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Valgmøde om samarbejde og vilkår for

det frivillige engagement i Hillerød
Politikere fra samtlige opstillede partier deltager i et
valgmøde om vilkårene for det frivillige engagement.
Det sker i Kedelhuset torsdag 31. oktober kl. 19.00.
Politikerne vil bl.a. svare på disse spørgsmål:
1. Hvordan vil du bidrage til at understøtte, at folk fortsat vil engagere sig som frivillige i vores lokalområder?
2. På hvilke områder vil du prioritere, at Hillerød Kommune involverer frivillige kræfter?
3. Vil du være med til at sikre en langsigtet budgetlægning, så der er ro til at udføre det frivillige sociale
arbejde – i så fald hvordan?
Alle deltagende politikere har fået sendt frivilligchartret
om samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. Det kan bruges som grundlag og inspiration til
debatten.
De deltagende politikere er Peder Bisgaard, Socialde-

mokraterne; Christina Thornholm, Det Radikale Venstre; Bente Claudi, Konservative; Kim Hendry, Liberal
Alliance; Rikke Macholm, Socialistisk Folkeparti; Lene
Kattrup, Dansk Folkeparti; Nanna Kjær, Fælleslisten;
Klaus Markussen, Venstre.
Kom og deltag i debatten. Alle er velkomne – tilmeld dig
på: epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest 30. oktober.

Alle foreninger med cvr-nummer skal have digital postkasse
1. november 2013 skal foreninger med et cvr-nummer
også have en digital postkasse.

dan foreningerne lader sig cvr-registrere, og på virk.dk
får man hjælp til at oprette en digital postkasse.

Efter denne dato foregår al korrespondance mellem det
offentlige og de pågældende foreninger elektronisk.

Få hjælp til at oprette digital postkasse: Frivilligcenter
Hillerød tilbyder et minikursus med introduktion til at få
oprettet en digital postkasse torsdag 7 og 28 november kl. 14-16.

Det er ikke et lovkrav, at foreninger skal lade sig cvrregistrere, men hvis foreningen ønsker at kommunikere
med det offentlige, er det nødvendigt at have et cvrnummer såvel som en digital postkasse.
På Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside kan
man finde en detaljeret beskrivelse, der forklarer, hvor-

Vi holder mødet i to dele, da man som trin 1 skal sørge
for at få oprettet en digital signatur og trin 2 kan få vejledning til selve oprettelsen af den digitale postkasse.
Tilmelding nødvendig til epost@frivilligcenter-hillerod.dk
senest 6. november.
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Alle vil elske dig – til gengæld får du ingen løn
Frivilligcenter Hillerød holder onsdag 30. oktober kl.
19.00-21.00 infomøde om at engagere sig i frivilligt arbejde
i Hillerød.
Nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret, er blandt
andet: Hvorfor blive frivillig? Hvordan engagerer man sig?
Hvor kan man engagere sig? Hvilke regler gælder for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere?
Frivillige fra blandt andet Hillerød Motionsvenner vil dele
erfaringer fra deres personlige engagement et sted i Hillerød.
Som frivillig kan man for eksempel bidrage til at skabe fællesskaber, passe en genbrugsbutik, lede indsamlinger og
kampagner eller arbejde med PR, IT eller i bestyrelsen.
Frivilligcentret ligger inde med frivilligjobs fra mange
forskellige foreninger. Vil man opslå et frivilligjob, kan man
skrive til Dorte Kappelgaard, dk@frivilligcenter-hillerod.dk.
Frivilligcentret gennemførte i april et lignende møde, hvor

I april arrangerede frivilligcentret et infomøde, hvor der var stor
interesse det frivillige engagement.

der var stor interesse for at bidrage med et frivilligt engagement.
Tilmelding til infomødet kan ske til epost@frivilligcenterhillerod.dk eller tlf. 4824 1907.
Deltagerne vil blive budt på te, kaffe og lidt sødt til ganen.

