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Man kan ikke leve af at være frivillig - men man kan 
få et bedre liv af det! 
 
Her i marts 2017 bølger en ny debat i Danmark om 
en noget sær konklusion på en undersøgelse: Frivil-
ligt arbejde forlænger ledighed!  Jeg vil her gerne 
komme med lidt erfaring og ganske udokumenteret 
viden, der går den anden vej: 
Frivilligt arbejde er med til at holde ledige raske, ak-
tive, søgende og lærende.  Frivilligt arbejde hjælper 
de ledige ud af isolation. Alt sammen noget, der kan 
hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.  
 
Regeringen er i fuld gang med at se på reglerne for 
lediges muligheder for at udføre frivilligt, ulønnet 
arbejde og frivillige aktiviteter. Det er i den forbin-
delse, at diskussionen er opstået. Det 2-årige forsøg 
med at ledige måtte udføre frivilligt arbejde i 15 ti-
mer pr uge er stoppet og evalueret, og reglerne er 
nu igen nede på max 4 timer pr. uge. Evalueringsre-
sultatet er tolket sådan, at frivilligt arbejde skulle 
forlænge ledigheden for den enkelte.  
 
Jeg håber med Frivilligrådet, at regeringen vil tænke 
anderledes og lade ledige hænder arbejde frivilligt 
med de mangeartede ulønnede aktiviteter, der er 
med til at holde civilsamfundet kørende og holde 
det sammen. Det må være en menneskeret selv at 
bestemme, hvad man vil i sin fritid. 
 
I Frivilligcenter Helsingør har vi tilknyttet ca. 90 frivil-
lige, der hver især yder det de kan, i den tid de kan. 
Uden dem kunne vi ikke eksistere og yde foreninger, 
samarbejdsparter og frivillige den service, vi skal. 
 
I denne beretning kan du læse hvad der skete i Frivil-
ligcenter Helsingør i 2016. Der er altid aktivitet i hu-
set på 2. sal og i de to rum vi indtil videre har fået på 
1. sal. I alt har der været møder, arrangementer, 
kurser, rådgivning og samtaler af forskellig art 635 
gange. Vores ca. 80 medlemmer kunne sagtens bru-
ge flere lokaler, så det ønsker vi os brændende, opti-
malt på 1. sal, så vi har et helt frivillighus på adres-
sen sammen med Aktivitetscentret. 
 

Jytte Mejnholt 



 

 

FRIVILLIGCENTRET 

-KORT FORTALT 

 

Opgaver 
Frivilligcentrets opgaver består i at: 

 yde foreningsservice 

 formidle frivilligt arbejde 

 facilitere selvhjælpsgrupper 

 sparre med foreningerne 

 hjælpe med fundraising 

 Synliggøre det frivillige engagement 

 støtte netværksdannelse.  

 

Projekter 
Frivilligcentret søger løbende midler, så vi kan  
gennemføre projekter indenfor områder, som  
har en social og samfundsmæssig relevans. I 2016  
har vi haft følgende store projekter med ekstern  
finansiering: 
 
Grib dagen - aflastning af pårørende til demente 

Grønt medborgerskab - fællesskab i nyttehaverne 

By Hand - tekstilt designværksted for unge 

Motionsnetværk - gåholdet og cykelholdet 

PUST - mestringsgrupper for børn/unge med ADHD 

SMIL- trivselsgrupper for børn, hvis forældre er skilt 

SOS Gældsrådgivning - økonomisk rådgivning 

 

 

Frivillige ildsjæle 

De frivillige er centrets omdrejningspunkt og er med 
til at gøre stedet levende. I øjeblikket er der ca. 90 
frivillige fordelt indenfor: 
 
 Nyttehaveprojektet på Flynderupgård 

 Demensprojektet Grib Dagen 

 Rådgivning (økonomisk og social) 

 Hjælp i køkkenet mv. 

 Kreative værksteder 

 It, kontorarbejde og regnskab 

 Bestyrelsesarbejde 

 Tovholdere for motionsnetværk 

 Tovholdere i selvhjælpsgrupper 

 Gruppeledere for trivselsgrupper for børn 

 Gruppeledere for mestringsgrupper for børn. 

