og -sylt - som de selv 
havde produceret. 

Planen er at gentage successen og holde endnu en  
plantebyttedag i september 2022.

Rådgivninger
- og hjælp til selvhjælp

”Det var klart en start på noget større. Vi skal bare have flere 
med næste gang, hvor vi planlægger i bedre tid. Det var så po-
sitivt at møde og samarbejde med de unge fra Trollesbro, som 
var så stolte over det, de havde med og solgte.

Set i bakspejlet så blev kontakten til de andre vigtigere end 
planterne. Vi har fået etableret et rigtig godt samarbejde med 
Æbletræets Venner, som desværre ikke kunne deltage på da-
gen dengang, men kontakten har vi høstet frugt af siden – pt. 
med et podekursus. Og Trollesbro har efterfølgende hjulpet os 
i deres grafiske værksted med print af plakater,” fortæller Lene 
Lentz, formand Haveselskabet Nordsjælland
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Synlighed er et tema, der fylder meget i vores arbejde, og af samme grund er det et tema i frivilligcentrets nuvæ-
rende strategi for frivilligcentret. Når vi arbejder med synlighed, er det for at gøre opmærksom på vores rolle 
som brobygger til alle de lokale foreninger og grupper, hvor man kan finde hjælp og støtte eller blive del af et 

fællesskab, fx ved at engagere sig som frivillig. Derfor vil vi gerne folde os (og vores budskaber) ud, 
dér hvor vi kan. 

i 2021 deltog vi blandt andent i Hillerød Slotssø Byfest med vores flotte ladcykel, 
der var lastet med postkort som reklame for det kommende plantemarked i 

Kulturhaven, frivilligportalen Hjælp Lokalt og årets Frivillig Fredag-fejring: 
Havefest med 1.000 lanterner. Der var også et postkort for trivselsgrup-

perne, som de frivillige trivselsgruppeledere delte ud sammen med 
sæbebobler – til glæde for byens børn. Det var en oplagt mulighed 

for at møde og gå i dialog med lokale medborgere om arrange-
menterne og frivilligcentret generelt.

Et helt centralt sted, hvor vi dagligt arbejder på at være til 
stede, er online via vores Facebook-side og hjemmeside. I 
det hele taget har digitale platforme været afgørende de 
sidste par år, hvor det på grund af corona ikke rigtig har 
kunnet lade sig gøre at mødes fysisk. 

Vi kan se, at de sociale medier spiller en støtte rolle til 
mobilisering af frivillige, nye typer af frivilige, og nye 
måder, at engagere sig på, som handler mere om 
deltagelse. Det ser vi for eksempel med gruppen Stop 
Spild Lokalt, der aktivt bruger Facebook til mobilisering til 
deltagelse i deres uddelinger af overskudsmad. 

Vi har og vil fortsat bruge frivilligjobportalen Hjælp Lokalt til 
at synliggøre konkrete frivilligjobs. Men 

netop på grund af tendenserne 
omkring sociale medier, vil vi i 

frivilligcentret undersøge nye 
måder, at få de to ting til at 
spille sammen og nå ud til 
flere. 

Synlighed  
- på gader og sociale medier
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I et forsøg på at bygge netværk og styrke sammenhold og venskab mellem kvinder i det nordsjællandske, deltog 
Frivilligcenter Hillerød med vores sekretariatsfrivillige Susanne, Linda og Marianne som værtinder, i projektet 
”Dronningernes Nordsjælland - Kultur, natur og fællesskab” sammen med frivilligcentrene i Græsted, Halsnæs og 

Helsingør. 

Hvert frivilligcenter inviterede i løbet af året til to arrangementer, der skulle samle 
og vise kvinderne nogle af de kulturelle steder og sociale tiltag, der er unikke for 
netop deres område.

I Hillerød var første arrangement i juni med en guidet tur med Asger 
Berg, formand for Hillerød Lokalhistoriske forening, rundt i Slotsha-
verne og Badstueslottet. I flot solskin nød deltagerne omgivelserne 
og blev godt underholdt med fortællinger om kongen og alle 
hans kvinder. Dagen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær 
for alle 32 kvinder, der deltog, i Café Havehuset. 

Andet arrangement i Hillerød var i september og bød lige-
ledes på en oplevelse med relation til slottet. Denne gang 
tog 28 kvinder med på rundvisning på Frederiksborg Slot i 
udstillingen ”Dronningens Ansigter” – som jo var helt op-
lagt for de nordsjællandske ”dronninger”. Efter rundvis-
ningen blev kvinderne inviteret på hjemmebag og kaffe i 
Kedelhuset med tid til hygge og snak om stort og småt.

