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Lad os vide, hvis I har en historie, et kommende  
arrangement, aktiviteter eller andet, I gerne vil 
have synliggjort. Lav en aftale med os i god tid, 
og så tager vi en snak med jer om, hvad der kan 
gøres og udarbejder en kommunikationsplan.

Sekretariatet i frivilligcentret har skiftende res-
sourcer; nogle gange er vi mange, og nogle gange 
er vi få. Derudover er der perioder, hvor vi har 
travlt, og andre, hvor der er mere roligt. Derfor 
kan der være tilfælde, hvor vi ikke kan give jer al 
den hjælp, vi gerne vil. Men det må ikke afholde 
jer fra at spørge. 

Hjælp til synlighed
- hvad kan du få hjælp til 
i frivilligcentret

Som medlem af frivilligcentret har man en bred 
vifte af muligheder for at komme ud med sine 
budskaber. Frivilligcentret hjælper og rådgiver 
om synlighed på alle platforme og niveauer. 

Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse og fællesskaber

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

Pressemeddelelser
I kan få hjælp til at formulere pressemeddelelser eller vi kan på baggrund af oplæg eller 
samtaler med jer formulere en pressemeddelelse, som I efterfølgende godkender. Det er al-
tid en god ide at supplere en pressemeddelelse med et billede.
Hvis det er relevant, publicerer vi jeres pressemeddelelse som nyhed på frivilligcentrets 
hjemmeside og på Facebook.

Annoncer
Frivilligcentret har en favorabel annonceaftale med  Hillerød Posten. Vi kan hjælpe jer med 
udarbejdelse af annoncen og koordinering med redaktionen på Hillerød Posten. Kontakt os 
for at lave en aftale, hvis I har brug for dette. 

Print
Vi hjælper gerne med print, kopiering og laminering af såvel ting, vi har hjulpet med at  
producere, som ting, der er produceret af andre. I sidstnævnte tilfælde kræver det, at vi 
modtager materialet i PDF-format enten på et USB-stik eller via e-mail. 
Ved kopiering afregner vi kontant eller vi skriver en faktura. 
De aktuelle priser for print, kopi og laminering fremgår af skemaet herunder: 

Pr. stk.  
(medlem)

Over 10 stk.  
(medlem)

Pr. stk.  
(ikke medlem)

Laminering

Sort/hvid
A4 alm. papir 1,00 0,75 2,50 6,00
A4 glossy papir 2,50 2,00 4,00
A3 alm. papir 1,50 1,00 4,00 8,00
A3 glossy papir 3,00 2,25 5,00
Farver
A4 alm. papir 2,00 1,50 4,00
A4 glossy papir 2,50 2,00 5,50
A3 alm. papir 3,00 2,50 5,50
A3 glossy papir 3,50 3,00 7,00

Generelt
Vi bruger Adobes programmer (Photoshop, InDesign, m.v.) til udarbejdelse af materialer. 
Når vi skal hjælpe jer med at producere materialer, skal I levere billeder og logoer i en høj 
opløsning. Skal vi hjælpe med at ændre noget i allerede producerede materialer, skal vi bru-

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C
3400 Hillerød
Tlf: 4824 1907
info@frivilligcenter-hillerod.dk



Hjemmeside
www.frivilligcenter-hillerod.dk
På frivilligcentrets hjemmeside kan vi lave omtale af jeres aktiviteter 
i form at en nyhed, der publiceres på forsiden, eller med generelle 
beskrivelser andetsteds på hjemmesiden. Med udgangspunkt i je-
res oplæg, udarbejder vi en tekst til hjemmesiden. 
Hjemmesiden opdateres løbende.

Foreningsvejviseren 
Foreningsvejviseren er et online katalog over sociale foreninger i 
Hillerød Kommune. Man finder vejviseren via frivilligcentrets hjem-
meside. 
I kan komme med i vejviseren, hvis I er en social forening eller tilby-
der sociale aktiviteter. I udfylder selv den elektroniske blanket, som 

findes øverst på Foreningsvejviserens forside, så sørger vi for, at I bliver oprettet. 
Foreningsvejviseren opdateres i det omfang, I selv sørger for at videregive relevante op-
lysninger. Derfor forventer vi, at I selv holder øje med, om de rette oplysninger er skrevet på 
siden. Vi sender én gang om året en påmindelse til alle vores medlemmer om at tjekke og 
evt. opdatere oplysningerne i Foreningsvejviseren. 