 

 

 

 

 

 
 

Fakta: Finansiering - drift 

Frivilligcenter Helsingør finansieres af  
 
- Socialministeriet med grundfinansiering og  
- Helsingør Kommune med drifts- og huslejetilskud 
 

Fakta: Finansiering af projekter 

SOS Gældsrådgivning (SATS-puljemidler) 

Grønt medborgerskab - nyttehaver (PUF-midler) 

Grib dagen - demensprojekt (Sundhedsstyrelsen) 

Kreative værksteder (§18 midler) 

By Hand - (SATS-puljemidler) 

Motionsnetværk (§18 midler) 

Selvhjælpsgrupper (PUF-midler) 

Fra små til STORE SMIL (Tryg Fonden) 

PUST (SATS-midler via ADHD-foreningen)  

Fra jord til bord- aktiviteter med Gribskov  

Flygtningevenner - (fælles §18 midler) 

 

 

Citater 

”Det, vi giver borgerne i projektet SOS Gældsrådgiv-
ning, er indsigt i egen situation og dermed overblik 
og kontrol, så de får en bedre fremtid og et bedre liv. 
Det giver mig stor glæde”. Frivillig gældsrådgiver.  
  
”Det giver mig utroligt meget på det personlige plan 
at være frivillig i PUST-projektet, fordi jeg føler, vi gør 
en forskel for børnene ved at tilbyde dem et frirum - 
og så er de bare fantastisk søde at være sammen 
med”. Frivillig i PUST-projektet. 



ÅRETS GANG PÅ KONTORET 
 
2016 var et år præget af forandring. Økonomien var 
påvirket af, at offentlige puljer havde ansøgningsfrist 
tre måneder senere end normalt. Det betød, at det 
var vanskeligt at lægge et retvisende budget. Med en 
usikker økonomisk fremtid, var det svært at sikre 
medarbejdernes fortsatte ansættelse. Derfor be-
sluttede vi at ”fundraise” i stor stil med det håb, at 
FCH’s projekter kunne fortsætte og ansættelserne 
dermed kunne forlænges. 
 
Medarbejdere 
I løbet af 2016 skete der lidt personalemæssige æn-
dringer på kontoret. Fie Hauge, som har haft ansvar 
for selvhjælpsarbejdet i godt et år, gik på efterløn og 
Lone Troldborg, som har været med fra frivilligcen-
trets start med ansvar for projekter og kommunikati-
onsopgaver, rejste til Indien på en udstationering 
med sin familie.  
 

Vi fik efterfølgende positive svar på tre projektansøg-
ninger og hermed fik FCH igen mulighed for at an-
sætte nye. I kronologisk rækkefølge: Louise Lahn Sø-
rensen blev ansat som kommunikationsmedarbejder 
og koordinator for SOS Gældsrådgivning. Lene 
Ljungqvist besluttede at benytte muligheden til at 
stoppe som centerleder med udgangen af 2016 og i 
stedet fortsætte i FCH med projektrelaterede opga-
ver indenfor gældsrådgivning, aktiviteter fra jord til 
bord og det kreative værksted.  
 
Centerlederstillingen blev slået op, ansøgninger læst 
og jobsamtaler afholdt. Det blev besluttet at ansætte 
Line Dietz Bjerregård i stillingen som centerleder i 
Frivilligcentret pr. 1. januar 2017.  
 

 

Praktikanter og studerende 
FCH ønsker at være en social ansvarlig organisation 
og derfor har en del praktikanter og studerende væ-
ret tilknyttet – bl.a. Nanna Nielsen, som var i praktik i 
sommerperioden og Ivayla Arabadzhieva, som var i 
virksomhedspraktik i 3 måneder sidst på året. 
 
I 2016 fik vi etableret nye samarbejder med forskelli-
ge uddannelsesinstitutioner. Bl.a. har vi haft to stu-
derende fra en ny masteruddannelse i naturbaseret 
terapi og sundhedsfremme til at lave en opgave om 
vores aktiviteter på Flynderupgård. I foråret havde vi 
et forløb med 3 studerende fra Natur- og kulturfor-
midling. I slutningen af året havde vi tre ergoterapi-
studerende tilknyttet demensprojektet Grib Dagen. 
 

