I ’Engagement på noder’ mødes 10
sangskrivere fra Hillerød og omegn
og 10 sociale foreninger i Hillerød.

Idéen er at formidle nogle af de
spændende historier, der udspiller sig
i foreningerne gennem et unikt møde
mellem den sociale og den musiske
verden.

Engagement på noder
I Foreningsbasaren kan du møde
frivillige og brugere fra en lang
række forskellige foreninger live: Sæt

Formålet er at skabe bedre kendskab
og samarbejde mellem foreninger og
kommune. Ideen er, at praktikanten
kommer hele vejen rundt om foreningens arbejde og på den måde får et
mere indgående kendskab til

Kom og Hør praktikanter fortælle om
deres indtryk og oplevelser i mødet
med en lokal forening.

I ‘Frivillig Fredag-praktik’tilbyder
foreninger et kort ‘praktik-ophold’
for kommunalpolitikere og embedsmænd fra Hillerød Kommune.

23 politikere og embedsmænd har
meldt sig som praktikant i en forening
i løbet af uge 39.

• 16.30: Intervie
16.40: Forenin
• 17.00: Frivillig
v. borgmester
• 17.10: Koncer
• 7.35: Forening
• 18.00: Afslutni
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Hver sangskriver skriver en sang med
inspiration fra de fortællinger, de har
mødt gennem deltagelse i en aktivitet
og samtaler med mennesker, der er
engageret i en forening. Sangene
fremføres ved en koncert på Frivillig Fredag.

FRIVILLIGCENTER HILLERØD
foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet.

Frivillig Fredag-praktik

Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område.
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.

socialt arbejde i Hillerød Kommune.
Prisen består af en erindringsgave og
et kontant beløb.

igen i år skal det frivillige sociale
arbejde og engagement hyldes med
en pris.

• 15.30: Velkom
• 16.00: Koncer

Vær med til at fejre Frivillig Fredag
Frivilligprisen

Program
27. septe

mme om
erum,

Hillerød Bibliotek bliver på Frivillig Fredag 27. september omdannet til en foreningsbasar, hvor over 30
foreninger i Hillerød sætter hinanden og publikum i
stævne for på en anderledes måde at vise eksempler
på, hvad det vil sige at deltage i frivilligt arbejde.

MedVirkende

Basarens boder åbner kl. 15.30, og ud over foreningernes præsentation af sig selv indeholder Frivillig Fredag
Foreninger :
10 musikalske
indslag fra de sangskrivere, der efter
Amnesty International Nordsjælland | Angstforeningen | Cykelgruppen Frihjul |
Danmarks Naturfredningsforening
Hillerød | Dansk
Blindesamfund
Nordsjælmøder og samtaler
med 10 af Hillerøds
foreninger
har
land | Den Boligsociale Fond | Depressionsforeningen i Hillerød | Diabetesladet sig inspirere
at skrive
en sang.| Folkemuseet | Folkeuniversitetet
foreningen itil
Hillerød
| Familierådgivningen
Frivilligcenter
HILLERØD

i Hillerød | Gigtforeningen Nordsjælland | Grønnegadecentret | Hillerød Bys
Lokalråd | Hillerød Kunstforening | Hillerød lokalhistoriske forening | Hillerød
Motionsvenner | Hjernesagen i Nordsjælland | Hjerteforeningens lokalkomité
Hillerød | IT-caféen | Klaverfabrikken | Landsforeningen Autisme Nordsjælland |
Motionsvenner for psykisk sårbare | OK-Klubben | Osteoporoseforeningen
Nordsjælland | Røde Kors i Hillerød | SIND Nordsjælland | SIND Hillerød/Allerød |
Sprog- og netværkscafé | Styrk din krop | Ventilen Hillerød | Økonomisk råd og
vejledning |

Ved arrangementet på biblioteket vil borgmester
Kirsten Jensen overrække årets frivilligpris til en lokal
ildsjæl, og et par lokale politikere vil berette om mødet
med en lokal forening i en dags ’Frivillig Fredag’-praktik. 23 politikere
og embedsmænd
har i uge 39 været
Sangskrivere
:
Marie Lind Burgdorf
Druedal
Thomassamarbejde
Anker Hansen |
ude i foreningerne
for at| Bjarne
skabe
et |øget
og
Kat Herlo Jensen | Hans Jultved | Søren Jønk | Anne
få et bedre Idskov
kendskab
til hinanden.
Martin | Peter
Schöning | Emil Valbjørn |

Hillerød Bibliotek

Foreningsbasaren

tetshus.
ning i
og perforrikken.dk

gå på opdagelse, og fornem stemning og farver, når Hillerød Bibliotek
omdannes til en basar bestående af
et mylder af Hillerøds foreninger,
der byder på indtryk og muligheder i
foreningslivet.