Facebook
facebook.com/Frivilligcenter.hillerod  
Frivilligcentret har en Facebook-side, hvor vi deler og skaber syn-
lighed om såvel egne som vores medlemmers aktiviteter. Vi opfor-

drer jer til, at gå ind og “like” vores side.
Vi laver gerne et opslag på vores side om jeres arrangement eller historie. Vi deler også 
gerne, hvis I selv har lavet et opslag eller en begivenhed på jeres egen Facebook-side. I 
skal blot gøre os opmærksom på, at I har noget, vi godt må dele, ved at skrive en mail til os. 
Frivilligcentret har også en Facebook-gruppe for medlemmer af frivilligcentret: ”Gruppe 
for Frivilligcenter Hillerød”. Her deler vi medlemsspecifik information, f.eks. invitationer til 
medlemsmøder og generalforsamling, info om arrangementer for medlemmer og lignende. 
Der er også mulighed for at komme i kontakt med medlemmer fra andre af frivilligcentrets 
medlemsforeninger. Vi opfordrer til, at I bliver medlem af denne gruppe.  

Nyhedsbrev

Fredensvej 12C • 3400 Hillerød  
Tlf. 48 24 19 07

info@frivilligcenter-hillerod.dk  
www.frivilligcenter-hillerod.dk 
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Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om rele-
vante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige om-
råde. Nyhedsbrevet udsendes via mail og kan hentes på 
 frivilligcenter-hillerod.dk eller på tryk i frivilligcentret.

Frivilligcentret udgiver hver måned programmet ”Det sker i 
 frivilligcentret”. Programmet kan hentes her eller i centret.
Redaktion og grafik: Jørn Jensen, Anette Nielsen og Knud 
 Sneftrup.

Prik til din nabo 60+

Kom med! inviterer til ”Glade seniordage” 
i oktober-november.

Formålet med de fire arrangementer er at få seniorer, som 
ikke i forvejen er meget optaget af alverdens aktiviteter 
uden for deres hjem, til at blive inspireret til deltagelse og 
aktivitet i nye fællesskaber.
Har du en nabo i målgruppen? En bekendt eller et familie-
medlem? Så prik til dem! Henvis dem til programmet og giv 
dem en kærlig opmuntring til at komme ud blandt nye men-
nesker og blive en del af nye fællesskaber.

Glade Seniordage består af følgende arrangementer: 

1   ”Det gode seniorliv”, torsdag 26. oktober  
kl. 11-15 i Støberihallen, Nordstensvej.

2   ”Sammen om sundhed”, mandag 30. oktober  
kl. 14-17 i Sundhedscentret, Milnersvej.

3   ”Kulturliv og fællesskaber”, onsdag 1. november  
kl. 10-14 i Klaverfabrikken, biblioteket og frivilligcentret.

4   ”Frivillighed og virkelyst” fredag 3. november  
kl. 10-12.30 i frivilligcentret.

Programmet kan downloades HER.
Læs mere HER. Alle arrangementer er gratis, men kræver tilmelding. 
Kom med! er et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød og Hillerød 
Kommune om at styrke fællesskab og forbygge ensomhed blandt æl-
dre i Hillerød Kommune. 
Læs mere om Kom med! på kommedhillerod.dk. 

1 Prik til din nabo 60+
2 Inspirations- og netværksdag på tværs af 

foreningslivet
2 Et mangfoldigt foreningsliv til glæde for alle
3 Ny uddeling af Team Rotary Hillerød puljen 2017
3 Få støtte til frivilligt socialt arbejde 

3 Ny sæson for multikulturel mødregruppe 
4 Festlig Frivillig Fredag
4 Vis værdien i film og billeder
5 Kaffe med ministeren
5 FrivilligSocialprisen 2017 til Søren Lerche
5 ”Det gode gerningssted” på Kulturnatten 2017

6 Care Deeply Day
6 Trivselsgrupperne
6 Ny medarbejder
6 Nye medlemmer
6 Sæt din mærkesag på dagsordenen 

til kommunalvalget

Ca. hver anden måned udsender frivilligcentret et nyhedsbrev med kort 
omtale af egne såvel som medlemmers aktiviteter, projekter, arrange-
menter og nye initiativer. I nyhedsbrevet linkes der til frivilligcentrets, 
medlemmers og evt. andre foreningers hjemmesider, hvor man kan få 
en grundigere orientering. 
Nyhedsbrevet distribueres primært i elektronisk form. Man kan abon-
nere på nyhedsbrevet via frivilligcentrets hjemmeside eller ved at sen-
de en mail til epost@frivilligcenter-hillerod.dk. Nyhedsbrevet printes i få 
 eksemplarer, som kan hentes i frivilligcentret. 