Det er ikke lykkedes at etablere et lokalt kvindenetværk i 
Hillerød på baggrund af initiativet, men der er skabt kon-
takt mellem kvinder på tværs af de medvirkende frivillig-
centre; der arbejdes på at afholde lignende arrangemen-
ter på tværs af Nordsjælland i 2022. 
Flere af kvinderne har fundet vej 
til andre aktiviteter i frivilligcen-
tret - og Blixen Klub Hillerød, 
der understøtter fællesskab, 
netværk og inspiration for 
kvinder over 60 år.  

Dronningernes Nordsjælland
- kultur, natur og fællesskab
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A dskillige lørdage vil Hillerøds borgere kunne finde Erik på gågaden foran indgangen til Slotsarkaderne. Her 
sælger han de hjemløses avis, Hus Forbi, og det kan på en måned nemt blive til omkring 500 eksemplarer. 
Hillerøds borgere er gode købere.

Tidligere måtte han hente aviserne i København, men nu slipper han for at tage turen til 
Vanløse og kan i stedet hente dem i frivilligcentret. Her ligger månedens aviser på 

lager og er klar til salg og distribution til andre sælgere. Aftalen om at bruge 
frivilligcentret som centrum for distributionen i Hillerød kom i hus i starten 

af 2021. Hanne Hou, der er medlem af frivilligcentrets bestyrelse og 
forkvinde for Hillerød Kommunes udsatteråd, mødte Erik på Hillerøds 

gågade. En snak førte til, at Erik i første omgang kom med i udsat-
terådet, og siden har det udviklet til aftalen om, at frivilligcentret 

blev lokal distributør af Hus Forbi. 

Hver måned bestiller sekretariatsfrivillig i frivilligcentret, Su-
sanne Fris, et antal aviser hos Hus Forbi, som hun sammen 
med Erik sørger for bliver fordelt. 

Ud over at bidrage til at støtte det sociale arbejde og 
støtte til hjemløse, som Hus Forbi udfører, bruger Erik sin 
aktivitet som sælger til at supplere pensionen. Han har 
tidligere arbejdet som lærer og gik konkurs med en skole 
for 11 år siden. Det betød, at han i tre dage var hjemløs.

”Det var de værste tre dage i mit liv”, fortæller han.

Mange sælgere er, ligesom Erik, ikke nødvendigvis længe-
re hjemløse, men har på et tidspunkt i livet været ramt af 

hjemløshed og er fortsat med at 
sælge Hus Forbi, efter de har 

fået en bolig og eventuelt 
et arbejde.  

Hus Forbi
- samarbejdet bygger bro
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Hjertelig tak
En stor og hjertelig tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til frivilligcentrets arbejde og 
aktivteter i årets løb: 

• Ansatte og frivillige i frivilligcentrets sekretariat

• Frivilligcentrets bestyrelse

• Alle frivillige fra Trivselsgrupper for børn og unge, Økonomisk råd og 
vejledning, Lektie- og netværkscafé, It-café, Bisidderne, frivilligcen-
trets åbne kreative værksteder, Kom med! gågrupper og Træning i 
naturen. 

• Praktikanter fra Københavns Professionshøjskole i Hillerød. 

• Og alle jer, der tømmer opvaskemaskinen, passer blom-
ster, giver en hånd med praktisk hjælp ved arrange-
menter, ”liker” og kommenterer på Facebook - eller 
på anden vis hjælper og deler ud af jeres overskud i 
hverdagen. 

Tak for støtten 
I 2021 modtog vi økonomisk støtte fra: 

• Socialstyrelsen
• Hillerød Kommune
• Metro Schrøder Fonden
• 4C fonden
• Helsefonden 
• Johannes Fog Fonden
• Slots- og Kulturstyrelsen
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Flokke af livlige børn i 6-7-års alderen med glade 
stemmer og en masse leg og bevægelse indtog for 
en kort tid i oktober Kulturhaven mellem Hillerød 

Bibliotek og frivilligcentret. 

Det var resultatet af et samarbejde mellem frivilligcen-
tret og en gruppe studerende på pædagoguddannelsen 
på Københavns Professionshøjskole (KP) i Hillerød. 
Gruppen havde, som en del af valgfaget ”Sundheds-
fremme og bevægelse”, udviklet ”Hillerød-legen”. Gen-
nem fem bevægelsesposter skulle legen give børnene 
en sjov oplevelse med bevægelse – og samtidig give de 
studerende erfaring med at lede bevægelsesaktiviteter. 

Psykomotriske praktikanter 
Vi har samarbejdet med de lokale uddannelsesinsti-
tutioner, og særligt Københavns Professionshøjskole i 

Hillerød, i en årrække. Gennem dette sam-
arbejde har vi haft rigtig mange prakti-

kanter fra psykomotorikuddannelsen, 
der på forskellig vis har bidraget til 

frivilligcentret og vores medlems-
foreningers aktiviteter. 