Fællesmøde for brugere af Kulturværkstedet og frivilligcentret
Mandag 25. november kl. 19. inviterer Frivilligcenter
Hillerød til fællesmøde med alle brugere af Kulturværkstedet og frivilligcentret.
Baggrunden er, at frivilligcentret pr. 1. august har
indgået en brugeraftale med Hillerød Kommune om Kulturværkstedet. Den betyder, at frivilligcentret fremover
står for al lokalebooking, styring og samarbejde omkring
huset.

Frivilligcentret ønsker at præsentere og få feedback på
et sæt husregler, som fremover vil sættende normerne
for brugen af huset. På mødet lægges der op til dialog
om ønsker for husets udvikling, forventninger og samarbejde. Vi håber at se 1-2 repræsentanter fra alle brugerforeninger og grupper.
Tilmelding med kontaktoplysninger og foreningsnavn til: epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest 22.
november.

Foredrag om at blive stress-ramt af arbejde
Tirsdag 5. november kl. 19.30 -21.30 inviterer familierådgivningen i frivilligcentret til foredrag med tidligere
folkeskolelærer og ergoterapeut Marianne Bak.
Hun fik et meget alvorligt arbejdsrelateret stress-sammenbrud for nogle år siden. I foredraget ”Stress, valg
og eksistens” fortæller hun om stressen set indefra.
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Du hører om udfordringerne i hverdagen og får et
indblik i, hvad det reelt vil sige at være alvorligt ramt
af stress, og du får et bud på, hvordan det er muligt at
finde tilbage til sig selv og livet.
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Tovholder:
Eva Christensen, selvhjælpskoordinator: selvhjaelp@
frivilligcenter-hillerod.dk.
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Frivillig Fredag 2013
Årets frivillighedsdag blev fejret gennem hele uge 39 med en stor foreningsbasar i samarbejde med Hillerød Bibliotek, et musikalsk-socialt samarbejde med Klaverfabrikken, og et rekordstort antal lokalpolitikeres og embedsfolks praktik i foreninger i Hillerød. Mange foreninger har været involveret, og vi oplevede
igen, hvor stor synlighed og entusiasme det giver, når man går sammen om at fejre og sætte det frivillige
engagement på dagsordenen i Hillerødområdet. De næste fire sider ser tilbage på arrangementet.

Foreningsbasar på biblioteket
På foreningsbasaren på Hillerød Bibliotek kunne man
gå på opdagelse i foreningslivets mangfoldighed, da
over 30 foreninger og sociale grupper demonstrerede
dele af deres aktiviteter på kreative og inddragende
måder.
Der blev registreret over 700 besøgende på biblioteket
på dagen – som viste sig at være ideelle rammer for
årets Frivillige Fredag.
Ventilen Hillerød inviterede til ’fødselsdag’ og ’på biograftur’ med ’en ensom ung person’, og Dansk Blindesamfund Nordsjælland viste, hvordan man skriver sit
navn med blindskrift, mens sprog- og netværkscaféen i
dagens anledning hjalp dansksprogede med at udtrykke sig på et fremmedsprog.
Grønnegadecentret sørgede for fællessang og dans.
Depressionsforeningen havde udskrevet en konkurrence, hvor man skulle gætte, hvem der var depressiv.
Vinderen blev helt uden forfordeling borgmester Kirsten
Jensen, der dermed vandt et års gratis medlemsskab af
Depressionsforeningen.

