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Vi  er fortsat med jer – selvom vi er her hver for 
sig. Sådan lød beskeden fra os i frivilligcentret 
det meste af foråret og igen under den anden 

corona-nedlukning i december og helt frem til nu, 
hvor vi lægger sidste hånd på vores årsskrift for 2020. 

Et ”annus horribilis”, som totalt uventet satte alle nor-
male gænger og traditioner til vægs. Det tvang os til at 
tænke i andre baner og træde nye stier for at skabe en 
hverdag for os selv og kontinuitet i det, vi arbejder for.   

Så sad vi alle der – alene hver for sig! Først var det fak-
tisk helt dejligt; Vi fik en pause. Men savnet af fælles-
skabet inspirerede meget hurtigt, som også ses i års-
skriftet her, til at afsøge nye veje og prøve kræfter med 
onlinemøder og -samvær for at kunne (sam)arbejde,  
holde kontakt, blive motiveret og underholdt. 

Med aflyste arrangementer, begrænsede besøg og 
forbud mod forsamlinger kan tiden blive lang. Sociale 
fællesskaber blev til digitale fællesskaber, der inspi-
rerede til nye, online aktiviteter i form af webinarer, 
online koncerter og film. På den ene side gav det nye 
muligheder for deltagelse for dem, der på grund af fy-
siske handicaps eller sårbarhed ikke tidligere - og slet 
ikke under en corona epidemi - kunne deltage i møder 

eller kulturelle arrangementer. På den anden side gav 
det dem, der ikke har kompetencer til at deltage i de 
digitale fællesskaber, en endnu større følelse af isola-
tion og ”udenforskab”. 

Corona-epidemien har om ikke andet vist os fælles-
skabets betydning for trivsel og livskvalitet for den en-
kelt og lokalsamfundet. I årsskriftet kan du læse om 
nogle af de initiativer, der i årets løb er vokset ud af 
corona-epidemien, som projektet Hjem-IT, en indsats 
for at indgyde digitalt mod i frivilligcenterets medlem-
mer. Andre indsatser, såsom Mandeholdet, har under 
nedlukningen oplevet en unik medvind i forhold til at 
at engagere til fællesskab og motion udendørs.

De nyeste fællesskaber med bæredygtighed som fæl-
lesnævner, tapper ind i vores arbejde med brobygning 
og større mangfoldig deltagelse. Det samme gør Safe 
Space-projektet, der hjælper unge med autisme ind i 
lokale foreningsfællesskaber. Vi håber, at det kan så 
frøene til, at der fremover tages flere initiativer i de 
lokale foreninger, der kan tiltrække dem, vi savner i 
fællesskabet i dag. 

God læselyst!
Anette Nielsen, centerleder

Sammen, men hver for sig
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”Hvad gør vi nu?” Sådan spurgte vi - ligesom 
mange andre – hinanden, da vi mødtes til 
rådslagning og planlægning i frivilligcen-

tret om morgenen den 12. marts 2020. 

Aftenen før holdt statsminister Mette Frederiksen det 
skæbnesvangre pressemøde, hvor hun bl.a. meddel-
te, at Danmark skulle lukkes ned i foreløbig to uger. 
Derfor stod en ting klart: Frivilligcentret måtte også 
lukke, og vi måtte indstille os på en periode med 
hjemmearbejde og hjælp til vores medlemmer og 
brugere på distancen. 

I frivilligcentret er vi vant til at kunne stikke hoveder-
ne sammen i løbet af dagen og sparre om opgaver, 
udvikling og retning for projekter samt frivilligcentret 
generelt. Det viste sig at være sværere at praktisere, 
når vi ikke kunne sidde bord om bord med hinanden. 

Allerede i nedlukningens første uge begyndte vi der-
for at drøfte mulighederne for at mødes online. Hel-
digvis greb frivilligcentrets kompetente it-mand, Ri-
chard Haagensen, bolden og lavede intensiv research 

på, hvordan vi kunne mødes til onlinemøder. 

Til at starte med var det at mødes online blot løs-
ningen på et praktisk problem, nemlig det at kunne 
samarbejde effektivt med hinanden i sekretariatet. 
Efterhånden som månederne gik og corona-be-
grænsningerne fortsatte, er onlinemøder blevet et re-
elt middel til at kunne virke og skabe kontinuitet ved 
at holde kontakt med medlemmer, afholde møder og 
udvikle og understøtte tiltag og projekter.

Det krævede indsats og vilje til at ville fællesskabet 
på trods af afstand, men vores ”digitale mod” har 
lønnet sig. Vi har således hele året kunne fortsætte 
frivilligcentrets arbejde med at understøtte lokale 
foreninger i deres arbejde for at bevare kontakten i 
bestyrelserne såvel som til medlemmer og brugere.

Digitalt mod 
- og nye veje i en corona-tid
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Live-streamet generalforsamling

Først måtte vi aflyse medlemsmødet inden ge-
neralforsamlingen. Så udskød vi selve general-
forsamlingen – ad flere omgange. Og i august 
lykkedes det endelig at holde den generalfor-
samling, der skulle have været holdt i marts. 

Generalforsamlingen blev holdt som en hy-
brid-løsning, hvor i alt 30 personer deltog fysisk i 
Kedelhuset, mens 9 tilmeldte sig til at deltage via 
live-streaming.
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Maria Skovgaard Outzen og Katrine Tarvainen 
Tarp-Nielsen Nielsen havde aftalt og tilrettelagt 
et program for deres praktikforløb som psyko-

motrikstuderende i frivilligcentret, men den nationale 
nedlukning lagde en sten i vejen for det planlagte for-
løb. Maria og Katrine fandt dog en måde at gennem-
føre praktikken, skabe fællesskab og stadig overholde 
myndighedernes retningslinjer.

Sædvanligvis består praktikforløbet af gruppeforløb 
med psykomotoriske øvelser tilpasset en specifik mål-
gruppe af børn, unge eller ældre såvel som individuelle 
behandlinger og øvelser til at styrke krop og holdning. 
Den praksis satte corona også en brat stopper for, da 
årets første praktikanter skulle starte i marts.

Et åbent, online pusterum
Uden tøven – eller erfaringer – besluttede de to gæve 
kvinder fra den ene dag til den anden at flytte deres 
undervisning og rådgivning over på frivilligcentrets Fa-
cebook-side. Og hjemme fra stuen inviterede de under 
overskriften "Velkommen til fællesskabet" alle inte-

resserede til at deltage i et dagligt, live-streamet fæl-
lesskab, der blev et online pusterum. Hver dag havde 
et specifikt emne, fx førstehjælp til ryggen, træning og 
afspænding for øjnene, forebyggelse af hovedpine og 
afspænding. Alle emner blev gennemgået med et lille 
oplæg og øvelser for krop og sjæl. Det var imponeren-
de, hvor mange spændende og relevante temaer de to 
fik skabt dialog om og fokus på, på trods af udfordrin-
gerne med at skabe en dialog via chatten. 