Månedsprogram
Hver uge i JANUAR 2018 i FcH

WWW.FRIVILLIGCENTER-HILLEROD.DK

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød, tlf. 4824 1907  
info@frivilligcenter-hillerod.dk • www.frivilligcenter-hillerod.dk  

www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod

MANDAG 
09.00 - 10.00 DOF Hillerød Fritidsskole  

Qigong ved Peter Siggaard Andersen,  
nærmere oplysninger Lena Becker, post@fritidsskoler.dk. 

10.15 - 11.45 FOF-kursus – bevægelse og afspænding 
Nærmere oplysninger: FOF Nord, kontakt@fof-nord.dk. (Start 22. januar)

10.15 - 15.45 FOF-kursus i billedkunst  
Hold 1: 10.15 – 13 og hold 2: 13 – 15.45. Billedkunst ved Peter Siggaard Andersen. 
Nærmere oplysninger: FOF Nord, kontakt@fof-nord.dk. 

12.00 - 14.00 Styrk din krop  
Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår 
både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen. 
Lukket for nye deltagere, men der oprettes venteliste ved henvendelse til: Anne Chri-
stiansen tlf. 2855 6842 eller Grethe Larsen tlf. 5133 5076.

14.00 - 17.30 Sprog- og netværkscafé  
Hjælp til lektier, det danske sprog og papirer fra det offentlige. Åben café, der blandt 
andet henvender sig til flygtninge og indvandrere, der går på sprogskole eller anden 
uddannelse. Der tales dansk på alle niveauer. Alle interesserede er velkomne. Tovhol-
der: Birgitte Frank. 

17.00 - 19.00 NA (Narcotics Anonymous) 
Selvhjælpsgruppe for misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.  
Interesserede møder bare op. Kontakt: Tine Weiss, tineweiss@hotmail.com. 

19.00 - 21.30 ACA (Adult Children of Alcoholics) - Netværksmøde  
Voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie. Socialt samvær og støt-
te til at komme videre i livet. Interesserede møder bare op. 

TIRSDAG
09.45 - 11.00 Motion med Hillerød Motionsvenner  

Motion med fællesskab – alle kan være med. Efter motionen drikker vi en kop kaffe/te. 
Der er plads til at flere kan deltage. Tovholdere: Inger Schjøtt og Inge Pihl. 

10.00 - 15.00 Åbent atelier  
Kom og mal i det åbne atelier - med akrylmaling og akvarel. Medbring selv dine mate-
rialer – vi støtter og sparrer med hinanden. Tovholdere: Ruth Nielsen. 

14.00 - 16.00 Alzheimerforeningens motionstilbud 
”Bevæg dig og bevar dig” for borgere med demens og deres pårørende. Underviser er 
Godtvedlærer Nina Olesen, frivillige hjælpere er Lis Bendsen og Edith Hansen. Nærme-
re info og tilmelding: Edith Hansen, tlf. 23729238 eller mail edithahansen@gmail.com.

14.00 - 17.00 Rotary Youth Exchange  
Danskundervisning for udenlandske udvekslingsstuderende bosat i Hillerød og omegn. 
mfs@outlook.dk.

16.30 - 18.00 Økonomisk råd og vejledning  
Et frivilligt tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret 
på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne. Fremmødte får hjælp efter tur.  
Tovholder: Jytte Behrendtz, epost@frivilligcenter-hillerod.dk. 

17.30 - 18.30 Advokathjælpen i Hillerød  
Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle. Fremmødte får hjælp 
efter tur. 

 
18.30 - 19.30  
19.30 - 20.00 

Hillerød Skakklub  
Træning for børn og unge i alderen 6-16 år.  
Træning for seniorer. Herefter spilles der partier.

ONSDAG
09.00 - 14.00 Klatmalerne  

En netværksgruppe, som maler i atelieret. Tovholder: Flemming Petersen. 
10.00 - 14.00 Åben IT-rådgivning  

Kig forbi med spørgsmål på IT-området. Alle er velkomne.  
Tovholdere: Richard Haagensen og Daniel Andersen.  
Kontakt: richard@frivilligcenter-hillerod.dk. (Start 17. januar)

19.30 - 20.45 Anonyme Alkoholikere (AA) + Al-Anon (pårørende)  
Åbent møde. Alle interesserede er velkomne. 

19.30 - 20.45 Alateen  
Alateen er en selvhjælpsgruppe for teenage-pårørende til alkoholikere. Vi mødes for at 
dele erfaring, styrke og håb om det at have en forælder, der er ramt af alkoholisme. 

TORSDAG
09.30 - 11.00 Styrk din krop  

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår 
både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen. 
Spørgsmål og tilmelding: Annette Schneider: tlf. 2029 4809.

