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En fuld kalender alle ugens dage betød ak-
tivitet og mange mennesker i huset. Det
er netop det, frivilligcenteret er til for – at
skabe en god ramme om foreningsmøder,
kurser og undervisning, spiseaftener, ge-
neralforsamlinger, selvhjælp, rådgivning,
motion og kreative aktiviteter. 

Foreningslokalet lånes efter først-til-mølle,
og det er svært at imødekomme alle ønsker.
Derfor startede bestyrelsen og centerleder
Lene Ljungqvist allerede i 2014 en dialog
med Helsingør Kommune om lån af flere
lokaler. Og heldigvis sluttede 2015 med et
tilsagn om, at frivilligcenteret fremover
også kan bruge to lokaler på 1. sal til sam-
tale- og møderum. F.eks. til selvhjælps-
grupper og gældsrådgivning, som kræver,
at man i fred og ro og kan tale om personlige
og alvorlige emner.

Vi dyrker 
fællesskabet

En aktivitets
markedsplads
Med flere ansatte og frivillige, var det også
nødvendigt at optimere med flere kontor-
pladser, så alle, der hjælper med driftsop-
gaver eller er aktive i projekter, kan finde
en plads. Som forening kan man få hjælp
til print af små og store plakater og foldere.
Man kan få vejledning om foreningsarbejde,
økonomi, den daglige drift eller udvikling
af nye aktiviteter. Og nye foreninger kan få
hjælp til at skrive vedtægter eller søge
penge i kommunale puljer og offentlige
fonde.

Kontoret er desuden omdrejningspunkt
for frivilligcentrets egne aktiviteter med
foredrag, kurser, møder og kreative værk-
steder. Og der er altid kaffe på kanden til
alle borgere, som kommer forbi for at høre,
hvor og hvordan man kan være frivillig.

Samarbejde mellem frivilligcentret, Helsingør Kommunes skoler og SFO om at etablere trivselsgrupper for børn, 0-3. klasse,
hvor forældrene er skilt. Støtte fra Trygfonden.



Bestyrelsen I 2015 fra venstre: Susanne Larsen (Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi CKO),
Suzanne Schøtt (Amnesty Øresund), Erik Olsen (LOF), Ole Nøhr (Bofællesskabet Dalen), Kirsten
Høyer (Børnenetværket), Birgitte Rasmussen (Frivillignet for Flygtninge), Annie Thygesen Ander-
sen (Epilepsiforeningen), Erna Johannessen (Børns Voksenvenner), fmd. Jytte Mejnholt (Selska-
bet Mødre- og Børnehjælpen). Samt Bjarne Søberg (Lions Club).   

Projekter og finansiering
Frivilligcenter Helsingør finansieres af pul-
jer og fonde, især fra Social- og Indenrigs-
ministeriet (Grundfinansiering, PUF og
SATS midler). Derudover yder Helsingør
Kommune et bidrag til drift og husleje,
samt aktiviteter via § 18 midler). 

• Grønt medborgerskab med nyttehaver 
på Flynderupgård – PUF midler

• Motionsnetværket med cykel og 
vandrehold - § 18 midler

• Kreativt værksted og hjertepuder 
- § 18 midler

• Selvhjælpsgrupper – PUF midler
• Huskunstner – Statens Kunstfond
• By Hand, inklusion gennem kreative 

processer – SATS midler
• SOS Gældsrådgivning – SATS midler
• Ressourcer i Spil – SATS midler
• ”Fra små til store smil” – Tryg Fonden

Struktur – ledelse – økonomi

Fakta
• 77 medlemsforeninger
• 35 frivillige på kontoret og i projekter
• 611 udlån af lokaler
• 54 nye frivillige til foreninger og projekter
• 172 ønskede rådgivning
• 17 offentlige arrangementer, kurser
• 74 ønskede hjælp til forenings
- og projektarbejde

Ansatte
Lene Ljungqvist, Centerleder
Lone Troldborg, kommunikationsmedar-
bejder og projektleder
Hanna Tyge, huskunstner og projektleder
Fie Hauge, projektleder
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Frivilligcentret holdt desuden
en række foredrag om frivillighed, blandt
andet for unge på Erhvervsskolen og
Sprogskolen samt for udenlandske delega-
tioner og organisationer. Det gav gode
samtaler om, hvad frivilligt arbejde egentlig
er, samt om foreningsdemokrati og for-
eningsliv. Den sociale indsats, som frivillige
og foreninger bidrager med, har en afgø-
rende betydning for at velfærdssamfundet
fungerer, og det giver mening og indsigt for
den enkelte frivillige. 