Maria og Katrine producerede i alt 26 livestreaminger, 
med tilsammmen godt 200 deltagere og seere, og de 
kan stadig ses på frivilligcenrets Facebook-side. 

Siden 2015 har frivilligcentret i samarbejde med psy-
komotorikuddannelsen på Københavns Produktions-
højskole, Campus Nordsjælland dannet ramme om 
otte til tolv ugers praktikforløb, hvor studerende har 
afprøvet deres færdigheder gennem undervisning og 
behandling af forskellige målgrupper og medlemmer 
af frivilligcentrets foreninger samt ansatte og frivillige i 
Frivilligcenter Hillerød. 

Praktikanter skabte 
fællesskab online
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Som frivilligcenter understøtter vi foreninger og 
gruppers aktiviteter, men under nedlukningen 
i foråret 2020 var stort set alle deres aktiviteter 

suspenderet. Sommerens varslede genåbning ville 
betyde en ”ny” start, hvor der skulle tænkes i nye må-
der at være der for medlemmerne og for dem, der får 
hjælp og støtte. Det gav et større behov for at række 
ud efter og engagere flere medborgere til at hjælpe til.

Svarene fra 24 af vores medlemsforeninger, der hav-
de deltaget i en lille telefonisk og online rundspørger, 
som vi i april lavede blandt vores medlemmer, gav in-
spiration til initiativet  ”Gør en forskel: Hjælp lokalt”. 

Med initiativet ville vi opmuntre vores medlemsfor-
eninger og -grupper til at tænke i nye veje til at holde 
liv i fællesskaberne og overveje, hvad der skulle til for 
at de kunne åbne igen – særligt, hvad det ville kalde på 
af nye eller andre kompetencer og flere frivillige. 

Det blev gennemført med økonomisk støtte fra Velliv 
Foreningen, som også betød, at vi kunne ansætte gra-
fiker Charlotte Callesen i en periode til at bidrage til 
initiativet. 

Interviews og gode historier
Vi involverede mennesker på tværs af foreningslivet – 
både fra idrætten, kulturen og det sociale område.
Nogle deltog i video-interviews i ”Foreningsstafetten”, 
hvor vi interviewede foreningsrepræsentanter om, 

hvad de oplevede som de største udfordringer og mu-
ligheder i nedlukningen og efterfølgende genåbnin-
gen. Andre sendte positive historier om fællesskaber 
i en corona-tid, fx Brohuset i Hillerød Øst, der invite-
rede til kaffemøder under åben himmel. Historierne 
blev lavet til små film under overskriften ”Den gode 
historie”. 

I ”Frivillige fortæller” fortalte frivillige, hvordan de holdt 
sig i gang under nedlukningen, og svarene fra de 24 
foreninger og grupper, der deltog i rundspørgen, blev 
til fine citat-plakater, som blev delt via Facebook. Alt 
sammen med målet at holde os selv, frivillige og an-
dre foreningsaktive til ilden og inspirere til at finde nye 
veje – og måske nye frivillige. 

Portalen "Hjælp lokalt"
Netop fordi vi så et behov for flere frivillige i forenings-
fællesskaberne i forbindelse med genåbningen, lagde 
vi ud med et online kursus – et såkaldt webinar - om 
Hillerøds lokale frivilligjob-portal, som i samme anled-
ning fik sit navn: ”Hjælp lokalt”. 

På webinaret viste og fortalte vi, hvordan foreninger 
og grupper gratis kan oprette jobopslag med de op-
gaver, som der er brug for hjælp fra frivillige til at løse. 

Frivilligjob-portalen ”Hjælp lokalt” er en del af Frivillig-
job.dk, men viser kun de frivilligjobs, der er hjemme-
hørende i Hillerød Kommune. 

Gør en forskel 
- Hjælp lokalt
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Frivillige fortæller i kampagnen ”Hjælp lokalt”

Nogle foreninger og frivillige flyttede deres aktiviteter online; Signe fra Venne-
punktet holdt kontakt med gruppen via nettet og Pernille fra frivilligcentret pas-
sede hund, når hun ikke deltog i onlinemøder. Andre fandt alernative beskæfti-
gelser, fx holdt Hans fra Hillerød Skakklub sig aktiv i haven under nedlukningen. 

Flere lokale frivilligjobs
I 2020, som var den lokale frivilligjob-portals første le-
veår, har der været en stigning både i antallet af lokale 
frivilligjobs og i ansøgninger. I 2020 blev der således 
oprettet 62 lokale frivilligjobs i portalen og sendt 79 
ansøninger til de opslåede frivilligjobs. Til sammenlig-
ning blev der i 2019 opslået 52 frivilligjobs i Hillerød 
Kommune via Frivilligjob.dk og sendt 59 ansøgninger. 

Disse tal skal ses i lyset af, at Frivilligjob.dk i 2020 har 
oplevet et generelt fald i trafikken deres side; På lands-
plan har de i 2020 haft et fald i antal jobs på 18% og 
for antal ansøgninger på 13 %. I Hillerød har vi med 
portalen "Hjælp lokalt" præsteret en stigning i antallet 
af job på godt 19 % og i ansøgninger på knap 34 %.

Tallene viser således en vis effekt. Der er ikke tale om 
en voldsom stigning, men omstændighederne taget i 
betragtning, er det meget pænt. 

Alle film, billeder, fortællinger fra frivillige og citatpla-
kater kan findes på vores Facebook-side. 

Portalen ”Hjælp lokalt”, der er lavet i samarbejde 
med Frivilligjob.dk og med økonomisk støtte fra Hil-
lerød Kommune, kan findes på vores hjemmeside:  
frivilligcenter-hillerod.dk/hjaelp-lokalt.
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”Vores største udfordring er at holde fast i vores 
ungegruppe, som vi har forsøgt at løse ved at holde 
åbent online med chat. Derudover har vi også lidt 
udfordringer med at holde vores frivilliggruppe aktiv, 
da der ikke har været så meget at lave i nedluknings-
perioden.” - Ventilen Hillerød

”Det er en udfordring at støtte folk på afstand. Må-
ske bliver flere opmærksomme på, hvordan web 
også fremover efter krisen vil kunne åbne mulighe-
der for dem, der ikke kan mødes fysisk pga. angst, 
afstand eller andet.” - Angstforeningen

”Hvis ikke alt går, som vi ønsker, så håber vi, at 
det kan blive muligt at udsende vores arrange-
menter virtuelt, så publikum kan se det direkte i TV 
derhjemme i stedet. Det arbejder vi på.” - Hillerød 
Musik & Teater

”Vi har gennem mange og hyppige telefonkontakter 
erfaret, at de ældre er blevet meget forsigtige. Det 
bliver givet svært at få dem lokket ud fra deres hjem.” 
- Dansk Blindesamfund Hillerød

”Mange af vores medlemmer har det svært i 
skolen og på arbejdet. Vi har fået mulighed for at 
samle viden om, hvad en pause i livet bringer med 
sig. Der kan være emner til uddybelse i forskning og 
foreningsarbejde.” - ADHD Nordsjælland

Hvilke udfordringer eller muligheder ser I for jer lige nu?