Fakta - Ansatte 2016 
Ved årets udgang var følgende ansat på kontoret: 
Lene Ljungqvist: Centerleder 
Hanna Tyge: Projektleder 
Louise Lahn Sørensen: Kommunikations-
medarbejder og koordinator 

 



 

Generalforsamling  
Frivilligcentrets generalforsamling blev afholdt i 
Toldkammeret og programmet bød på foredrag, ud-
deling af penge til sociale formål samt generalfor-
samling efter vedtægterne.  
 
Foredraget var ved Thor Ridderhaugen og handlede 
om hensigtsmæssige ord og budskaber i rekruttering 
af frivillige og medlemmer - om begrebet ”nudging”. 
 
Frivilligcentret havde den store glæde at kunne ud-
dele i alt kr. 15.000 til foreninger som gør en indsats i 
forhold til udsatte børn og unge. Følgende foreninger 
fik overrakt 5.000,- kr. hver af ”Hattedamerne” fra 
det kreative værksted By Hand:  
 
 ADHD foreningen 
 Snoezelhuset  
 Margarethagården.  

Lokaler 
Pga. den store aktivitet i huset ansøgte FCH om flere 
lokaler og fik lov til at bruge de to rum lige inden for 
”trappedøren” på 1. sal. Rummene har plads til hen-
holdsvis 15 og 5 deltagere og de egner sig til møder 
og samtaler.  Det kreative værksted By Hand begynd-
te at bruge det store lokale fast hver mandag og 
gældsrådgiverne hver onsdag. Her blev også holdt 
møder i selvhjælpsgrupperne mv.  
 
Det lille lokale blev også flittigt brugt til fx indledende 
samtaler med borgere, der gerne vil deltage i en 
selvhjælpsgruppe, økonomisk rådgivning ved vores 
gældsrådgivere og mindre møder etc. 

Bestyrelsen 
 
Frivilligcentrets bestyrelse 2016: 
 Jytte Mejnholt, formand 

 Erik Olsen, næstformand  

 Birgitte Ljunggren Rasmussen  

 Susanne Larsen 

 Jesper Haase 

 Suzanne Schytt  

 Erna Johannesen   

 

Suppleanter: 

 Peter Gadving  

 Ole Nøhr   

 Kirsten Høyer. 

Frivilligcentrets bestyrelse 2016 



MEDLEMSFORENINGER 

FCH’s medlemsskare voksede til lige knap 80 medlems-
foreninger i 2016.   
 
Vores mål er at styrke netværk og skabe dialog mellem 
foreninger og grupper, der bidrager til frivilligt arbejde 
med socialt sigte. 
 
FCH kan yde rådgivning om foreningsopbygning, øko-
nomi og fundraising mv. Foreningerne kan få praktisk 
hjælp samt mulighed for at låne lokaler og benytte ko-
pimaskine etc. Frivilligcentret hjælper med at synliggø-
re foreningernes frivillige arbejde og rekruttere frivilli-
ge. Vi har øget fokus på sociale medier og medvirker 
gerne til at synliggøre vores medlemsforeninger ad den 
vej også. 

 Liste over FCH’s medlemsforeninger 
pr. 31/12 2016 
 
ADHD foreningen, Nordsjælland 
Amnesty Øresund 
Andelsboligforeningen Røntofte afd. 4 
Astma-Allergi Nordsjælland 
Bedre Psykiatri-Helsingør Afdeling 
Bisiddergruppen - Nordsjælland 
Bofællesskabet Dalen 
Broderi Mixerne 
Bøgehøjgårds Venner 
Børnenetværket 
Børns Voksen Venner 
Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjæl-
land 
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 Helsingør 
Headspace Helsingør 
Helsingør Amatørscene 

 
Helsingør Familietjeneste 
Helsingør Gospel 
Helsingør Guldnåle 
Helsingør Kommunes Museer 
Helsingør og Omegns Filatelistklub 
Helsingør Petanque Klub 
Helsingør Senior Højskole 
Helsingør Senior Idræt 
Helsingør Seniorerne 
Helsingør/Gribskov Lok. Høreforening 
Herreværelset i Helsingør 
Hjernesagen i Nordsjælland 
Hjerneskadeforeningen i Helsingør 
Hjerteforeningen i Helsingør 
Home-Start Familiekontrakt 
Hornbæk Golfklub 
Hornbæk Jazzklub 
HSP Foreningen 
HV - TURBO Seniorklub 
Kalaaliaraq 
Kræftens Bekæmpelse Helsingør 
Landsforeningen Spor 
LEV Helsingør 
Linedancers 3000 
LOF Øresund 
Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling 
Lænken-Helsingør 
Læseforeningen 