Præcis hvad frivillighed betyder for den en-
kelte, beskrev fire studerende fra Natur- og
Kulturformidling på Skovskolen i deres
praktikforløb i Frivilligcentret. Deres artik-
ler blev trykt i lokalpressen.

Frivilligcentret var desuden med, da der
skulle skrives frivilligpolitik, kulturpolitik og
ældrepolitik - med konkrete input og som
aktiv debattør.
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Frivilligt arbejde er ”det nye sort” – alle
vil have fat i dem/os, og politikerne ind-
rømmer, at uden frivillige intet vel-
færdssamfund.  Den seneste analyse
viser, at danskerne giver 1 million timer
hver dag – lige fra tøjvask i idrætsfor-
eninger til bestyrelsesarbejde eller
støtte for børn, ældre, svage og udsatte.

Det budskab synliggjorde Frivilligcenter
Helsingør på: Helsingør Messen – Store
Halfdan dag – Livsstilsmesse på Marienlyst
Slot - Høstmarked på Flynderupgård – Kul-
turnatten - Frivillig Fredag – Velkomstmøde
for nye borgere i Helsingør Kommune –
Pensionist Messen - Tibberupparkens ak-
tivitetsdag - Stafet for livet - Espergærde-
centeret - Julemarkedet på Kronborg.

Frivillige styrker 
sammenhæng-
skraften
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Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i 2015, og
det blev fejret i Helsingør Kommune, hvor han boede
det meste af sit liv. I frivilligcentret valgte huskunstner projektleder Hanna Tyge sammen
med ”Det kreative værksted” og ”Ungenetværket” også at lade sig inspirere af Halfdans digte
– især ”Noget om helte” til at skabe en kunstinstallation af genbrugsmaterialer, med dåser,
flasker, søm, skurebørster, strips og gamle smykker.

Haldans Helte
Det blev til et rigtig fint samarbejde med boligområdet Tibberupparkens Sociale Helhedsplan
i Espergærde, Helsingør Kommunes Biblioteker, Nordvestskolen og Flynderupgård Museet.
Alle fire steder blev der holdt produktions workshops, hvor frivillige og kreative børn, i daglig

tale kaldet ”Halfdans Helte”, forvandlede masseproduceret embal-
lage til unika blomster, som blev plantet i en hvid græscirkel.

For hver workshop voksede blomsterhaven hen over som-
meren. Først blev den plantet i Tibberupparken, dernæst

foran Espergærde Bibliotek, videre til Flynderupgård og
til sidst stod den foran Kulturværftet i Helsingør med
ca. 500 blomster i metal og plast.

Kreative processer inspireret af litteratur

Børnene producerede blomster af genbrugsmaterialer. Annette
borede huller i græsplænen og plantede de mange blomster. Alle
var de Halfdans Helte.



Efter tre sæsoner på Sindshvile flyttede fri-
villigcentrets to havegrupper til Flynderup-
gård i Espergærde. Her fik de stillet et
stort stykke jord til rådighed, og de blev
rigtig godt modtaget af det aktive mu-
seum, som i forvejen har mange frivillige
og brugere. Havegruppen består af etniske
familier og mennesker med psykiske udfor-
dringer. 

I fællesskab omdanner de den bare mark
til frodige nyttehaver, blomsterbede og
højbede med krydderurter - til eget brug
og til fælles hyggearrangementer. F.eks. fik
havegrupperne besøg af Børnehuset
Blæksprutten og Mælkebøtten, som kig-
gede på grøntsager og kreerede flotte kar-
toffelmadder. Børnene skulle først selv
hente kartofler, purløg, radisser og løg i
haven, og samle æg fra hønsene. Derefter
blev der kogt kartofler, klippet purløg og
lavet flotte madder. 