Man kunne på små sedler skrive, hvad man får ud af at
være frivillig, og efterfølgende hænge sedlerne op på
et træ, som biblioteket havde hentet ind i Vandrehallen
til anledningen. På bibliotekets skærme tonede fotos
af over 100 frivillige frem med hvert deres skilt, hvorpå
de havde skrevet, hvordan de var frivillige, fotos, som
biblioteket har samlet ind over flere måneder.
Gangene summede af liv og mennesker, så de mange
kager og italienske mousserende vin forsvandt hurtigt.
Borgmester Kirsten Jensen overrakte årets frivilligpris til
Bent Kaufmann fra Røde Kors og Hillerød Grænseforening. (Se portræt)
10 sangskrivere fra Hillerød og omegn opførte deres
sange til de sociale foreninger, og lokalpolitikerne Peter
Lennø fra Dansk Folkeparti og Susanne Kristensen
fra Socialdemokratiet fortalte om deres praktikophold
i henholdsvis Sprog- og netværkscaféen og Kirkens
Korshærs genbrugsbutik.
Frivillig Fredag blev for tredje gang en fælles begivenhed, der gik på tværs af foreninger og institutuioner i
Hillerød med mange indtryk og et fantastisk engagement fra så mange forskellige sider. Se de flotte og
stemningsfulde fotos på vores hjemmeside.
De første ideer til næste års Frivillig Fredag, der løber af
stablen 26. september, er allerede ved at udvikle sig. Vi
glæder os til at udvikle dem med jer, når vi sætter gang i
processen til foråret.

Over 700 gæster gik gennem bibliotekets tælleapparater på
dette års Frivillige Fredag.
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Engagement på noder
10 sangskrivere fra Hillerød og omegn mødtes med 10
sociale foreninger, og det kom der 10 sange ud af. Et
samarbejde mellem Klaverfabrikken og Frivilligcenter
Hillerød lå til grund for projektet.
Sangskriverne præsenterede deres sange for foreningsfolk og forbipasserende på Kulturnatten 20.
september, hvor frivilligcentret var omdannet til en lille
intimscene med café og mexicansk inspireret hygge.
Sangskriverne opførte atter sangene fra scenen i
bibliotekets vandrehal ved foreningsbasaren på Frivillig Fredag, og igen opstod der en rørende stemning, da
sangskriverne fortolkede foreningerne erfaringer musikalsk, og foreningerne atter oplevede, hvordan deres
engagement og hjertesager fandt udtryk i sange.
Deltagerne i projektet har udtrykt glæde over forløbet,
der har været en øjenåbner for både foreninger og musikere. Foreningerne har set deres dagligdag fortolket
på en anderledes måde af en udenforstående, og for
sangskriverne har mødet med foreningerne betydet, at
de skulle forholde sig til temaer, de ikke havde noget
særligt kendskab til på forhånd. På den baggrund er
adskillige nye venskaber opstået.
”’Engagement på noder’ har været en fantastisk mulighed for at komme ud at møde en anden del af samfundet, end jeg normalt oplever,” fortæller sangskriver
Lasse Johansen, der skrev en sang til Ventilen Hillerød.

Marie Lind fra koncerten på biblioteket.

”Det har været en mulighed for at skrive om noget andet
end mig selv.” Læs resten af interviewet med sangskriveren og interviewet med Ventilen Hillerød på frivilligcentrets hjemmeside.
Nogle af foreningerne har lagt beskrivelser af deres
oplevelser ind på deres hjemmesider, og eksempelvis
har SIND Nordsjælland holdt et arrangement, hvor to af
sangene igen blev spillet. Læs de fine tekster til de 10
sange samt beskrivelser af sangskrivere og foreninger
på hjemmesiden. Se fotos fra de to events på facebook.

Duoen Rooftop Karma fra deres optræden på biblioteket .
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Frivillighedens mange ansigter og Frivilligtræet
Marianne Träff og Naja Bjørn Skou fra Hillerød Bibliotek
vurderer Frivillig Fredag fra bibliotekets synsvinkel:
I takt med at biblioteket på stadig flere områder har
frivillige tilknyttet i form af IT-caféer, lektiecafé og til arrangementer på biblioteket, har vi drømt om at lægge
hus til fejringen af Frivillig Fredag.
Vi var derfor meget glade for at indgå partnerskab med
Frivilligcenter Hillerød om fejringen af Frivillig Fredag
2013. Vi synes, at vi i fællesskab fik skabt en fantastisk
dag i Vandrehallen på Hillerød Bibliotek.
Forud for Frivillig Fredag havde vi i hele uge 39 fokus
på frivillighed. På vores hjemmeside bloggede vi om
frivillighed, udstillede frivilligforeningernes materialer