 
Marienlyst Slots Venner 
Mikrobyggeriet Wiibroes Venner 
Montebellos Venneforening 
Multikulturelt Forum 
Natteravnene 
Osteoporoseforeningen Nordsjælland 
Røde Kors Helsingør 
SAPRIDA Gurreparkens Børnehave 
Scleroseforeningens Lokalafdeling Nord-
sjælland - Øst 
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i 
Helsingør 
Senior Erhverv Helsingør 
Seniorfiskeforeningen af 12-01-1999 
Seniorhuset Lunden 
SIND i Helsingør 
Single Rock Cafe 
Snekkersten Husflidsforening 
Snekkersten IF 
Snoezelhuset 
Spiseklubben Grydeklar 
Strandhøjs Venner 
TUBA Helsingør 
Turkontoret (Helsingør) 
UHURU 
Ungdommens Røde Kors 
Venligboerne Helsingør 
Ældresagen 

Strategi på de sociale medier 
Sociale medier bruges i stigende grad i foreningsarbej-
de - både til at rekruttere nye medlemmer og til at 
koordinere begivenheder og dele information.  
 
I 2016 var vores kommunikationsmedarbejder på kur-
sus i ”Strategisk brug af sociale medier” og i fremtiden 
vil vi dele denne viden med vores medlemsforeninger. 

Generalforsamling 2016 

Julearrangement i Lungeforeningen 



 

ARRANGEMENTER I FCH 
I løbet af 2016 afholdt frivilligcentret en række tema-
arrangementer og netværksmøder for de frivillige og 
vores medlemsforeninger. Nedenfor ses et udpluk af 
de arrangementer, der er foregået i frivilligcentret i 
2016. 
 
FCH holdt  et temaarrangement, der handlede om at 
håndtere skilsmisse: Løsning frem for drama ved Ann 
Louise Mathiesen, der delte ud af egne erfaringer 
som skilsmissebarn, som fraskilt og som parterapeut.  
 
Frivillighed, relationer og fælleskaber var titlen på en 
workshop med Jonas Norgaard Mortensen. Vi blev 
udfordret på hvilken plads foreningerne skal have i 
velfærdssamfundet anno 2016.  
 
Frivilligcentret og projekt ”Gi´ det videre” ved Anne 
Mette Skautrup inviterede også til en aften med fo-
redrag ved Henrik Beha Pedersen, som er grundlæg-
ger af miljøorganisationen Plastic Change.  
 
Foreningen Kalaaliaraq holdt en meget velbesøgt 
kaffemik hvor Anders Lund Madsen kom forbi. For-
eningen deltog også i kulturnatten og brugte i den 
forbindelse FCH’s industrikøkken til at tilberede et 
hav af fiskefrikadeller. 

Frivillignet for flygtninge holdt åben café hver anden 
torsdag og holdt ind imellem større arrangementer. 
Venligboerne holdt kvindecafé omtrent en gang om 
måneden. Ældre Sagen har holdt en række fuldt 
bookede spis-sammen-aftener for enlige.  

 

Lungeforeningen holdt jævnligt åbne arrangementer 
og har bl.a. haft foredraget  "Forskning i behandling 
af Lungesygdommene, KOL og astma" ved projektsy-
geplejerske Rikke Overgaard fra Forskningsenheden 
på Bispebjerg Hospital. 

 

Foreningen Herreværelset var meget aktive i 2016 og 
inviterede til en række foredrag i frivilligcentret - 
bl.a. ved Bjarne Lundahl fra ”Top Tours,” ved arkitekt 
Per Godtfredsen og ved leder af ”Stubben” Anette 
Lauritsen. Derudover har de holdt spisearrangemen-
ter samt et arrangement om ølsmagning ved Martin 
Brauer fra ”Gurre Bryghus”. 
 

 
FCH’s fødselsdag  
Frivilligcentret fyldte fem år i 2016 og holdt en stor 
fest for frivillige, medlemmer og andre interessere-
de. FCH’s formand Jytte Mejnholt holdt en interes-
sant og rørende tale, der var dejlig saxofonmusik ved 
Mikael le Dous og sandelig om ikke der kom to vikin-
ger forbi og blæste lur.  

