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MANDAG

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. Tovholder: 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 støtte til at komme videre i livet.  
Interesserede møder bare op. 

TIRSDAG

09.45 - 11.00 Motion med Hillerød Motionsvenner 
Motion og afspænding tilpasset holdets sammensætning. Efter motionen 
tager vi gerne en snak over kaffen i borgercafeen. Der er plads til nye på 
holdet. Tovholder: Inge Pihl tlf. 2383 3342. (Starter 28. august)

10.00 - 15.00 Åbent atelier 
Kom og mal i det åbne atelier - med akrylmaling og akvarel. Medbring 
selv dine materialer – vi støtter og sparrer med hinanden.  
Tovholder: Ruth Nielsen. (Starter 14. august)

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. 
(Starter 14. august)

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. (Starter 14. august)

ONSDAG

09.00 - 14.00 Klatmalerne 
En netværksgruppe, som maler i atelieret.  
Tovholder: Flemming Petersen. (Starter 8. august)

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

10.00 - 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. 

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 mennesker med en lungelidelse). 
Gymnastikken er målrettet åndehulsgruppen. Tovholdere: Marianne 
Henriksen og Elisabeth Nielsen. (Starter 16. august)

18.00 - 19.00 CA (Cocaine Anonymous) 
Selvhjælpsgruppe for misbrugere, der er eller vil være stoffri. 
Interesserede møder bare op.  

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 venskaber. Alle i målgruppen er velkommen, man 
møder bare op. For mere info kontakt Signe: Signe_b@yahoo.dk. 

FREDAG

10.00 - 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. 

Idé- og planlægningsmøde
for Kulturnat 2018  
onsdag 15. august kl. 16.30-18.30 

Kulturnatten i frivilligcentret holdes i år fredag 
21. september kl. 16.30-21.30.

Rammen er ”et mangfoldigt væksthus, hvor 
fællesskabet blomstrer til glæde for flere”. 

Byd ind med dine ideer og sæt form på kultur-
natten på idé- og planlægningsmødet. 

Tilmelding med navn og mail på deltagere til  
epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest 14. august.

PRAKTISK ARBEJDSDAG I 
DIT FRIVILLIGCENTER
Så er det tid til at få ryddet ud i gemmerne, 
rengjort i hjørnerne, strammet løse skruer og 
måske svunget en pensel i dit frivilligcenter.

Vi holder fælles arbejdsdag  
fredag 10. august fra kl. 10.00 til 14.00,  
og I er velkomne til at tage en tørn en af de 
andre dage i uge 32. 

Tilmelding på epost@frivilligcenter-hillerod.dk 
eller 4824 1907.
Se oversigt over opgaver på frivilligcenter-hillerod.dk

 

CAFÉMØDE OM BØRN I 
SKILSMISSEFAMILIER OG 
DERES FORÆLDRE
Onsdag 22. august kl. 19.00-21.00 
i Frivilligcenter Hillerød 

Skilsmissekonsulent og frivillig gruppe- 
leder i trivselsgrupperne, Bettina Vester-
gaard, fortæller om de udfordringer, børn og 
voksne møder, når familien splittes.Oplægget 
er også velegnet for bedsteforældre.
Trivselskoordinator Eva Christensen fortæller om  
frivilligcentrets tilbud til børn og skilsmisseramte 
familier.
Gratis adgang. For yderligere info kontakt:  
Eva Christensen på  
selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk eller 4824 1907

Indstil din kandidat til 
FrivilligSocialprisen  
Sidste frist for indstillinger til FrivilligSocialprisen 
2018 er 6. august.

Frivilligcenter Hillerød hjælper gerne med at  
udforme indstillingerne. Kontakt os på   
info@frivilligcenter-hillerod.dk.

Retningslinjerne for tildeling kan du læse på  
Hillerød Kommunes hjemmeside.
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Det sker i AUGUST i frivilligcentret

Alle medlemsforeninger kan få omtalt deres arrangementer holdt i frivilligcentret  
og Kedelhuset i månedskalenderen.  

Send en beskrivelse til epost@frivilligcenter-hillerod.dk inden den 20. i måneden før.