Hvilke bekymringer eller muligheder ser I ift. genåbning af samfundet og jeres aktiviteter?

Har I en positiv historie fra jeres forening, der er sket i eller er kommet ud af krisen? 

”Bobler” fra vores medlemsforeninger og -grupper

Foreninger og grupper satte i forbindelse med rundspørgen i april ord på deres udfordringer, bekymringer 
og håb for den kommende genåbning. Citaterne blev til en række plakater, som der er et uddrag af herunder.

”Hver uge mødes vi og hygger os. Vi starter i hun-
deskoven og nyder forårets komme, fuglesang og de 
mange egern, mens vi snakker om alt mellem himmel 
og jord. Derefter går vi hjem og varmer mad i mikro-
ovnen, som vi spiser sammen. Samværet har næsten 
været uundværligt for borgeren med demens, der bor 
alene.” - Alzheimerforeningen Hillerød
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Tryghed med Hjem-IT 

I Danske Handicaporganisationer Hillerød (DH-Hille-
rød) er vi rigtig glade for, at vi kan blive ved med at 
afholde vores månedlige bestyrelsesmøder under 

trygge forhold. I starten havde vi brug for en hel del 
vejleledning, test af vores udstyr og tilvænning til mø-
deformen. Nu går det bedre, og måske vil vi fortsætte 
med tilbuddet efter Corona, da det giver en fleksibi-
litet i forhold til mødeafholdelse,” fortæller Vibeke 
Pagh, der er formand i DH-Hillerød.

DH-Hillerød var en af de grupper, der hurtigt så mulig-
hederne i onlinemøder, og de valgte derfor at gå ind 
i projektet ”Hjem-IT” som en af samarbejdspartnerne 
i efteråret 2020. 

Digitalt mod
Hjem-IT projektet havde til formål at indgyde digitalt 
mod i flere af vores medlemmer, og særligt for dem, 
der oplever begrænsninger i mobilitet eller har hel-
bredsmæssige udfordringer og derfor har skulle være 
ekstra påpasselig ift. at undgå corona-smitte. Derfor 
henvendte projektet sig til lokale DH-foreninger for at 
motivere og hjælpe til at bevare kontakten og og fæl-
lesskaberne via onlinemøder. 

Alle de medvirkende foreninger, blev tilbudt indivi-
duel hjælp til at arrangere onlinemøder og personlig 
teknisk support til alle mødedeltagerne, så de rent 
faktisk kunne komme online og deltage.

Inklusion gennem live-streaming til kultur
Hillerød Musik & Teater blev inviteret med i samar-

bejdet, og tilbød live-streaming af udvalgte af deres 
arrangementer i efteråret, for at motivere flere til at 
prøve kræfter med onlinemulighederne.

”For Hillerød Musik & Teater giver det stor mening at 
afprøve streamingkonceptet i forhold til borgere, der 
af den ene eller anden grund ikke kan komme til vo-
res koncerter eller teaterforestillinger. Det er selvføl-
gelig ikke det samme som at være på stedet og få op-
levelsen sammen med de øvrige publikummer, men 
dog en god erstatning, særligt i en corona-tid,” udtaler 
Claus Levinsen, formand for Hillerød Musik & Teater. 

Projektet Hjem-IT var et samarbejde mellem Frivillig-
center Hillerød og Danske Handicaporganisationer 
Hillerød, Hillerød Udsatteråd, Hillerød Musik & Teater 
samt It-cafeen, som drives af frivillige fra Ældre Sa-
gen Hillerød og frivilligcentret. Projektet blev til med 
økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje 
til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, 
udsatte og ældre under corona-krisen. 

Efter projektet er afsluttet, tilbyder vi i frivilligcentret 
fortsat hjælp til foreninger og grupper, der har mod 
på at komme i gang med at afholde onlinemøder. 
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S trid østenvind, is, sne, sjap, mudder eller coro-
na betyder intet, når mandeholdet hver tirsdag 
formiddag mødes ved Nødebo Kro for i en time 

til halvanden at bruge naturen som udendørs træ-
ningslokale. Mændene har siden efteråret bevæget 
sig gennem adskillige vejrtyper, og træningen er hver 
gang tilpasset de meteorologiske forhold og de til en-
hver tid herskende corona-restriktioner.

Det betyder blandt andet, at mændene gennem de 
sidste måneder har trænet i mindre grupper. I starten 
mødte cirka ti mænd op, men flere er kommet til, så 
gruppen nu er på 13. Så for at overholde de skiftende 
krav om forsamlinger, er mændene spredt rundt på 
flere lokaliteter i Nødebo. 

Normalt ville arrangementet slutte indendørs med 
en kop kaffe, men intet er helt normalt i øjeblikket, 
så derfor er  kaffen blevet til udendørs ”fryse kaffe”.

Ømme muskler
Mændene har skullet have et ekstra kærligt spark, og 
det har været noget op ad bakke at få dem i gang, 
men det er lykkedes, og det er mandeholdet i Nødebo 
et levende bevis på. 

”Det giver alle noget både fysisk, mentalt og socialt”, 
fortæller Jan Kongerslev, der træner en af grupperne. 

I løbet af søndag eller mandag planlægger han tirsda-

gens program afhængigt af forventede vejr- og jord-
forhold. Der er ingen grund til at trampe i mudder til 
anklerne ved Dronningens Bøge, hvis man kan holde 
tæerne tørre på stadion eller på plænen bag kroen.

Træningen begynder med opvarmningsøvelser, hvor 
musklerne og leddene bliver opblødt, inden øvelser-
ne for alvor går i gang. De kan bestå af strækøvelser 
op ad træer eller møbler, benbøjninger med grene 
eller redskaber og rygøvelser liggende med en bold. 

”Øvelserne er stort set de samme hver gang, men vi 
bruger de genstande, der findes i naturen som red-
skaber”, siger Jan Kongerslev.

Deltagerne skiftes til at gennemføre øvelserne, så 
alle kommer gennem fem-seks discipliner tre gange 
i løbet af formiddagen. Og det sker i et tempo, der 
passer til deltagernes, der spænder fra begyndelsen 
af 60’erne til midten af 80’erne. 