Prisen blev uddelt første gang sidste
år. Formålet er at påskønne og anerkende den frivillige sociale indsats,
at synliggøre og skabe opmærksomhed om frivilligt arbejde og at fremme
frivilligt socialt engagement.

Borgmester kirsten Jensen uddeler Frivilligprisen 2013 til en enkeltperson, forening eller organisation, der
i årets løb har vist et særligt engagement og har medvirket til at skabe
gode resultater inden for frivilligt

r.
ring.
eller

dig hos nørklerne fra Røde Kors og
strik en lap til et tæppe, få rådgivning fra en socialrådgiver fra SIND, lav
stolegymnastik med Hillerød Motionsvenner eller deltag i en hjertecafé.
kast dig ud i den omvendte sprogskole eller lær at skrive blindskrift.
Mulighederne er mange - kom og vær
med.

Redaktion: Anette Nielsen og Jørn Jensen
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Vær med til at fejre og udforske det
frivillige engagement i Hillerød i al dets
mangfoldighed !

27. september
2013
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Foreningsbasar
Koncert: Engagement på noder
Årets Frivilligpris
Frivillig Fredag-praktik

Lasse Åquist | Frederik Damhus |

layout: lutomska.dk

Alle er velkomne – vi håber at se rigtig mange kendte
og nye ansigter til en festlig eftermiddag i frivillighedens tegn. Vi byder på lidt lækkert til ganen.

Frivillig Fredag-arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Klaverfabrikken
og Hillerød Bibliotek.

Kom til valgmøde i frivilligcentret

Frivilligcentret har inviteret alle partier, der stiller op til
kommunalvalget i november, til valgmøde torsdag 31.
oktober, kl. 19-21.

Seniorsurf-dag 2013
Onsdag 9. oktober er der Seniorsurf-dag. På denne
dag får alle ældre, der endnu ikke har lært internettet
at kende, en oplagt lejlighed til at gå i gang. I Hillerød
markeres dagen blandt andet i frivilligcentrets cafe.
Læs mere i dagspressen og på hjemmesiden.
Fredensvej 12C | 3400 Hillerød | Tlf. 4824 1907 |
info@frivilligcenter-hillerod.dk | www.frivilligcenter-hillerod.dk

Omdrejningspunktet er samspillet mellem den frivillige
verden og det offentlige. Hillerød Kommune og det nye
byråd skal i de kommende år bl.a. udfolde kommunens
frivilligpolitik og udvikle og udbygge platformen for det
frivillige arbejde og de frivillige aktiviteter i kommunen.
Kom og deltag i debatten og hør, hvilke ambitioner og
ideer partierne vil arbejde for efter kommunevalget. Alle
er velkomne – tilmeld dig gerne på: epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest 30.oktober.
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Biogen Idec-medarbejdere friskede frivilligcentret op
14 medarbejdere fra medicinalvirksomheden Biogen
Idec i Hillerød arbejdede ganske frivilligt hele fredag 20.
september uden for deres sædvanlige felt på at opfriske
og indrette tre forskellig lokaler i Frivilligcenter Hillerød,
til glæde for alle os, der til dagligt bruger huset.
Indsatsen foregik som led i den årlige Care Deeply Volunteer Day, hvor medarbejderne en fredag i september
hiver en dag ud af kalenderen for at hellige sig frivilligt
arbejde og yde en uegennyttig indsats i lokalområdet.
Det gjorde knap 30 medarbejdere i Hillerød.
Gruppen, der til dagligt arbejder med produktion eller
markedsføring, brugte dagen i frivilligcentret på at opfriske vægge med nye farver, syede forhæng og snedkererede bl.a. en bænk. Der blev også tid til at kreere flotte
billeder, som nu hænger til glæde og inspiration for de
os alle.
Frivilligcenter Hillerød blev før sommerferien kontaktet
af Biogen Idec for at høre, om der var lokale foreninger,
der kunne bruge en håndsrækning i løbet af en dag. Ud
over julemærkehjemmet i Ølsted, som Biogen Idec også
samarbejdede med sidste år, valgte Rødekors-butikken
i Hillerød og frivilligcentret at takke ja.
Frivilligcenter Hillerød har længe haft ønske om at
gøre lokalerne på første sal mere indbydende, men har
manglet tid og kræfter, så Biogen Idecs tilbud blev modtaget med kyshånd.