I efteråret deltog havegrupperne desuden
i Flynderupgårds årlige høstmarked med
smagsprøver fra haven.

Grønt medborgerskabpå Flynderupgård

”Knyttehaven”
For gruppen af psykisk sårbare gav have-
arbejdet deltagerne særlig mulighed for
fordybelse og fællesskab, og de omdøbte
hurtigt haven til ”knyttehaven”. Deltagerne
mødtes i haven to gange om ugen, hvor
der blev plantet og luget i et par timer. Ha-
vens afslappede stemning og det fysiske
arbejde med jorden havde en terapeutisk
virkning på deltagerne.

»Det er meget terapeutisk for mig at være i Knytte
Haven. Det er derfor, jeg er herude - for at se tingene gro
og for at se, at det jeg går og passer bliver til noget«,
siger Rikke. Det giver en livsglæde at opleve, at jeg kan
holde noget i live.
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I 2015 fik ”de modne mænd” deres egen
klub. Og efter bare to arrangementer stod
det klart, at herreværelset for mænd 60+
var en succes. Konceptet var klart: Fore-
drag/aktivitet, hygge, sildemad og en øl –
kun for mænd. 

Formålet var at tilbyde gode aktiviteter,
styrke netværk og skabe nye venskaber. 
De første otte gange var med foredrag om
”mande-emner” i Frivilligcentret, eller
besøg i en forening, som bød ind med mo-
tionsaktiviteter som roning, fodbold og
golf. Aktiviteterne var gratis for deltagerne,
mens drikkevarer var for egen regning.
Man meldte sig til fra gang til gang, og ud-
over aktivitet var der lidt til ganen og tid til
snak. Hver gang med 20-30 deltagere.

Herreværelset - fra projekt til forening
Indflydelse
Bag successen stod en arbejdsgruppe med
fem modne mænd: Erik, Bjarne, Ole og Erik
og Jan. De tog deltagerne med på råd, og
efterårsprogrammet bød således bl.a. på
sejltur med s/s Bjørn, foredrag om pil-
grimsvandring, danske vine, Helsingør
Havn og en herre-julefrokost.

I alt 140 mænd besøgte herreværelset, og
arbejdsgruppen besluttede på den bag-
grund at danne en forening med besty-
relse, vedtægter, hjemmeside og egen
økonomi. Herreværelset holder fast i kon-
ceptet med aktivitet ca. en gang om måne-
den, lidt mad og tid til mandesnak.

Herreværelset er for mænd 60 + arrangeret af mænd. Den
første arbejdsgruppe bestod af: Erik, Bjarne, Erik og Jan. 
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Sildemad, øl og hygge på veteran dampskibet s/s Bjørn.



Selvhjælp
Selvhjælpsgrupper for mennesker i livs-
krise er de sidste par år blevet et fast tilbud
i frivilligcentret. Søgningen til grupperne
har været stigende, og i 2015 kunne vi
etablere fire sorggrupper, to angst- og de-
pressionsgrupper, en gruppe for menne-
sker med kroniske smerter og en
trivselsgruppe for børn.  Derudover meldte
18 frivillige sig som gruppeledere, hvilket
var meget positivt. Mange er parate til at
hjælpe medmennesker i livskrise, og det
betyder, at vi fremover kan tilbyde endnu
flere selvhjælpsgrupper.
Fie Hauge, som koordinerer arbejdet har
etableret et godt samarbejde med Center
for Sundhed og Omsorg, Jobcentret, læger,
fysioterapeuter og hjemmehjælp, som
hjælper med at sprede det gode budskab
om selvhjælp.

Helsingør Ungdomsskolen: De frivillige rådgivere holdt
workshop om privatøkonomi. 