Der er ikke noget krav til præstationerne. Det gælder 
om at få pulsen op, få bevæget musklerne, trække 
vejret og hygge sig sammen. Og det gør absolut ikke 
noget, hvis man går hjem med lidt ømme lårmuskler, 
så man kan mærke, at man har været i gang. 

Mandefællesskaber mod ensomhed
Projektet Outdoor og Fællesskab for mænd - eller 
Mandeholdet, som det kaldes i folkemunde - har 

Mandeholdet
- i naturens egen gymnastiksal
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til formål at styrke mænds (60+ år) fysiske og men-
tale sundhed i Hillerød Kommune for at forebygge 
mistrivsel og ensomhed. Metoden er en kombinati-
on af gåture, fysiske og mentale øvelser i naturen og 
varige mandefællesskaber. 

Projektet løber fra februar 2020 til august 2021 og 
er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Det ledes af 

DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Hillerød er sam-
arbejdspartner. 

Der blev i 2020 etableret mandehold med udgangs-
punkt i Brohuset i Østervang, i Frivilligcenter Hillerød 
samt to hold på Hillerød Stadion med i alt  55 delta-
gende mænd. I 2021 planlægges der yderligere tre 
Mandehold i partnerskaber med lokale foreninger. 

Kom med!

Mandeholdet i Nødebo tapper ind i Kom med!-samarbejdet. Kom med! er et initiativ, som Frivilligcenter 
Hillerød, Hillerød Kommune og lokale foreninger og frivillige arbejder sammen om for at støtte medborgere 
over 60 år til at deltage i sociale og aktive fællesskaber med det formål at styrke livskvalitet og trivsel. Fra 
2019 har der været særlig fokus på at styrke mænds deltagelse i de lokale fællesskaber.

Rundt om i kommunen er der i regi af Kom med! oprettet lokale gågrupper og naturtræningshold (i samar-
bejde med Hjerteforeningen Hillerød og Ældre Sagen Hillerød), og det er næppe en hemmelighed, at kvin-
derne har haft lettere ved at finde frem til og oprette grupper i regi af Kom Med!
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Safe Space
- en tryg vej ind i fællesskabet

”Jeg vil mega-gerne gå til bordtennis! ” siger 
Mathias, der er elev på Hans Knudsen Insti-
tuttet (HKI), som er en særligt tilrettelagtung-

domsuddannelse. Vi taler om, hvorfor det er vigtigt at 
lave noget meningsfuldt sammen med andre.  

Snakken går lystigt, og der er stor enighed om i klas-
sen, at man i den reneste form simpelthen bliver glad 
af at være sammen med andre; At man bliver glad af 
at være en del af et fællesskab og lave noget aktivt 
sammen med andre. Men hvordan kommer man ind 
i et fællesskab, hvis sociale koder og regler er en laby-
rint, hvor man tit oplever at gå forkert?

En bro til fællesskaberne
Vi ser et stigende antal mennesker, der ufrivilligt står 
udenfor for fællesskaberne. Det skyldes ikke mang-
lende lyst til at være del af noget eller at man ikke er 
velkommen i lokale foreninger. Undersøgelser viser, 
at der er noget i rammen for deltagelsen, der gør, at 
mange mennesker har udfordringer med at finde vej 
ind i en forening. 

Derfor søsatte vi i frivilligcentret i samarbejde med HKI 
og lokale foreninger Safe Space-projektet, der har til 
formål at bygge bro mellem foreningsfællesskaber og 
unge med autisme og andre udfordringer, som står 
udenfor eller på kanten af fællesskabet. 

En undersøgende tilgang
I projektet arbejder vi med at finde metoder og tilgan-
ge, der kan øge social tilgængelighed i foreningerne 
for alle, der ønsker at være med. Det indebærer, at vi 
kortlægger, afprøver og undersøger, hvordan vi kan 
skabe rammer for deltagelse, der hjælper de unge, så 
de oplever større tryghed i form af forudsigelighed og 
klarhed om forventningerne og kravene til dem.

De 10 pædagogiske H’er

Spørgsmålene, der udgør de 10 H’er, bruges til at 
tydeliggøre krav og forventninger ift. aktiviteter 
og situationer: 

• Hvad skal jeg lave? (Indhold)
• Hvorfor skal jeg lave det? (Mening)
• Hvordan skal jeg lave det? (Metode)
• Hvor skal jeg lave det? (Placering)
• Hvornår skal jeg lave det? (Tidspunkt)
• Hvor længe skal jeg lave det? (Tidsperspektiv)
• Hvem skal jeg lave det med? (Personer)
• Hvor meget skal jeg lave? (Mængde)
• Hvem kan jeg få hjælp af? (Person)
• Hvad skal jeg bagefter? (Indhold)
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Projekter, der bygger bro

Safe Space
Projektet Safe Space har til formål at udvikle og 
afprøve en metode til at skabe et såkaldt ”safe 
space” for og med unge voksne med autis-
mespektrumforstyrrelse i Hillerøds foreningsfæl-
lesskaber. Projektet er målrettet unge med autis-
me, der er elever på Hans Knudsen Instituttets 
(HKI) Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse 
(STU) i Hillerød.

Safe Space er et samarbejde mellem Frivilligcen-
ter Hillerød og Hans Knudsen Instituttet (HKI) Hil-
lerød og Landsforeningen Autisme Kreds Nord-
sjælland. 1.3.2021 overtog Lærke Brønholt rollen 
som projektkoordinator fra Elisabeth Aaskilde.

Projektet er støttet økonomisk af Helsefonden og 
Socialstyrelsen (PUF). Det løber foreløbigt i perio-
den 1.7. 2020 til 31.12.2021.

Ud i Livet
I projektet ”Ud i Livet” arbejder vi 
med at bygge bro til lokale foren-
inger og fællesskaber - særligt 
gennem deltagelse i motion og be-
vægelse for alle over 18 år, der har 
brug for en håndsrækning på grund 
af fx psykisk sårbarhed. 

Projektet er et samarbejde mellem DGI Nordsjæl-
land, Hillerød Fodbold, Center for Udvikling og 
Støtte (CUS), Hillerød Kommune og Frivilligcenter 
Hillerød.

Du kan læse mere om begge projekter på vores 
hjemmeside: frivilligcenter-hillerod.dk. 

Konkret arbejder vi med autismevenlige metoder, 
som de 10 pædagogiske h’er som grundlag for præ-
sentationsmaterialer, afgrænsede fællesskaber i det 
almene fællesskab og personlige foreningsværter. 

Samarbejde med lokale foreninger
Hillerød Skakklub, HGI Hillerød Bordtennisklub og Hil-
lerød Bueskyttelaug er de første foreninger, som har 
sagt ja til at indgå i projektet på opfordring og ønske 
fra de unge. 