Foto fra et af Herreværelsets arrangementer 

Lurblæs ved frivilligcentrets 5 års fødselsdag 

Arrangement ved Frivillignet for Flygtninge 

Frivillige ildsjæle ved Ældre Sagens spiseaftener for enlige 



 

 

En frivillig fortæller 
Sommeren 2015 flyttede jeg tilbage til Danmark på 
grund af min mands død. Det var ikke en let over-
gang at gå fra fuldtidsjob til ingen arbejde, selvom 
jeg var nået pensionsalderen. Helsingør blev mit 
valg af by og efter et halvt år inviterede kommunen 
nytilkomne til velkomstmøde. Der hørte jeg om 
Frivilligcentret og lidt om stedets aktiviteter. Der-
efter besluttede jeg, at dette center måtte jeg hel-
lere undersøge lidt nærmere - og fandt, at det var 
lige, hvad jeg søgte. 
 
Frivilligcentrets ansatte udfører et uvurderligt styk-
ke arbejde for borgerne i kommunen og de er gode 
til at motivere alle os frivillige. Det giver mig stor 
tilfredsstillelse at være en del af deres arbejde sam-
tidig med, at det er relateret til min uddannelse og 
det jeg kan og har arbejdet med i mange år. 

MESSER MED MERE 
 
Frivilligcentret vil gerne være en aktiv medspiller i 
lokalområdet, så derfor deltager vi i messer og an-
dre arrangementer, hvor vi har mulighed for at syn-
liggøre os og vores medlemsforeninger. Blandt an-
det deltog vi i Helsingør Messen og vi var også til 
stede på Pensionistmessen med en bod. 

 
Som de foregående år deltog frivilligcentret med et 
hold til 24-timers arrangementet ”Stafet for livet” 
på Helsingør Stadion, hvor overskuddet ubeskåret 
går til kræftforskning.  Det kreative værksted ”By 
Hand” var med og solgte deres håndarbejde. 
 

I sommerferien stillede frivilligcentret køkkenet til 
rådighed for Passagefestivalen, som hver dag bespi-
ste næsten 100 mennesker til frokost med den læk-
reste, vegetariske mad.  
 

”By Hand”-værkstedet var med på Julemarked på 
Kronborg, hvorfra de solgte håndarbejde til fordel 
for udsatte børn og unge. 
 

TAK TIL ROTARY HELSINGØR!  
Den 8. maj uddelte Rotary Helsingør overskuddet 
fra julekoncerten i Helsingør Domkirke til en række 
foreninger. Frivilligcentret var blandt de heldige og 
modtog 25.000 kr. til aktiviteter og arrangementer.  

 
 

Frivilligcentret havde en bod på Høstmarkedet på 
Flynderupgård, hvorfra vi solgte håndarbejde fra vo-
res kreative værksted samt historiske ærtefrø. Børne-
ne dekorerede deres egne frøposer. De tyrkiske kvin-
der, der har et jordlod i vores nyttehaver, havde tilbe-
redt lækker mad, som vi solgte  

 
Bestyrelsesmedlemmerne Suzanne Schütt og Peter 
Gadving repræsenterede frivilligcentret ved vel-
komstmødet for nye borgere og Suzanne fortalte 
efterfølgende:  
 

På velkomstmødet var kulturværftets lille sce-
ne fyldt til sidste plads med nye borgere i alle 
aldre, som efter borgmesterens velkomsttale 
fik mulighed for at orientere sig i kommunens 
mangfoldige kultur, fritids- og foreningsliv. 

 
 

 
 

Høstmarkedet på Flynderupgård. 

”By Hand” var med på messerne i 2016 

Medvirkende i Passagefestivalen spiste frokost i FCH 



PROJEKTER I FRIVILLIGCENTRET 
 
 Grønt medborgerskab  
 Grib dagen 
 Selvhjælpsgrupper 
 SMIL  
 PUST   
 Motionsnetværk 
 Kreative værksteder  
 SOS Gældsrådgivning. 

 
Grønt medborgerskab 
Tilbuddet om at dyrke nyttehaver er for alle, som har 
lyst til at passe et jordlod på Flynderupgård samt del-
tage i arbejdsdage, hvor fællesarealerne passes.  
 