Gældsrådgivning 
Et andet solidt forankret tilbud er den øko-
nomiske rådgivning. I dag med 9 frivillige
rådgivere, som hjælper borgere med rod i
økonomien, hver onsdag kl. 13-15 i frivil-
ligcentret. Dette tilbud blev i 2015 udvidet
med 3 andre tilbud: Aftenrådgivning hver
anden tirsdag for borgerne i Vapnagård -
et åbent hus arrangement ”Hjælp til for-
skudsopgørelsen” for alle kommunens
borgere – samt workshoppen ”Styr på pen-
gene” for unge i Helsingør Ungdomsskole.
Det handlede om NemId, SKAT, lån, SU og
budget, og de unge var super motiverede
for at lære om privatøkonomi. Og på den
måde blive klædt på til at flytte hjemmefra.
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En selvhjælpsgruppe er en erfarings-
gruppe, hvor mennesker mødes om en
fælles problematik. Hver gruppe har 4-
9 medlemmer samt to frivillige tovhol-
dere med relevant baggrund, som
sætter samtalen i gang. Alle tovholdere
har bestået et selvhjælpskursus, og alle
deltagere er til en indledende samtale
med Fie Hauge, der sammensætter
grupperne.

I alt fik 172 borgere hjælp til at
lægge budget, overskue gæld og
kreditorer eller søge gældssanering.
Tallet er stabilt. Lone Troldborg er
projektleder.

Hjælp når livet er svært
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Et fællesskab, der også vokser, er motionsnetværket med cykelholdet ”Det lette tråd” og
vandreholdet ”De glade fødder”. Begge motionshold kører på fjerde år, og de drives udeluk-
kende af frivillige, som tilrettelægger ture, udflugter og sociale arrangementer. Cykel- og van-
dreturene starter altid ved frivilligcentret og fortsætter omkring Helsingør og i resten af
Nordsjælland. 
Et par gange om året tager holdene på længere ture til Sverige og København. 
Holdene er åbne, det er gratis, man møder bare op. Det uforpligtende fællesskab har vist
sig at tiltale især tilflyttere, som gennem turene hurtigt lærer nye mennesker og området
at kende.

Motionsnetværket
- vandrehold og cykelhold

”De glade fødder”
har 20 deltagere. De mødes hver onsdag
kl 10 og går 5-7 km. Holdet er blandet af
unge og ældre. Karin er tovholder. 

”Det lette tråd”
har 38 deltagere, der cykler 20-30 km hver
mandag kl. 10 i al slags vejr. Deltagerne er
60+ mænd og kvinder, med egen cykel
eller el-cykel. Holdet har to tovholdere,
Birthe og Kirsten. Ved mere end 15 delta-
gere, deler gruppen sig i to.



I efteråret 2015 startede projektet ”Fra
små til store smil”, med at etablere triv-
selsgrupper for børn, hvis forældre er skilt.
Målgruppen er børn 0-3. klasse på Helsin-
gør Kommunes skoler og SFO. Formålet er
at give børnene et frirum, hvor der er plads
til refleksion, snak og hygge. Børnene lærer
at sætte ord på deres situation, og de får
hjælp til at få hverdagen til at fungere. De
oplever, at de ikke er alene om det, der er
svært, og de kan hjælpe hinanden.

Trivselsgrupperne starter i foråret 2016 på
Gurrevejens Skole og Helsingør Lilleskole.
Med 6-8 børn, to frivillige voksne og en

Trivselsgrupper for børn

pædagog, som mødes på børnenes skole
eller SFO, 1½ time en gang om ugen, i 10
uger. Forældrene involveres flere gange i
forløbet, og undervejs vil der også være
forældrearrangementer med emner som
kommunikation, økonomi og jura.

Projektet er to årigt, og flere skoler vil
komme til. Gruppelederne er blevet ud-
dannet og klar til at hjælpe flere børn.
Hanna Tyge er projektleder.
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Projektet er støttet af Trygfonden.

Pengene blev overrakt af Lars Olsen tll projektleder

Hanna Tyge og centerleder Lene Ljungqvist.