Torsdag 2., 16. 
og 30.  
19.00 - 21.00

Angstforeningen - selvhjælpsgruppe hvor ligesindede mødes 
Del dine tanker og erfaringer omkring angst og håndtering af de 
udfordringer, angsten kan medføre. Er du interesseret, så kontakt os 
på tlf. 7027 1320 eller skriv til: grupper@angstforeningen.dk. Denne 
gruppe er ikke åben, men der etableres løbende nye grupper.

Mandag 6. 
18.00 - 21.00

Foreningen Vi har mistet et barn  
Selvhjælpsgruppe med dialog og støtte mellem forældre, der har 
mistet et barn - for deltagelse og nærmere oplysninger:  
Susanne Petersen, rugvangen@me.com.

Tirsdag 7. og 21.  
13.30 - 15.00

Sangcafé - hvor alle slags sanglærker er velkomne  
Vi synger efter Højskolesangbogen tirsdag i lige uger. Konceptet er 
enkelt: fællessang, hyggeligt samvær og kaffe. Vi betaler 10 kr. for 
kaffe og lidt sødt. 

Onsdag 8. 
19.00 - 22.00 

Haveselskabet 
Foredrag ved Kjeld Slot – ”Huset som hoved og haven som krop”. 
Kjeld Slot viser billeder og fortæller om, hvordan vi bringer hus og 
have i harmoni. Nærmere info: Lene Lentz, ll@haveselskabet.dk.

Fredag 10. 
10.00 - 14.00 

Rengøringsdag i Frivilligcenter Hillerød 
Vi rydder ud i gemmerne, rengør i hjørnerne, strammer løse skruer 
og måske svinger en pensel i vores frivilligcenter. Kan du ikke 
deltage i den fælles arbejdsdag, er du velkommen til at tage en tørn 
en af de andre dage i uge 32.  
Tilmelding på epost@frivilligcenter-hillerod.dk eller 4824 1907.  
Se oversigt over opgaver på frivilligcenter-hillerod.dk.

Søndag 12. 
11.00 - 13.00 

Foreningen Efterladte efter selvmord  
Selvhjælpsgruppen Walk and Talk mødes på Hillerød Station, går en 
tur omkring slottet og drikker bagefter kaffe i Frivilligcenter Hillerød. 
Nærmere info: Lise Tarkiainen tlf. 3089 3576.

Mandag 13. 
19.00 - 21.00

Foreningen Hillerød Torvemarked 
Infomøde om det nye Torvemarked.  
Nærmere info: hilleroedtorveteam@gmail.com. Tlf. 2214 5591.

Tirsdag 14. og 
28.  
14.00 - 16.00 

Dansk Blindesamfund – Håndarbejdsklub  
Klubben er for blinde og svagsynede personer, der har lyst til at lave 
håndarbejde – både begyndere og erfarne håndarbejdere er 
velkomne. Kontaktperson:  
Bente Ullits Eckmann, tlf. 4178 4148, bente.ullits@gmail.com. 

Onsdag 15. 
16.30 - 18.30 

Frivilligcenter Hillerød –  
idé- og planlægningsmøde om Kulturnatten  
Kulturnatten i frivilligcentret holdes i år fredag 21. september kl. 
16.30-21.30. Rammen er ”et mangfoldigt væksthus, hvor 
fællesskabet blomstrer til glæde for flere”. Byd ind med dine ideer og 
sæt form på kulturnatten på idé- og planlægningsmødet.  
Tilmelding med navn og mail på deltagere til  
epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest 14. august.

Søndag 19. 
11.00 - 14.00 

Hillerød Bys Lokalråd holder borgermøde  
Årligt møde på Jægerbakken. Medbring brunch/frokostkurve, tæpper/
borde/stole efter behov. Formålet er at lære hinanden at kende under 
uformelle former, udveksle ideer om forbedring af byens liv og nyde 
udsigten over Slotssøen. Der er ikke noget program – men alle er 
velkomne til at medbringe spil, emner til diskussion eller musik.  
I tilfælde af dårligt vejr flyttes mødet til frivilligcentret.

Mandag 20. 
19.00 – 21.00 

Samtalecafé for pårørende til unge med skizofreni – 
Om at flytte hjemmefra 
Arrangementet er for dig, som har en hjemmeboende ung med 
skizofreni, og som overvejer, hvad der skal ske i fremtiden - eller for 
dig, som er forælder til en ung med skizofreni, som er flyttet 
hjemmefra. En forælder til en ung med skizofreni, som er flyttet 
hjemmefra, en ung med skizofreni og en fagperson vil dele deres 
tanker og erfaringer. Der vil være mulighed for at møde og snakke 
med andre i samme situation, og stille spørgsmål til panelet.  
Tilmelding: hannewesthnicolajsen@gmail.com inden 14. august.