Flere af de medarbejdere, der deltog i dette års Care
Deeply Volunteer Day, var også med sidste år. Ud over
at medarbejderne føler, de yder noget for andre og er
med til at forbedre rammerne for det frivillige arbejde i
Hillerød med deres indsats, består en stor del af glæden
og engagementet i de positive tilbagemeldinger, man får
for sin indsats, lød det enstemmigt fra medarbejderne.
”Vi vil gerne udføre frivilligt arbejde i lokalområdet. Det
skaber engagement og synlighed, og vi får så meget
positivt tilbage”, fortæller direktør Birgitte Thygesen ,
Biogen Idec.
En af sidegevinsterne ved dagen er ifølge Biogen Idec,
at en stor del af medarbejderne, hvis de ikke allerede
er involveret, får øjnene op for den specifikke forening
og de muligheder en frivillig indsats kan bibringe – og
måske vælger at fortsætte deres engagement som
privatpersoner. Som opfølgning vil frivilligcentret i oktober besøge virksomheden for at fortælle om de mange
muligheder, der findes for at engagere sig i Hillerød.

Fredensvej 12C | 3400 Hillerød | Tlf. 4824 1907 |
info@frivilligcenter-hillerod.dk | www.frivilligcenter-hillerod.dk
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Stemningsfuld kulturnat i frivilligcentret
I et pakket frivilligcenter fyldt med intensitet kunne man
på Kulturnatten 20. september overvære generalprøven på ’Engagement på noder’, et samarbejdsprojekt
mellem Frivilligcenter Hillerød og Klaverfabrikken. 10
sangskrivere spillede deres nyskrevne sange om ti
sociale foreninger offentligt for første gang.
Frivilligcentret var i dagens anledning omdannet til en
stemningsfuld café. Ideen var at formidle nogle af de
historier, der udspiller sig i foreningerne, gennem et
enestående møde mellem den sociale og den kunstneriske verden.
Sangskriverne har kun haft cirka en måned til at lære
foreningerne at kende og at skrive deres sange, men
hvis en enkelt sangskriver har været nervøs for opførelsen, blev den gjort til skamme af publikums reaktion og
modtagelse af sangene.
Venner og bekendte til sangere og foreninger samt
mange forbipasserende gæster i kulturnatten oplevede
de gribende og befriende øjeblikke, hvor sangene fik
lov at slippe løs og blive en gave til foreningerne.

Duoen Rooftop Karma afleverer sin sang til Gigtforeningen.

Sangene havde vidt forskellige udtryk, men fælles for dem
alle var et engagement, der for de flestes vedkommende
opstod ved mindst et møde med foreningerne, hvor sangernes forhåndskendskab til foreningerne var minimalt.
Flere sangskrivere fortalte som optakt til deres sang, at
foreningsrepræsentanterne udtrykkelig havde frabedt
sig sange, der udtrykte medlidenhed, og det havde
kunstnerne til fulde forstået. I stedet udtrykte sangene
medleven, anerkendelse og i flere tilfælde også en god
portion humor.
Se stemningsbilleder og teksterne på hjemmesiden.