Børn, der trives i
livet, klarer sig bedre fagligt
og socialt.”” Der er ikke altid

så meget at smile af, når
ens mor og far er skilt.
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Frivilligcentrets opgave er også at sætte fokus på aktuelle emner - med foredrag, debat-
skabende møder og kurser. Arrangementerne bliver til i samarbejde med foreninger og
frivillige, eller i samarbejde med Helsingør Kommune, og med tilskud til foredragsholder
fra Gigtskolen.
Især ét arrangement var populært, da Henrik Rindom, med sit foredrag ”Psykisk sygdom
og misbrug”, samlede 190 tilhørere i Toldkammeret. Foredraget var for alle borgere og
fagfolk, hvoraf flere fik mulighed for at fortælle egen historie og diskutere diagnose og
behandling med Henrik Rindom.  
Den store tilslutning betød, frivilligcentrets egne lokaler var for små. Tilsvarende blev
andre foredrag og kurser også afholdt på Kulturværftet, i Snekkersten Hallen og i Told-
kammeret:

• Suzan Daoud, foredrag om sit dramatiske liv fra libanesisk flygtning til dansk 
kommunalpolitiker  

•Torben Stenstrup, workshop om fundraising til foreningsprojekter
• Rene Nielsen, foredraget ”Halv mand, helt menneske” om sit liv som handicappet
• Anette Thorsen, ”Smagsprøve på Mindfulness”
• John Kjær, foredrag om forandring 

Temaaftener 
- debat- og netværksdannelse

Henrik Rindom, 23. marts i Toldkammeret, foredrag
om Psykisk sygdom og misbrug



• Amnesty Øresund
• Andelsboligforeningen Røntofte afd. 4
• Astma-Allergi Nordsjælland
• Bedre Psykiatri, Helsingør
• Bisiddergruppen Nordsjælland
• Bofællesskabet Dalen
• Broderi Mixerne
• By og Land, Helsingør
• Bøgehøjgårds Venner
• Børnenetværket
• Børns Voksen Venner
• Dansk Blindesamfund, Nordsjælland
• Dansk Fodgænger Forbund
• Dansk Vandrelaug
• Dansk Veteranskibsklub s/s Bjørn
• Danske Handicaporganisationer
• Diabetesforeningen
• Ejerforeningen Kronborg Strandpark
• Epilepsiforeningen
• Folkekirkens Nødhjælps 

Genbrugsbutik
• Fotoklubben Kronborg
• Frelsens Hær
• Frivillignet for flygtninge
• Gigtforeningen, Nordsjælland
• Grønnehavens Venneforening
• Helsingør Amatørscene
• Helsingør Familietjeneste
• Helsingør Gospel
• Helsingør Kommunes Museer
• Helsingør og Omegns Filatelistklub
• Helsingør Petanque Klub
• Helsingør Senior Højskole
• Helsingør Senior Idræt
• Helsingør Seniorerne
• Helsingør/Gribskov Høreforening
• Hjernesagen Helsingør
• Hjerneskadeforeningen
• Hjerteforeningen, Helsingør
• Hornbæk Golfklub
• Hornbæk Jazzklub
• HSP Foreningen
• HV-TURBO Seniorklub
• KOL Netværket
• Kræftens Bekæmpelse, Helsingør
• La Leche League
• LEV Helsingør

77 medlemsforeninger
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• Linedancers 3000
• LOF Øresund
• Lænken, Helsingør
• Læseforeningen
• Marienlyst Slots Venner
• Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
• Montebellos Venneforening
• Multikulturelt Forum
• Osteoporoseforeningen Nordsjælland
• Røde Kors, Helsingør
• SAPRIDA Gurreparkens Børnehave
• Scleroseforeningen, Nordsjælland
• Selskabet Mødre-og Børnehjælpen
• Senior Erhverv, Helsingør
• Seniorfiskeforeningen af 12. jan 1999
• Seniorhuset Lunden
• SIND, Helsingør
• Single Rock Cafe
• Snekkersten Husflidsforening
• Snekkersten IF
• Snoezelhuset
• Soroptimister International, Helsingør
• Spiseklubben Grydeklar
• Strandhøjs Venner
• TUBA, Helsingør
• Turkontoret, Helsingør
• UHURU
• ULF Udviklingshæmmedes 

Landsforbund
• Ungdommens Røde Kors
• Villa Fem
• Ældresagen 

Kontakt
Frivilligcenter Helsingør
Kronborgvej 1C, 2. sal
3000 Helsingør
Telefon: 49215060

Lene Ljungqvist, Centerleder
kontor@frivilligcenter-helsingor.dk
www.frivilligcenter-helsingor.dk