Onsdag 22. 
19.00 - 21.00 

Cafémøde om børn i skilsmissefamilier og deres forældre 
Skilsmissekonsulent Bettina Vestergaard, som også er gruppeleder i 
frivilligcentrets trivselsgrupper, vil komme ind på de udfordringer, som 
både børn og voksne møder, når en familie splittes op. Oplægget er 
også velegnet for bedsteforældre, der ofte møder store udfordringer i 
forhold til børn og børnebørn. Trivselskoordinator Eva Christensen vil 
fortælle om frivilligcentrets tilbud til børn og skilsmisseramte familier. 
Der er gratis adgang – tilmelding ikke nødvendig. For yderligere 
info:Eva Christensen, ec@frivilligcenter-hillerod.dk.

Onsdag 22. 
19.00 - 21.00 

Selvhjælpsgruppe: Angstforeningen 
Del dine tanker og erfaringer om angst med andre. Dette er ikke en 
åben gruppe, men der oprettes løbende nye grupper. Kontakt 
Angstforeningen på grupper@angstforeningen.dk, hvis du er 
interesseret i at deltage i en gruppe. 

Onsdag 22. 
19.00 - 21.30

Aspigerne – netværksgruppe under Autismeforeningen  
Kvindegruppe, der mødes til kaffe og masser af snak.  
Kontakt: Elizabeth Trøstrup Christensen, dibberc@gmail.com.

Lørdag 25. 
13.00 - 17.30 

ADHD Nordsjælland – Familiecafé 
Åben familiecafé for børn med ADHD og lignende diagnoser og 
deres søskende og forældre, hvor vi blandt andet tegner, maler og 
på andre måder udtrykker os kreativt.  
Kontaktperson: Stina Gleerup, fam.gleerup@hotmail.com.

Søndag 26. 
09.30 - 17.30 

Kursus i førstehjælp ved Røde Kors  
Kurset giver introduktion til grundlæggende førstehjælp for alle og er 
obligatorisk for alle, der skal tage kørekort. Introduktion til 
hjertestarter. Pris kr. 575,- inkl. materialer og kaffe/te.  
Tilmelding via https://www.rodekors.dk.

Tirsdag 28. 
15.30 - 17.30

Amnesty International  
Medlemsmøde i lokalafdeling Hillerød/Allerød. Kom og deltag i 
lokalgruppens arbejde for menneskerettigheder for alle. Vær med til 
at oplyse og gøre en forskel globalt ved at arbejde lokalt. Alle 
interesserede er velkomne. Du møder bare op.  
Tovholder: Maggie Andersen, maggielaird@yahoo.com.

Tirsdag 28. 
16.00 - 18.00 

Lær at tackle job og sygdom 
Opfølgning for deltagere i ”Lær at tackle job og sygdom”-forløb. 
Yderligere info: Helle Langfeldt, helleblangfeldt@gmail.com. 

Torsdag 30. 
17.00 - 19.00

Inspirationsworkshop om FrivilligBørs 2018 
Kom og få sparring og inspiration til, hvad du kan ønske dig – og 
hvad du kan bidrage med som deltager i årets FrivilligBørs. 
Tilmelding til epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest 27. august. 

Torsdag 30. 
19.30 - 21.00 

Grænseforeningen – ”Genforeningsjubilæet 2020” 
Oplæg ved Marie Hjarvad de Fine Licht – hvorfor og hvorledes kan 
genforeningens 100-års dag med Sønderjylland fejres – også her i 
Nordsjælland. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage for medlemmer, gæster 
50 kr. Nærmere info: Bent Kauffmann, bent@panikrejser.dk.

Hvad er en FrivilligBørs?
En FrivilligBørs er et sjovt og anderledes netværkskoncept mellem foreninger og 
frivillige grupper, kommunale institutioner, lokale virksomheder, uddannelser og 
borgere, hvor deltagerne bytter varer i form af viden, aktiviteter og ressourcer. Hvad 
kan I tilbyde, som andre kan have glæde af? Hvad ønsker I jer? Og hvad mangler I 
for at komme videre med en aktivitet eller idé? 