09.50 - 12.00 Sæt styr på tilværelsen - og få vind i håret og gode ben  
Cykelgruppen Frihjul I er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par 
timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Tovholder: Tim Karll. 

10.30 - 12.15 FOF-kursus i spansk 
Der undervises på niveau A1 af Albena Radeva.  
Nærmere oplysninger: FOF Nord, kontakt@fof-nord.dk. (Start 25. januar)

11.00 - 13.30 Åndehullet - rolig motion med efterfølgende samvær  
Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser. Gruppen 
ledes af pensioneret fysioterapeut Kirsten Gravesen (med speciale i træning af men-
nesker med en lungelidelse). Gymnastikken er målrettet åndehulsgruppen.  
Tovholdere: Marianne Henriksen og Elisabeth Nielsen. (Start 11. januar)

17.00 - 20.15 FOF-kursus – Yoga 
Nærmere oplysninger: FOF Nord, kontakt@fof-nord.dk. (Start 25. januar)

17.00 - 19.00 CA (Cocaine Anonymous) 
Selvhjælpsgruppe for misbrugere, der er eller vil være stoffri. Interesserede møder 
bare op. Kontakt: Mia Mariegaard, mianielsen@hotmail.com.

18.30 -21.00 Vennepunktet – et mødested for voksne mellem 24 og 40 år 
Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og 
arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venska-
ber. Alle i målgruppen er velkommen, man møder bare op.  
For mere info kontakt Signe: Signe_b@yahoo.dk. 

FREDAG
09.50 - 12.00 Sæt styr på tilværelsen - og få vind i håret og gode ben  

Cykelgruppen Frihjul II er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par 
timer. Gruppen er åben for nye medlemmer. Tovholder: Tim Karll. 
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venligst selv 
op startdatoen 

for de faste 
arrangementer

Det sker i JANUAR 2018
i frivilligcentret

Månedsprogrammet er en oversigt over den kommende månedens arran-
gementer og aktiviteter i rammerne af frivilligcentret.
Når I booker et lokale i frivilligcentret eller Kedelhuset, vil jeres arrangement 
blive omtalt i månedsprogrammet. Det er derfor vigtigt, at I beskriver jeres 
arrangement, når I  booker lokale. 
Månedsprogrammet giver desuden mulighed for, at særlige arrangementer 
kan få omtale i form af en lille ”annonce” på bagsiden.  

Månedsprogrammet distribueres primært i elektronisk form via mail. Er du tilmeldt frivillig-
centrets nyhedsbrev, sendes månedsprogrammet også til dig på e-mail. Månedsprogram-
met kan også hentes i trykt form i frivilligcentret, på Hillerød Bibliotek, på rådhuset udvalg-
te andre steder i byen.  

Det sker i Hillerød (onlinekalender)
www.detskerihillerod.dk
Arrangementer og aktiviteter, der er med i månedsprogrammet, bliver også indtastet i on-
linekalenderen ”Det sker i Hillerød”, hvor også øvrige arrangementer og begivenheder i  
Hillerød Kommune er beskrevet. Onlinekalenderen opdateres løbende. 

Infoskærme
På Hillerød rådhus og Hillerød bibliotek samt i frivilligcentret hænger der infoskærme med 
information om arrangementer. Som frivilligcenter har vi begrænset adgang til skærmene 
på Rådhuset og biblioteket.
Har I brug for omtale af et alment og åbent arrangement, er der mulighed for, at vi kan hjæl-
pe med at få information om jeres arrangement vist på skærmene. I så fald hjælper vi i  
frivilligcentret med udformning af infoskærmbillede på baggrund af jeres tekst og billeder.  

Plakater
Vi kan hjælpe jer med at producere og printe plakater i A4 og A3. Vi udarbejder plakaterne 
i samarbejde med jer.
Plakater for arrangementer, der afholdes i regi af frivilligcentret, laver vi i en skabelon med 
teksten “Aktivitet i dit frivilligcenter”
I sørger selv for ophængning af plakaterne. Vi hænger gerne plakaterne op i frivilligcentret 
og på Hillerød Bibliotek efter aftale med jer. 

Foldere og indstik
Vi kan hjælpe jer med at producere foldere og indstik i flere formater. 
Tekst, billeder og format aftaler vi med jer. Vi – eller i nogle tilfælde vores frivillige grafiker – 
udarbejder folderen på baggrund af det aftalte og sender jer layout til godkendelse.  
Vi anbringer foldere i frivilligcentret og på Hillerød bibliotek. I står selv for den øvrige  
distribution af foldere og indstik.  