Netop det har været et afgørende argument for for-
eningernes medvirken i projektet og arbejdet for at 
skabe gode rammer for, at flere nye medlemmer – 
uanset forudsætninger – har mulighed for og lyst til 
at være med i foreningernes aktiviteter og fællesskab. 

”Vi er gået ind i Safe Space-projektet, fordi vi gerne vil 
tilbyde de unge mennesker en sport, vi på forhånd har 
erfaring for er god for målgruppen," fortæller Svend 
Christensen, formand i Hillerød Bueskyttelaug, om de-
res medvirken og fortsætter:

"Vi håber primært, at de unge mennesker får noget ud 
af det -  både sportsligt og personligt - på det menta-
le og det sociale plan via ’det fælles tredje’. Som klub 
håber vi også at de unge mennesker melder sig ind og 
bliver en aktiv del af klubben på sigt."



1514

”Her er utrolig meget omsorg. Det burde 
faktisk være obligatorisk for alle børn, der 
har søskende med særlige behov, at del-

tage i en trivselsgruppe.”

Sådan siger Louise Lundstrøm om hendes erfaringer 
med Trivselsgrupperne i Frivilligcenter Hillerød i et in-
terview i Frederiksborg Amts Avis, der havde særlig 
fokus på trivselsgrupper for børn, der har søskende 
med særlige behov eller diagnoser. 

Mange børn, der har søskende med kroniske syg-
domme eller fysiske handicap, føler sig overset i hver-
dagen derhjemme og i skolen. De oplever, at de ikke 
bliver forstået eller at de føler sig udenfor i samværet 
med deres jævnaldrende. 

Et skridt frem – fremfor at træde et tilbage
I interviewet fortæller Louise, der er mor til en datter 
på 12 år og en søn med ADHD og autisme, om, at hun 
tilbage i 2018 så, at hendes datter mistrivedes:

”Hun var ked af det og træt, og syntes ikke, at hun 
fik nok opmærksomhed. Det var ikke noget, vi talte 
så meget om, men vi kunne tydeligt fornemme det,” 
husker Louise. 

Børn i samme situation som Louises datter har ofte 
tendens til at tilsidesætte deres egne behov – træde 
et skridt tilbage - til fordel for den søskende, der har 

psykiske eller fysiske udfordringer, og som der derfor 
skal tages særlige hensyn til. 

Louise tog kontakt til Trivselsgrupperne i Frivillig-
center Hillerød for at få hjælp til sin datter. Datteren 
startede i gruppen for børn, der har søskende med 
særlige behov, og det viste sig at være et godt match. 
I gruppen mødte datteren andre børn, der havde det 
på samme måde som hende.

”Hun kunne bare være sig selv, og børnene i gruppen 
passede godt på hinanden og pjattede og havde det 
sjovt. Hun var tit stille, forsagt og tilbageholdende – 
men en helt anden og mere livlig pige efter møderne”, 
fortæller Louise i avisen.

Ægte inklusion
Louise fremhæver desuden den fordel, det er, at triv-
selsgrupperne er tilgængelige for alle, der har et be-
hov, og at deltagelse ikke bliver vurderet ud fra, om 
man har ret til eller økonomi til det, da det er gratis. 
Det er ægte inklusion og meget gavmildt. 

Så snart corona-restriktionerne bliver løftet og det bli-
ver muligt, vil der blive etableret nye trivselsgrupper 
for børn og unge i frivilligcentret. 

Du kan følge med i trivselsgrupperne på frivilligcen-
trets hjemmeside eller via Facebook-gruppen:
Trivselsgrupper i i Frivilligcenter Hillerød.

Trivselsgrupper 
- med plads til at være sig selv
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Trivselsgrupper i Frivilligcenter Hillerød 2020

I 2020 var der 22 børn i trivselsgrupperne. Derud-
over kom seks piger desværre ikke i gang på 10. 
Klassesskolen, og 4 børn stod på en venteliste til en 
gruppe for børn med søskende med særlige behov. 

Trivselsgrupperne ledes af 10 frivillige gruppeledere 
og koordineres af Eva Christensen.

I grupperne hjælper børnene hinanden med at afkla-
re dilemmaer og oplever, at de ikke er alene i verden. 

Målgruppen er børn fra 8 til 12 år, og blandt aktivite-
terne er leg, spil, film, udflugter og ikke mindst dialog 
med hinanden. 

Temaerne for en trivselsgruppe kan være børn eller 
unge, der enten fagligt eller socialt ikke er i trivsel, 
børn i skilsmissefamilier, børn med søskende der 
har særlige behov pga. et fysisk eller psykisk handi-
cap eller børn i sorg.
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En varmeblæser, bluser og bukser med huller, en 
symaskine med slap trykfod og undertrådspro-
blemer, en ukrudtsbrænder, der havde mistet 

gnisten, en sweater med løbet ribkant, en højtelsket 
vintage kjole fra 60’erne, en bordtennisspand til han-
dicapbordtennis og et apple-tastatur, der var druknet 
i cola.
 
Alt dette og mere til har de frivillige handymænd og 
-kvinder repareret i Repair Café Hillerød, der er et af 
de nye initiativer i 2020 i frivilligcentret. 

Repair Cafe Hillerød er et bæredygtigt udviklingskon-
cept med grupper i hele Danmark – nu også i Hillerød. 
En Repair Cafe er ikke nødvendigvis en cafe, men et 
non-profit initiativ, hvor frivillige ildsjæle mødes og 
tilbyder lokale medborgere at reparere defekte gen-
stande, som ellers ville være blevet smidt ud. Den åb-
nede ligesom ti andre repair cafeer landet over i løbet 
af 2020, så der nu er 47 repair cafeer i gang eller under 
opbygning i alle landsdele i Danmark.

Initiativet er på non profitbasis, og gennem forenin-
gen RepairCafé Danmark vil medlemmerne ændre 
smid ud og køb nyt-kulturen samt på længere sigt 

påvirke lovgivningen, så produkter i højere grad bliver 
produceret, så de kan repareres.

Repair Cafe Hillerød lukkede desværre også ned i de-
cember, men åbner dørene igen, så snart corona-re-
striktionerne løftes tilstrækkeligt. Er man handymand 
eller -kvinde er man mere end velkommen til at være 
med. Man kan komme i kontakt med gruppen – bru-
gere og frivillige - gennem Facebook-gruppen ”Repair 
Cafe Hillerød”.

De grønne initiativer spirer frem
Repair Cafe Hillerød er en del af en mindre bølge af 
nye, lokale grønne initiativer, der også omfatter Hille-
rød Klimanetværk. Det er et forholdsvis nyt netværk af 
lokale grupper og foreninger, der har fokus på miljø 
og bæredygtighed og bl.a. laver happenings og kli-
ma-aktioner. 