og fotoprojektet ”Frivillighedens mange ansigter” kørte
på alle storskærme.
Formålet med fotoprojektet ”Frivillighedens mange
ansigter” var at fejre alle Hillerøds mange frivillige, der
dagligt yder en stor og uvurderlig indsats. At sætte ansigt på, at gøre frivilligheden synlig, at vise mangfoldigheden for frivilligheden i Hillerød Kommune og skabe
en bevidsthed om, at man kan være frivillig på mange
forskellige måder uanset alder og køn. Vi har fået
meget positiv feedback på projektet og drømmer om, at
det kunne blive en tilbagevendende begivenhed.
I er velkomne til at kontakte Marianne Träff mat@hillerod.dk eller Naja Bjørn Skou på nbs@hillerod.dk, hvis
I vil have jeres foto tilsendt.
Det andet projekt vi arbejdede med var ”Frivilligtræet”.
På Frivillig Fredag opfordrede vi alle til at skrive en
seddel og sætte ord på, hvad det at være frivillig giver
dem og hænge sedlen på træet. Resultatet blev en flot
samling af ”frivilligstatements”, som vi er i gang med at
bearbejde. Hvordan vi gør, ved vi ikke helt endnu, men
vi glæder os til at vise jer resultatet.
Tak til alle for en fantastisk dag, hvor det sydede og
boblede af glæde og engagement i Vandrehallen på
Hillerød Bibliotek.
Frivilligtræet

Politikere i praktik
23 lokale politikere og embedsfolk havde i ugen mellem 23. og 27. september meldt sig til en dags praktik i
21 af Hillerøds aktive foreninger. Tilbagemeldingerne
på praktikforløbene har været positive, og en del af
indtrykkene samt billeder kan ses på hjemmesiden,
hvor man også finder en oversigt over, hvor de enkelte
praktikanter var i praktik.
Projektet har bred politisk opbakning. Repræsentanter
for samtlige partier i kommunalbestyrelsen havde meldt
sig. Flere af dem har deltaget i tilsvarende arrangementer tidligere år, og allerede nu har nogle af dem tilkendegivet, at de glæder sig til næste års praktikforløb. Det
vil finde sted fra 22. til 26. september 2014.
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Venstres Klaus Markussen (t.v.) var i år i praktik hos cykelgruppen Fri-hjul, der under Tim Karrls vejledning passerede 14 mere
og mindre ukendte broer og viadukler i og omkring Hillerød.
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I Nyhedsbrevet laver vi et lille portræt af en person, som er engageret i en frivillig social forening i Hillerød/Nordsjælland.
Formålet er at fortælle om foreningens arbejde gennem de mennesker, der står bag foreningernes virke.

Frivillighed skaber gode bekendtskaber og netværk
Bent Kauffmann fra Røde Kors og Grænseforeningen modtog Hillerød Kommunes Frivilligpris.
Da Bent Kauffmann på Frivillig Fredag i september
modtog frivilligprisen 2013 sagde borgmester Kirsten
Jensen i sin begrundelse blandt andet:
”Indstillingerne siger kort sagt, at du går forrest, er
utrættelig i din indsats.”
Utrætteligheden begyndte, da Bent var 9 år. Han skulle
ved en øvelse i København simulere offer og blev
sminket til næsten ukendelighed. Men det sjove var i
virkeligheden bagefter, hvor han sammen med brandfolk, ambulancefolk og Falck-reddere blev belønnet for
sin indsats med en sodavand og et æble. De voksne
deltagere fortalte ham om Ungdommens Røde Kors.
”Det var spændende at møde nogen, der gad hjælpe
andre”, erindrer han og meldte sig derfor ind i Ungdommens Røde Kors.
Siden er det gået slag i slag, Han tog lederuddannelser inden for Røde Kors og var en længere årrække
med i Røde Kors hovedbestyrelse. Desuden var Bent
formand for Røde Kors i Frederiksborg Amt fra 1979 til
nedlæggelsen af amtet. Han kom til lokalafdelingen i
Hillerød i 1972 som ungdomsrepræsentant i bestyrelsen og blev kort tid efter sekretær.
I omkring 20 år var Bent leder af en årlig sommerlejr for
handicappede og socialt dårligt stillede børn, og han
tog uddannelsen som underviser i førstehjælp. Siden
1996 har Bent været formand for lokalafdelingen, der
i 2003 var den første afdeling, som oprettede patientstøttearbejdet på Hillerød Hospital, en ide der har bredt
sig til 25 hospitaler landet over.
”Ud over at være hyggeligt og rart betyder det frivillige
arbejde, at man får nogle gode bekendtskaber og etablerer netværk. Man møder andre, der uanset om de er
fra højre eller venstre, rig eller fattig arbejder sammen
om at hjælpe andre,” siger Bent.