Der er nyttehaver for forskellige målgrupper – fx psy-
kisk sårbare unge, tyrkiske familier og unge fra Hel-
singør Ungdomsskoles Internationale linje. Hver 
gruppe har en frivillig tovholder og desuden er en 
gruppe frivillige hjælpere tilknyttet – heriblandt flere 
fra Ældre Sagen. 
 
De nyeste tiltag er aktiviteter for flygtninge med Ven-
ligboerne som tovholder samt et tilbud til demens-
ramte familier med Ældre Sagen som tovholder. 
Grupperne skal blandt andet dyrke forskellige ærte-
sorter, som skal bruges til spisearrangementer og 
salg.  De høje ærte- og bønnesorter vokser på speci-
aldesignede stativer, som blev opført af unge i nytte-
job i Projekt Ren By - tak til de unge.   
 
Stor tak til Frøsamlerne, som har doneret historiske 
frø samt Frøtorvet og Nybo Planteskole.  Også en 
stor tak til Flynderupgård Museets personale, i sær-
deleshed Leif, som har hjulpet med at gøde og pløje 
de tildelte arealer.  

 
 
FCH’s medlemsforeninger har mulighed for at bruge 
nyttehaverne til udflugter eller som del i en aktivitet 
for særlige målgrupper. Eksempelvis holdt Venligbo-
erne deres sommerfest i haverne, hvor der var dejlig 
mad, underholdning og tid til god snak. Frivilligcen-
tret viste nyttehaverne frem for børnene og vi håber 
at flygtninge og flere frivillige i fremtiden vil tage del i 
aktiviteterne fra jord til bord. 

Demensprojektet Grib Dagen 
 
Sammen med Helsingør Kommune og Ældre Sagen 
besluttede vi at tilbyde demensramte og deres pårø-
rende at deltage i nyttehaveaktiviteter, frokostarran-
gementer, gåture og udflugter.  

 

Vi holdt bl.a. frokostarrangementer på Flynderup-
gård i Grossererens stue, på Hammermøllen og på 
Nyruphus. I alt afholdt vi 4 vellykkede frokostarran-
gementer i 2016. I 2017 vil vi holde demenscaféer for 
demensramte familier med forskellige temaer og 
med udgangspunkt i årstiderne. 

Citat fra en pårørende til en demensramt 
 
Jeg og min mand vil hermed sige tak for en rigtig dej-
lig dag i fredags hos jer. Skønt at nogen har lyst at 
gøre det for os. Vi vil derfor gerne komme igen og 
hygge sammen med jer og andre i samme situation 
som os. Vi tilmelder os derfor hermed straks til næste 
arrangement. 

Julearrangement på Nyruphus 

Venligboernes sommerfest 

Billede fra brochure om demenscaféerne 



 

 

SELVHJÆLP FOR STORE OG SMÅ 

I løbet af 2016 har frivilligcentret haft selvhjælpsgrup-
per for voksne samt trivsels- og mestringsgrupper for 
børn. Det er en stor koordineringsmæssig opgave at 
have med selvhjælp at gøre. Puslespillet skal gå op, så 
vi har frivillige klar, når det rette antal deltagere er 
fundet – og der vel at mærke er midler til at gennem-
føre forløbene. 
 

Selvhjælpsgrupper  
En selvhjælpsgruppe er en samtale- og erfaringsgrup-
pe, hvor man mødes med en fælles problematik og 
danner et netværk. Gruppesamtalerne styres af to fri-
villige tovholdere, der har en relevant baggrund og har 
været på et igangsætterkursus for gruppeledere. Tov-
holderne etablerer form og rammer for gruppen, som 
mødes to timer hver anden uge.  Der skabes et fortro-
ligt rum baseret på gensidig tillid og både deltagere og 
tovholdere har tavshedspligt. 
 
 
I foråret 2016 har vi haft grupper med temaerne: 
 
 sorg 
 angst- og/eller depression 
 stomi 
 
I efteråret startede vi grupper med følgende temaer: 
 
 sorg 
 angst/depression (deltagerne kom alle direkte fra 

kommunens tilbud Lær at tackle angst og depressi-
on, så de kendte hinanden i forvejen).  

 
To grupper mødes stadig selvom det formaliserede 
forløb er slut: En gruppe for kvinder med senfølger af 
seksuelle overgreb og en gruppe for mennesker med 
angst og depression. 
 