I klimanetværket finder man fx Bedsteforældrenes Kli-
maaktion Hillerød, der er gruppe af mænd og kvinder 
over 50 år, der bekymrer sig for de voksende klima-
problemer på deres børn og børnebørns vegne, og 
som derfor vil være med til at sætte klimaet på dagsor-
denen. Gruppen mødes regelmæssigt i frivilligcenteret 
– ligesom flere af de øvrige grupper i klimanetværket.

Man kan deltage på mange måder i Klimanetværkets 
grupper eller tage andre initiativer indenfor et særligt 
felt. Klimanetværket kan følges på: 
www.hillerodklimanetvaerk.video.

Nye grønne fællesskaber 
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I2020 kunne foreningen Stop Spild Lokalt for fjerde 
gang uddele overskudsmad fra supermarkeder på 
Lillejuleaften fra Kedelhuset ved frivilligcentret.

”Til trods for, at vi først i sidste øjeblik fik lov at hol-
de uddelingen, og vi derfor havde ganske kort tid til 
forberedelse, og at vi derudover skulle arbejde under 
skærpede omstændigheder, må jeg sige, at det gik 
fantastisk,” fortæller Henriette Rydiger, der er frivillig i 
Stop Spild Lokalt og ansvarlig for at arrangere juleud-
delingen i Hillerød.

De skærpede omstændigheder betød, at der maks.  
måtte være 10 personer til stede ad gangen. Derfor 
offentliggjorde man i år ikke adressen for uddelingen, 
men sendte i stedet alle tilmeldte en personlig besked 
om sted og tidspunkt til afhentning af maden. I nogle 
tilfælde blev maden kørt ud og afleveret til familier, 
der ikke selv kunne afhente den.

Gruppen af frivillige pakkede i alt 500 poser med mad 
på forhånd, og forsøgte efter bedste evne at tage hen-
syn til særlige ønsker. Og Henriette roser de frivillige: 

”Jeg bliver hver år overvældet og lykkelig over at se, 
hvordan det stærke hold af frivillige gør det ud over 
al forventning. Tingene kører bare, alle ved, hvad de 
skal, og der er en stemning af fællesskab og positivitet 
og et ønske om at løfte opgaven på bedste vis.”

Stop Spild Lokalt samlede i 2020 ca. 2,38 tons mad fra 
supermarkederne. Der blev uddelt madposer til 150
familier i Hillerød og omegn og til fødevarefællesska-
bet Mad til Alle.

Uddelingen er arrangeret af Stop Spild Lokalt med 
støtte fra Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød, 
DGI Nordsjælland, DanContainer, One2Move Hillerød 
og Oscar biludlejning Hillerød.

Stop spild lokalt 
- også i juletiden

Juleaften for alle 

Under hensyntagen til corona-begrænsningerne blev 
der også i 2020 holdt ”Jul for alle” på Hillerød Stadion. 
Her hyggede 35 gæster og 9 frivillige - der omfattede 
alt lige fra børnefamilien med 3 børn til enkemanden, 
som har mistet sin kone - med hjemmelavet julemad, 
julemusik og banko med præmier.  

Jul for alle blev arrangeret af Hillerød Fodbold og Mød-
rehjælpen Hillerød i samarbejde med DGI Nordsjæl-
land, Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød.
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It-cafeen i frivilligcentret tager hver anden onsdag 
imod og hjælper borgere, der har problemer eller 
spørgsmål om it. Rådgiverne er it-frivillige i Ældre 

Sagen Hillerød, som i samarbejde med frivilligcentret 
driver it-cafeen, og de svarer på spørgsmål om store 
såvel som små udfordringer med computer, tablets 
og smartphones. 

Så snart muligheden bød sig efter forårets coro-
na-nedlukning, åbnede It-cafeen igen. Gruppen af 
frivillige forsøgte at tilpasse sig, så de både kunne 
overholde gældende regler og give deres ”kunder” en 
god service. 

”Vi ville gerne have gjort meget mere, men det var jo 
omstændighederne, der satte begrænsningerne for 
vores hjælp", fortæller Knud Jensen, der er tovholder 
i It-cafeen. 

It-hjælp under hvide teltduge
Som noget af det første blev der indkøbt mundbind, 
handsker og sprit til at rengøre tastaturer, computer-
mus og tablets, så alle medborgere, der besøgte It-ca-

feen kunne føle sig trygge ved at komme – og så de 
frivillige kunne beskytte sig selv mod smitte. 

I juni flyttede It-cafeen udendørs, for at imødekomme 
corona-restriktionerne. Under hvide pavilloner bød 
de, på samme måde som indendørs, alle velkommen. 
Desværre gav det gode vejr visse udfordringer. Juni 
solskin gjorde det nemlig umådeligt svært at se, hvad 
der foregik på pc- og tabletskærmene. 

Behov for It-cafeen 
It-cafeen har været lukket siden december 2020, men 
der er planer om at åbne igen, så snart det bliver mu-
ligt. For Ældre Sagens it-frivillige er det vigtigt at kunne 
hjælpe:

”For os er det ret frustrerende, at vi ikke kan hjælpe 
folk, som vi plejer, for vi ved, at der er mange, særligt 
ældre, der har brug for den hjælp, vi giver.”

Ældre Sagens it-frivillige har i øvrigt fortsat deres ind-
sats under nedlukningen ved at tilbyde it-hjælp via 
telefonen.

Rådgivninger i frivilligcentret:
It-café i det fri
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Rådgivninger 
i Frivilligcenter Hillerød

Økonomisk råd og vejledning - efter aftale pr. tlf./
mail
Frivillige med professionel baggrund tilbyder borgere 
hjælp til selvhjælp til at få overblik over økonomien, fx 
med budgetlægning og årsopgørelser.

Sprog- og netværkscafé - tirsdage kl. 14.00-17.30
Frivillige tilbyder flygtninge og indvandrere, der går på 
sprogskole eller anden uddannelse, hjælp til lektier el-
ler til at forstå skrivelser fra offentlige myndigheder. 

Advokathjælpen - tirsdag kl. 17.30-18.30
Hillerøds advokater giver gratis, anonym rådgivning 
om juridiske sager. Der er ingen sagsbehandling. 

It-café - onsdag i lige uger kl. 10-12.30
Frivillige fra Ældre Sagen Hillerød og frivilligcentret 
tilbyder hjælp til problemer med pc’er, tablets, smart- 
phones - samt tilsvarende Apple-enheder. 

Familierådgivning - efter aftale pr. tlf./mail
Frivillige rådgivere giver råd til forældre, par, unge, æl-
dre og enlige om fx trivsel, skilsmisse, sorg, krise, m.v.