Engagerede frivillige på introkursus om motion og psykisk sårbarhed
17 frivillige fik på en workshop i august inspiration til engagementet som motionsvenner og holdinstruktører for
mennesker med en psykisk sårbarhed. Socialrådgiver
Pia Skadhede og idrætskonsulent Kirsten Holmer (DAI)
gav inspiration til den frivillige indsats. Deltagerne blev
sat til at spille rollespil i små grupper og reflekterede
over de erfaringer, der kom ud af det.
Hvad kan det betyde for det at leve med en psykisk
sårbarhed at man får motioneret, og at man gør det i
fællesskab med andre? Hvordan kan det påvirke et
menneske med angst, at pulsen pludselig stiger? Og
hvordan kan man motivere til bevægelse uden at presse

for meget? Det var nogle af de spørgsmål, der blev
vendt.
De frivillige i projektet har meget forskellige aldre, livssituationer og erfaringer med motion, og det har været
en fornøjelse at mærke deres store engagement og motivation for at komme i gang som motionsvenner. Der er
i den seneste tid blevet gennemført forsamtaler med 14
frivillige og 8 brugere – og flere forsamtaler er planlagt i
de kommende uger. Og ikke mindst glæder vi os over i
disse uger at få matchet de første motionsvennehold.
Kontakt: Dorte Kappelgaard. dk@frivilligcenter-hillerod.
dk

Rundskuepris til Ventilen
Rundskueprisen på 5.000 kr. gik i år til Ventilen. Prisen
uddeles hvert år af Sct. Georgs Gilderne i Hillerød.
Begrundelsen var blandt andet, at spejderidealerne
er kommet i spil på en lidt anden måde: Samarbejde i
patruljen, hvor børn lærer børn, og hvor svage børn får
en chance til at opleve, at de også er gode til noget.
Fredensvej 12C | 3400 Hillerød | Tlf. 4824 1907 |
info@frivilligcenter-hillerod.dk | www.frivilligcenter-hillerod.dk

”VEN TIL EN er et initiativ der, uden de måske ved det,
går særdeles godt i spænd med spejderbevægelsen”
sagde formand for Hillerød Rundskue, Henning Rasmussen, da han i august overrakte prisen ved et arrangement på Torvet.
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Fri-hjul fyldte fem år - og danner Fri-hjul II
35 cyklister fejrede Cykelgruppen Fri-hjuls fem års
fødselsdag 29. august. Det blev markeret med en 20 km
lang cykeltur gennem Gribskov og sluttede på Rendelæggerbakken, hvor der var reserveret borde til kaffe og
lagkage på Café Havehuset samt sunget en til lejligheden skrevet sang.
Fri-hjul har igen lukket for tilmeldingen til køreturen om
torsdagen, men der bliver oprettet en gruppe ved navn
Fri-hjul II, der skal cykle om fredagen. Første gang er 4.
oktober kl. 10 i frivilligcentret.

Nye selvhjælpsgrupper på vej
En selvhjælpsgruppe for fædre, der vil udvikle rollen
som far, er i støbeskeen. Det sker i regi af Frivilligcenter
Hillerød. Vi håber at starte i efteråret. . Igangsættere er
certificeret coach Chris Jørgensen og socialpædagog/
familieterapeut Klaus Ammitzbøll.

Familierådgivningen inviterer
til åbne cafemøder

Rådgivningen består nu af seks personer. De repræsenterer forskellige fag som socialrådgiver, psykolog,
socialpædagog, sygeplejerske og lærer.
Ud over rådgivningen gennemfører Familierådgivningen jævnligt åbne cafemøder, der finder sted uden for
den sædvanlige åbningstid. Første gang talte børnesygeplejerske og terapeut Jenna Christensen om ”Den
grimme ælling eller den onde stedmor”. Næste gang vil
tidligere skoleleder, coach og familieterapeut Birgitte
Hermann diskuter ”Særligt sensitive voksne”. Se mere
på hjemmeside og månedsprogram.
Familierådgivningen foregår ved, at to rådgivere ad
gangen gennemfører samtalen. Det sikrer, at familierne
mødes med respekt og accept, og udgangspunktet er,
at familien selv skal nå frem til de konklusioner og handlinger, familien har ressourcer til.
Mød op tirsdag mellem kl. 17.00 og 19.00 eller bestil tid
på 48 24 19 07. Rådgivere er Jenna Christensen, Eva
Christensen, Klaus Ammitzbøll, Georg Hutters, Birgitte
Hermann og Bente Munch.
Fredensvej 12C | 3400 Hillerød | Tlf. 4824 1907 |
info@frivilligcenter-hillerod.dk | www.frivilligcenter-hillerod.dk

Derudover er der planer om selvhjælpsgrupper for
skilsmissebørn, adopterede, bonusmødre, hjemvendte
soldater og stille piger.
Interesserede kan henvende sig til Eva Christensen
tirsdag og torsdag eller på selvhjaelp@frivilligcenterhillerod.dk.