Borgmester Kirsten Jensen uddeler dette års frivilligpris til Bent
Kauffmann.

og de mange aktive skaber stor synlighed og glæde.
Det mærker man ikke mindst som besøgsven, eller
når kioskvognen besøger plejehjemmene. Trods det
store antal medlemmer, har Røde Kors brug for en hel
del flere for at kunne opfylde ønskerne til de mange
aktiviteter.
Ud over at være formand for lokalafdelingen af Røde
Kors, er Bent formand i Grænseforeningen. Det arbejde opfatter han som en forlængelse af arbejdet i Røde
Kors.
Efter første verdenskrig stemte befolkningerne i grænselandet i både Danmark og Tyskland om, hvor de ville
høre til. Det skete ved demokratiske afstemninger, og
efter anden verdenskrig indgik regeringerne i Danmark
og Vesttyskland en aftale, hvor de anerkendte og accepterede hinandens nationale mindretal. En aftale
andre lande kunne lære meget af.
For 35 år siden fandt Bent i Tyskland et eksemplar af
avisen Flensburg Avis, der udgives af det danske mindretal i Tyskland.

Lokalafdelingen af Røde Kors har i øjeblikket lidt over
250 aktive medlemmer og en bred bestyrelse på 16
medlemmer. Flere frivillige genererer flere aktiviteter,

”Der stod noget om et projektarbejde om grænsedannelsen, og jeg kunne se, at man ved at give befolkningen mulighed for at vælge grænsedragningen også
kunne hjælpe hinanden i stedet for at strides, og det
passede fint ind i intentionerne i Røde Kors-arbejdet.
Så kan vi håbe, at den ide spreder sig”, siger han.
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Motionsvenner for psykisk sårbare
Samarbejdsprojektet Motionsvenner for psykisk
sårbare har fået ben at gå på, og vi glæder os over de
positive tilbagemeldinger, der kommer fra deltagere og
frivillige.
De første tre motionsvennematch har resulteret i, at
der nu svømmes og løbes sammen og at et gåhold
er oprettet. Tre andre match er ved at komme i stand,
og en håndfuld mennesker med en psykisk sårbarhed
venter på, at de sidste deltagere melder sig på banen,
så yogaholdet kan komme i gang.

Der er fortsat mulighed for at få en motionsven eller
at deltage i et gåhold eller et yogahold. Vi skal understrege, at det ikke er altid, at vi kan lave et match med
en motionsven – det afhænger af hvilke frivillige, der
melder sig. Det samme gælder naturligvis den anden
vej rundt – at frivillige motionsvenner ikke altid kan matches med en bruger med det samme. Hermed også en
opfordring til frivillige om at melde sig på banen!
Der holdes et infomøde for interesserede i at være
frivillig motionsven 20. november kl. 17-18 i frivilligcentret.