Bisiddere - efter aftale pr. tlf./mail
Frivillige, uddannede bisiddere tilbyder alle borgere at 
deltage som uvildig person ved møder med fx myn-
digheder, læge, advokat o.l. 

Besøgende i rådgivningerne i 2020
Økonomisk råd og vejledning: 18
Sprog- og netværkscafeen: 168
Advokathjælpen: 170

FrivilligSocialprisen 2020
Ibrahim Uthman modtog på Frivillig Fredag Hille-
rød Kommunes FrivilligSocialpris.

Da det i år ikke var forsvarligt at holde en stor 
Frivillig Fredag-fejring, som vi ellers plejer at 
gøre, blev Hillerød Kommunes FrivilligSocialpris i 
år i stedet uddelt ved en prisoverrækkelse for et 
lille antal inviterede gæster på Hillerød Rådhus.

Her fik Ibrahim Uthman 
overrrakt FrivilligSocial-
prisen 2020. Han fik den 
for sit store engagement 
og frivillige arbejde i bo-
ligområdet Kongevænget, 
hvor han blandt andet 
står i spidsen for ven-
skabsforeningen Al Falou-
ga. 

Borgmester Kirsten Jen-
sen fremhævede i talen 
bl.a. Ibrahims store arbej-
de med at skabe tryghed 
i coronap-perioden, lige-
som mange af de andre 
initiativer, han er med til 
at drive.

I 2021 håber vi atter at kunne invitere frivillige, 
foreningsrepræsentanter og samarbejdspart-
nere til en festlig og hyggelig Frivillig Fredag den 
sidste fredag i september - naturligvis med over-
rækkelse af FrivilligSocialprisen.
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På sporet af frivilligcentret

D er er ikke noget, der kommer af ingenting, 
og frivilligcentret er - ligesom mange frivillige 
foreninger - afhængig af økonomisk støtte fra 

bl.a. kommunen, offentlige puljer, private fonde og 
andre bevillingsydere. I den forbindelse er det afgø-
rende, at vi kan (overbe)vise omverdenen værdien af 
det arbejde vi - og vores medlemmer - udfører.  

Derfor arbejder vi kontinuerligt - og som led i frivillig-
centrets strategi - på at formidle betydningen af det, 
vi gør (i tal og fortællinger), for derigennem at kunne 
mobilisere til deltagelse, men også for at få opbakning 
og støtte; et arbejde, som bl.a. nærværende årsskrift 
også er en del af.

Historiefortælling som et strategisk redskab
Som frivilligcenter danner vi ramme om mange ak-
tiviteter, foreninger og grupper. Samtidig tilbyder 
frivilligcentrets sekretariat en bred vifte af ydelser 
og sætte gang i projekter, tiltag og samarbejder, der 
understøtter både lokale foreningers arbejde og frivil-
ligcentrets formål. 

Som følge af dette er frivilligcenteret kendt for mange 
forskellige dimensioner. Derfor går en del af arbejdet

med at fortælle om frivilligcentret ud på at udvælge 
og prioritere, de vigtigste historier og det, vi vil være 
kendt for. 

Som metode til at hjælpe med dette, har sekretaria-
tets frivillige, medarbejdere og bestyrelse det sidste 
halve år arbejdet med historiefortælling. Historiefor-
tælling er nemlig andet og mere end eventyr. Det er 
også et værktøj, som anvendes af organisationer og 
virksomheder til at skærpe deres identitet – altså må-
den hvorpå de præsenterer sig og fremstår for om-
verdenen.

Følg vejen til fællesskabet
Som en del af synlighedsarbejdet gennemførte vi i 
januar 2020 en kampagne under overskriften ”Følg 
vejen til fællesskabet”. Med store plakater ved Hille-
røds indfaldsveje og små reklamefilm på Facebook 
informerede kampagene om, hvad man kan i et fri-
villigcenter, og opfordrede til at blive del af lokale for-
eningsfælleskaber og meningsfulde aktiviteter. 

Desuden gennemførte vi et mindre re-design af vores 
månedsprogram og et nyt format og layout til frivillig-
centrets foldere. 

Arbejdet med synlighed, historiefortælling og frivillig-
centrets identitet fortsætter i 2021, hvor vi bl.a. skal 
færdiggøre materialer, der skal bruges til at præsen-
tere frivilligcentret ved møder med nye samarbejds-
partnere, sponsorer og bevillingsgivere.
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Frivilligcentrets strategi for 2019-2021 er fortsat le-
detråden for vores fokus og virke i 2021. Vi skal i 
2021 udforme en ny strategi for at sætte retning 

for vores videre arbejde og sikre sammenhæng mel-
lem aktiviteter, ressourcer og de resultater, vi ønsker 
at skabe i de kommende år.

Øget synlighed 
Vi står stærk lokalt – men vi vil gerne stå endnu stær-
kere ved at være synlige og relevante. 

Vi arbejder derfor i 2021 med historiefortælling som 
en metode til at motivere og inspirere til at hjælpe, bi-
drage og støtte hhv. i civilsamfundet, lokalpolitisk og 
ift. at bidrage med økonomisk støtte f.eks. fra fonde 
og strategiske samarbejder. 

Deltagelse for flere gennem brobygning 
Vi er fortsat optaget af. hvordan vi i foreningerne kan 
skabe succes med at få flere – og nye målgrupper - 
med i fællesskabet, som er et af strategiens fokusom-
råder. 

I 2020 nåede vi at introducere ”10 i 20”-møderne, men 
på grund af corona-restriktionerne kom vi desværre 
aldrig i gang. Vi fortsætter arbejdet med at få en tæt-
tere dialog med vores medlemmer gennem mindre 
kaffemøder – online såvel som udendørs. Vi vil på mø-
derne have et gennemgående tema om erfaringer og 
metoder ift. at skabe social tilgængelighed, både for 
unge, voksne og ældre for at styrke mangfoldigheden 
i foreningsfællesskaberne. 

Vores håb er, at Safe Space-projektet, der skal hjælpe 
unge med autisme ind i lokale foreningsfællesskaber, 
vil bidrage med konkrete erfaringer og metoder, der 
også kan bidrage til andre områder. 

Vi fortsætter arbejdet med at understøtte medlems-
foreninger, frivillige og brugere i at styrke og udvikle 
digitale færdigheder til at afholde og deltage i møder 
og foreningsaktiviteter online. Det gør vi, fordi vi kan 
se værdien af onlinefællesskaberne - uagtet om 2021 
fortsat vil byde byder på restriktioner af vores fysiske 
møder og samvær på grund af  COVID-19 eller ej. 