Ny sæson i IT-cafeen
IT-cafeen indledte sin efterårssæson med et introduktionsmøde, hvor programmet for undervisningen blev
præsenteret. Alle hold er lukkede for tilmeldinger.
På de åbne temamøder om eftermiddagen bliver
emnerne blandt andet vejledning i køb af pc, tablet og
smartphone; spørgsmål og svar; internetforbindelser,
netværk, mobil bredbånd, standarder; beskyttelse/
rensning og vedligeholdelse, backUp; NemId, Hillerød.
dk, Borger.dk, sundhed.dk, Skat.dk m.m.; mappestruktur, ekstern lagring, phishing, domænehaj, e-handel
og hacking. Se en OVERSIGT på www.frivilligcenterhillerod.dk.
It-rådgivningen gennemføres fortsat onsdag mellem kl.
12 og 13.
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Ny sæson for Mamma Mia
Den internationale mødregruppe Mamma Mia har
indledt sin efterårssæson. Gruppen mødes hver tirsdag
og danner en ramme, hvor mødre og børn på tværs af
oprindelsesland, kultur, sprog og religion kan mødes
og udveksle erfaringer om at være mor. Mamma Mia er
åben for alle kvinder, der er gravide eller har født inden
for et år.
Der bliver mest talt dansk, men man er også velkommen, hvis man er ved at lære sproget. Deltagerne
hjælper med at oversætte for hinanden. Efterårets
frivillige værtinder er Liv Pedersen, Carmen Pino og
Olga Loretts, der sørger for hyggelige rammer og for at
arrangere gæsteoplæg.
Interesserede kan få yderligere oplysninger ved at henvende sig til Liv Pedersen, livlyr@hotmail.com.

Den digitale Borger i Hillerød

AFS-voluntør i Hillerød

28. august var frivilligcentret sammen med IT-caféens
frivillige vært ved et arrangement om den digitale borger
arrangeret af Ældremobiliseringen. Godt 25 deltagere
havde fundet vej.

23-årige Alejandro Cruz Martinez har i et par måneder
være frivillig i frivilligcentret og Klaverfabrikken. Han
deltager i et udvekslingsprogram for unge over 18 år
som voluntør .

Hillerød Kommunes medarbejdere oplyste om de muligheder og udfordringer, der kan være og hvordan de kan
håndteres, for Hillerøds særligt ældre borgere, når det
kommer til at håndtere det digitale medborgerskab og
velfærdsydelser.

Alejandro er fra Mexico og har læst marketing i sin
fødeby Merida. Han starter i denne uge på Grundtsvigs
Højskole, hvor han skal være frivillig og elev på skolen.

Digitaliseringsstyrelsen var også inviteret, men meldte
desværre afbud i 11. time – dvs. samme morgen, pga.
problemer med deres IT-systemer. Ældremobiliseringens folk videregav de relevante informationer fra
Digitaliseringsstyrelsen.

Nyt frivilligcharter

Kurser fra Center for frivilligt socialt arbejde
Center for frivilligt socialt arbejde har udsendt to
kursuskataloger for efteråret 2013. I kataloget Kurser –
Uddannelsespuljen Efterår 2013 udbydes gratis kurser
og fyraftensmøder i emner for frivillige og ansatte i de
frivillige sociale organisationer.

Det nye charter for samspil mellem den frivillige verden
og det offentlige blev offentliggjort i løbet af sommeren. Bag charteret står regeringen, en række frivillige
foreninger og organisationer, råd, FTF, LO, udvalgte
borgmestre, KL og Danske Regioner. Det fornyede
frivillighedscharter bygger på tillid, gensidighed og et
stærkt ønske om at samarbejde. Chartret kan ses her.

Desuden indeholder kataloget tilbud om gratis rådgivning og vejledning, kompetenceudvikling, støtte til dannelse af faglige netværk og mulighed for dubleringskurser, organisations- og netværksudvikling. Derudover
tilbyder centret støtte i form af udvikling af samarbejdsmodeller, analyse- og projektopgaver i kompetenceudvikling og information og formidling af viden om socialt
arbejde.
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