Erfaringer med Hillerød motionsvenner bliver undersøgt
I oktober og november arbejder Henriette Lund Skyberg
og Lasse Kristensen på et projekt om Hillerød Motionsvenner.
Projektets formål er dels at undersøge og skabe dokumentation af Hillerød Motionsvenners frivillige indsats
dels at opnå erfaringer med en metode, som forventes
at kunne anvendes til dokumentation og evaluering i
andre lokale sociale foreninger.
Resultatet vil blive præsenteret i en lille rapport om
Hillerød Motionsvenner samt i en guide til undersøgelsesmetoden. Baggrunden er, at Hillerød Motionsvenner
har fået en stor erfaring gennem en stabil indsats de
sidste otte år. Nu skal der samles erfaringer og idéer til
den fremtidige udvikling, mens erfarne frivillige stadige
er aktive. Desuden ønsker Hillerød Motionsvenner at
dokumentere, hvordan indsatsen gør en forskel.
Undersøgelsen, der er otte ugers virksomhedspraktik,
gennemføres ved hjælp af interviews og spørgeskema.

Henriette Lund Skyberg og Lasse Kristensen undersøger Hillerød Motionsvenners frivillige indsats

Frivilligcenter Hillerød står bag undersøgelsen og stiller lokaler og udstyr til rådighed for de to, der står for
undersøgelsen. Henriette Lund Skyberg er uddannet
antropolog fra Københavns Universitet, og Lasse Kristensen tager i øjeblikket en pause for at arbejde, inden
han begynder at tage en kandidatgrad i antropologi ved
Københavns Universitet.

Kør med på Fri-hjul II
Cykelgruppen Fri-hjul har kort efter sin fem års fødselsdag fået en lillebror. Fri-hjul II kører hver fredag kl.
10.00 fra frivilligcentret. Endnu er gruppen ikke så stor
som den, der kører om torsdagen, men initiativtagerne
forventer, at gruppen efterhånden vil vokse sig større.
Den oprindelige cykelgruppe har haft så stor søgning,
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at det har været nødvendigt at lukke for nye medlemmer. Med endnu en gruppe kan flere komme ud at opleve cirka 20 km på cykel i naturen sammen med andre
cyklister. Alle interesserede er velkomne, man møder
bare op fredag kl. 9.50 i frivilligcentret.
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I forbindelse med sidste års Social Gadekunst fik Nordea det maleri, som Bente Abrahamsens (t.v.) havde malt til
Astma Allergi Nordsjælland. I forbindelse med direktørskiftet er maleriet overdraget til Frivilligcenter Hillerød. Nordeas nye direktør Mette Winge Leisner (i midten) besøgte sammen med den afgående direktør Torben Nyegaard
Olesen frivilligcentret for at aflevere billedet til centerleder Anette Nielsen. Desværre kunne ingen repræsentanter
for Astma Allergi Nordsjælland være til stede ved overrækkelsen.

Søg støtte til frivilligt socialt arbejde
Nu kan der søges om støtte til frivilligt socialt arbejde
via midler efter Servicelovens §18 og §79. Ansøgningsfristen er 28. november.
Ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer findes på
kommunens hjemmeside. Tinne Simonsen kan kontaktes for yderligere oplysninger.

En forening eller organisation kan søge økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) eller aktiverende og forebyggende aktiviteter for personer over 60
år (§ 79-midler).
Man er velkommen til at kontakte Frivilligcenter Hillerød, hvis man ønsker hjælp og vejledning til ansøgningen.

Aflysninger og ferier
Hvis et planlagt arrangement i frivilligcentret bliver aflyst
på grund af sygdom, ferie eller andet, vil vi meget gerne
have besked på 48254 1907 eller epost@frivilligcenterhillerod.dk, så vi kan meddele eventuelle fremmødte,
Fredensvej 12C | 3400 Hillerød | Tlf. 4824 1907 |
info@frivilligcenter-hillerod.dk | www.frivilligcenter-hillerod.dk

at arrangementet ikke bliver til noget. Det har HSPforeningen gjort. Den aflyser foredraget med Athina
Delskov mandag 28. oktober om ”Særlige sensitive
mennesker”.
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