Det næste år kickstarter vi desuden et tættere samar-
bejde i Kulturaksen, som et sted, hvor frivillige sociale 
og kulturelle kræfter kan mødes, samarbejde og ska-
be nye muligheder for deltagelse og engagement. Vi 
vil konkret arbejde for et at skabe nogle fælles events 
med udviklingen af Bibliotekshaven som omdrejnings-
punkt. 

Kommunalvalg
I 2021 er der kommunalvalg. Derfor vil vi sammen 
med vores medlemsforeninger skabe dialog med de 
lokalpolitikerne om de emner, som optager os i for-
hold til vores sociale virke - og ikke mindst hvordan vi 
kan styrke samarbejdet med Hillerød Kommune om at 
nå de mest sårbare og udsatte målgrupper med vores 
sociale tilbud og aktiviteter.

Dette og meget mere ser vi frem til at udfolde i samar-
bejde med vores medlemmer i resten af 2021. 

Fokus for 2021
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ANTAL BRUGERE FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER

                                                    1.743 0-17-årige  

 2.025 18-39-årige  

                                                   
4.250 40-59-årige

  

9.615 60+ årige  

1.999.892 KRONER I INDTÆGTER

PR, KOMMUNIKATION OG SYNLIGHED

 8 Månedsprogrammer

 17 Nyhedsbreve

 1.037 Følgere på Facebook

 1.541 Besøgende på hjemmesiden pr. måned

MEDARBEJDERE OG FRIVILLIGE

     5 Medarbejdere

          
          43 frivillige

          
         

       7 bestyrelsesmedlemmer 

   
4 Uddannelsespraktikanter,  
jobpraktikanter, løntilskud m.v.

 

Nøgletal 2020

17.633 brugere i alt

Socialministeriet 
(grundfinansiering)
18%

40%   
Hillerød Kommune
(grundfinansiering)

5%
Hillerød Kommune  

(projektsamarbejder)        

25% 
Offentlige

puljer

7%
Private fonde

Kontingenter og 
brugerbetaling

5% 
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Bestyrelsen
Peter Andersen (Danmarks Naturfredningsforening), 
Jørgen Nielsen (Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger), 
Hanne Hou (Mødrehjælpen Hillerød), Lars Elbrandt 
(Røde Kors Hillerød), Kristine Bjørnbak Jørgensen (Hil-
lerød Kvindekrisecenter), Charlotte Holmer Kaufmanas 
(særlig udpeget bestyrelsesmedlem). 

Sekretariatet
Anette Nielsen (centerleder), Lærke Brønholt (projekt-
medarbejder), Thilde S. Hansen (projekt- og kommuni-
kationsmedarbejder), Jørn Jensen (frivillig kommunika-
tionsmedarbejder), Richard Haagensen (it-ansvarlig og 
frivillig), Jytte Behrendtz (bogholderi, administration og 
sekretariatsfrivillig), Marianne Knudsen (sekretariatsfri-
villig), Linda Wettendorff (sekretariatsfrivillig), Pernille 
Grandjean (sekretariatsfrivillig), Susanne Fris (sekretari-
atsfrivillig), Eva Christensen (frivillig trivselsgruppekoor-
dinator), Charlotte M. Callesen (frivillig grafiker).

Aktivitetsfrivillige
Lene Spang, Lisbeth Mosgaard, Margit Reenberg, Bo 
Ertmann, Jonas Engelhardt, Ulla Thomsen, Alberte 
Glidal, Ingeborg Gundlach, Malene Lauritsen (gruppe-
ledere for trivslsgrupper for børn og unge). Lisbeth Hart-
vig Andersen, Flemming Rostgaard (Økonomisk råd og 
vejledning). Ulla Maribo, Birthe Hansen, Peter Lennø, 
Lene Lentz, Morten Lindahl (Sprog- og netværkscafé). 
Tim Karll (Fri-hjul). Vibeke Dyrelund (Bisidder). Lil Quist, 
Marika Worm, Inge Espensen (Træning i naturen). Kir-
sten L. Dalgaard, Britt Nielsen og Ellen Godt Hansen 
(GIT-teamet). Hanne Broberg Jensen, Dorte Davidsen, 

Anni Møller, Kirsten Johansen, Minna Christensen, 
Lillian Nielsen, Anne-Grethe Hansen, Hatice Øzdemir 
(Gågruppe-tovholdere). Carina Rydahl og Niels Akehøj 
(Projekt Ud i Livet). Knud Jensen (tovholder i It-cafeen). 

Siden sidst har vi sagt farvel og tak til
Tine Liisberg (projektkoordinator), Elisabeth Aaskilde 
(projektmedarbejder), Gry Høeg Nielsen (projektmedar-
bejder), Bettina Gordon (jobpraktikant), Inger Nielsen 
(sekretariatsfrivillig), Birgit Hansen (sekretariatsfrivillig), 
Maja Winther Olsen (projektfrivillig), John Nielsen (fri-
villig handymand), Shadé Ahmadi (frivillig i Sprog- og 
netværkscafeen), Susanne Holter (Bisidder), Pia Char-
lotte Olsen (udtrådte af bestyrelsen).

Praktikanter
Maria Skovgaard Outzen, Katrine Tarvainen Tarp-Niel-
sen, Josefine Brunse og Josefine Heininge (psykomo-
torikuddannelsen på Københavns Professionshøjskole i 
Hillerød).

Tak for støtten
I 2020 modtog vi økonomisk støtte fra Socialstyrelsen, 
Hillerød Kommune, Metro Schrøder Fonden, Velliv 
Foreningen, Slots- og Kulturstyrelsen, DGI/Sundheds-
styrelsen, Fujifilm Diosynth Biotechnologies Hillerød.

Hjertelig tak til...
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Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12c
3400 Hillerød
Tlf. +45 2750 8037

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

Åbningstider i 
frivilligcentrets sekretariat
Mandag til torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag lukket for betjening – møder efter aftale

Mød os online
www.frivilligcenter-hillerod.dk
www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod
www.youtube.com/frivilligcenter-hillerod

På gensyn!

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12c
3400 Hillerød
Tlf. +45 2750 8037

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

Åbningstider i 
frivilligcentrets sekretariat
Mandag til torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag lukket for betjening – møder efter aftale

Mød os online
www.frivilligcenter-hillerod.dk
www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod
www.youtube.com/frivilligcenter-hillerod

2424

Vi glæder os, ligesom vi ved, at rigtig mange af jer gør, til at vi kan ses igen - i virkeligheden og ikke kun online!

I 2020 anskaffede vi - med støtte fra Team Rotary Nordsjælland puljen - denne flotte ladcykel. Vi glæder os til at 
bruge den i løbet af forårs- og sommermånederne, når vi (forhåbentlig) kan komme ud at møde folk i nærmiljøet. 
Medlemmer kan i øvrigt låne cyklen efter aftale. 