Praktikanten Karina Jacobsen 
startede for eksempel i 2021, 
mens der stadig var coronabe-

grænsninger, 
både en na-

turtræ-
nings-

gruppe for kvinder i Nødebo og en udendørs 
strikkegruppe. Andre psykomotoriske praktikanter har 
indgået på nogle af de motionshold, der holder til i fri-
villigcentret, og dér bidraget med inspiration og viden til 
glæde for deltagere og de frivillige instruktører. 

Samarbejde om innovative løsninger 
De sidste par år har vi også været samarbejdspartner 
med KP om tværprofessionelle forløb, som indebærer, 
at vi stiller en udfordring fra vores virkelighed til de stu-
derende, der på tværs af uddannelserne samarbejder i 
grupper og kommer med innovative løsningsforslag. 

Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne giver 
os adgang til et udefrakommende perspektiv fra en 
målgruppe, der kan være svær at nå for os. Samtidig er 
det en oplagt mulighed for at oplyse unge, der studerer 
og måske bor i Hillerød, om frivilligcentret, den frivilligt 
sociale verden og de muligheder for deltagelse og fæl-
lesskab, civilsamfundet byder på. 

Praktikanter og samarbejde om forløb i 2021

Praktikanter: Karina Jacobsen (forår 2021), Stine Ra Olsen og 
Britt Nordahl Heyde (efterår 2021) – alle fra psykomotorikud-
dannelsen, Københavns Professionshøjskole i Hillerød. 

Tværprofessionelle forløb for studerende på uddannelserne til 
fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, pædagog og sygeplejer-
ske: Mennesker med kronisk sygdom og multisygdom (sommer 
2021), Socialt udsatte børn og unge (vinter 2021)

Fælles om fremtiden
- samarbejde med Københavns Professionshøjskole i Hillerød
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Fokus for 2022
- mangfoldig deltagelse i lokale fællesskaber

Bestyrelsen udarbejdede i 2021 en ny strategi for Frivilligcenter Hillerød 2022-2024 på bagkanten af corona-pan-
demien og dens store konsekvenser for foreningslivet og de lokale fællesskaber. Mange foreninger har oplevet 
både fald i medlemstallet og en ændring i engagementet blandt frivillige. Parallelt har corona og samfundets 

nedlukning sat fællesskaber og relationer under pres og skabt en ensomhedsbølge, som ikke er 
set tidligere. 

Ensomhed rammer alle alders- og samfundsgrupper – i stigende grad, viser 
undersøgelser. Årsagen og dermed løsningen er flerstrenget. Er man enga-
geret i et fællesskab og sociale aktiviteter, har man oftere også et socialt 
netværk, der fremmer mental og fysisk sundhed. Dog er deltagelse 
ikke ensbetydende med at man føler sig som del af fællesskabet. 
Tilgængelighed (socialt og fysisk) såvel som værtskab er afgørende 
parametre for, hvem der kan og vil deltage i et fællesskab. 

Vi finder nye veje sammen 
I 2022 vil vi derfor have særlig fokus på at understøtte de 
lokale foreninger i at genopbygge og udvikle eksisteren-
de fællesskaber. Vi vil også arbejde med at motivere og 
engagere til frivilligt engagement og deltagelse på flere 
måder. Vi vil være undersøgende, dels ift. at afklare nye 
behov for vores kerneydelser og aktiviteter, dels for at 
identificere lokale behov og muligheder for samarbejde 
om løsning af sociale udfordringer, herunder forebyggel-
se og bekæmpelse af ensomhed blandt sårbare unge og 
ældre. 

Strategi 2022-2024 
Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse besluttede at bygge 
videre på de strategiske indsatsområder fra den foregåen-
de strategi, så fokus er på ”styrket synlighed”, ”brobygning 
til mangfoldig deltagelse” og at sikre ”en bæredygtig organi-
sation”.

De strategiske indsatsområder er foldet ud i strategien, som kan 
læses i sin helhed på www.frivilligcenter-hillerod.dk.



Nøgletal 2021
Brugere i alt: 10.573

Brugere fordelt på aldersgrupper
0-17: 1.118

18-39: 1.071
40-59: 2.418

60+: 5.966

Brugere fordelt på køn
Kvinder: 6.421
Mænd: 4.152

Nyhedsbreve 16
Månedsprogrammer 7
Facebookfølgere 1.260
Besøgende på hjemmeside 9.604. Gnsnt. 800 pr. måned

Medlemsforeninger og -grupper 87

Medarbejdere 4 (+ 2 honorarlønnede)
Sekretariats- og aktivitetsfrivillige 38
Bestyrelsesmedlemmer 7

Praktikanter 3

Indtægter i alt 2.504.852 kr.

Indtægter fordelt i %
Social- og Ældreministeriet: 21% (grundfinansiering)

Hillerød Kommune: 47% (grundfinansiering, drift, projektsamarbejde 
og events)

Offentlige puljer: 6%
Private fonde: 12%

Kontingent og brugerbetaling: 2%
Øvrige: 12% (donationer o.l)