 

SMIL 
Projektet ”Fra små til STORE SMIL” består af trivsels-
grupper for børn, hvis forældre er skilt (børnene går i 0
-4. klasse). Forløbet styres af 1-2 frivillige og en pæda-
gog/lærer fra skolen. Der er 6-8 børn i hver gruppe og 
de mødes 10 gange. Inden forløbene går i gang, skal 
gruppelederne have været på gruppelederkursus, så et 
fælles udgangspunkt sikres. 
 
I foråret startede projektet på Gurrevejens Skole og 
Helsingør Lilleskole og i vintermånederne gjorde vi klar 
til de nye grupper i Fredensborg kommune.  
 
Formålet med projektet er at give børnene et frirum, 
hvor der er plads til refleksion, snak og hygge. Her kan 
de dele tanker og følelser. De opdager, at de ikke er 
alene om det, der er svært og de kan hjælpe hinanden 
med at tackle svære situationer. Det er med til at gøre 
børnene gladere og mere robuste - og nye venskaber 
opstår. 

Som en far udtrykte det på familiedagen:  
”Det er godt at trivselsgrupperne henvender sig til sko-
lens mindste børn. Måske kan de ikke selv sætte ord på 
deres egne følelser - så er det godt, at de kan høre de 
andres historier. Det kan afklare dem og sætte deres 
egne oplevelser i perspektiv. Jeg synes det er mega 
sejt, at de får mulighed for at tale sammen her. Jeg er 
sikker på, at det gavner dem senere i livet. Det er et 
kæmpe, stigende problem at forældre bliver skilt og 
det går ALTID ud over børnene”. 
 

PUST  
Projektet PUST (Personlig Udvikling og Social Træning) 
er blevet til i samarbejde mellem ADHD-foreningen og 
FriSe. (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark). Projektet 
startede i Jylland og er efterfølgende udbredt til Frivil-
ligcenter Helsingør og Frivilligcenter Hørsholm. Projek-
tet består af mestringsgrupper for børn og unge med 
ADHD.  
 
Forløbene var tilrettelagt efter en allerede afprøvet 
skabelon, så temaer og indslag ved de enkelte møde-
gange var fastlagt på forhånd. Grupperne afsluttes i 
2017, hvorefter konceptet evalueres. 
 
”Det giver mig utroligt meget på det personlige plan at 
være frivillig i PUST-projektet, fordi jeg føler, vi gør en 
forskel for børnene ved at tilbyde dem et frirum - og så 
er de bare fantastisk søde at være sammen med”.  
(Frivillig i PUST) 

Glade deltagere i SMIL-projektet 

Gruppelederkursus for medvirkende i SMIL og PUST 



De glade fødder holder en velfortjent pause 

MOTIONSNETVÆRK 

Gåholdet ”De glade fødder”  
Hver onsdag kl. 10 starter turguide Karin og vandre-
gruppen ”De glade fødder” deres gåtur fra frivillig-
centret. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder 
bare op. Turen er på 5-7 km rundt i kommunens na-
tur eller i byen. Nogle onsdage tager man toget til 
andre dele af Nordsjælland og går en tur i nye omgi-
velser. Netværket har flere formål - udover det 
sundhedsmæssige aspekt er der en kæmpe gevinst 
ved de sociale relationer, der opstår. 

 

Cykelholdet  
Hver mandag kl. 10 kører cykelholdet ud fra frivillig-
centret. Cykelturene går ud i byen eller naturen og 
ruten afhænger lidt af vejr, vind og deltagere. Den 
typiske distance er 20-30 km. Nogle gange går turen 
med tog ud og på cykel hjem og et par gange om året 
cykler holdet i Sverige.  
 
Cykelholdet består af aktive 60+ mænd og kvinder 
med behov for frisk luft, motion, socialt samvær og 
et godt grin. Tilmelding er ikke nødvendig – man mø-
der bare op.  
 

KREATIVE VÆRKSTEDER 
 

 

Hjertedamerne 
15-20 kvinder mødes hver mandag og syr flotte hjer-
teformede puder i bomuldsstof. Puderne doneres til 
Herlev Sygehus, der giver dem til kvinder, som har 
gennemgået en brystoperation. Puderne passer ind i 
armhulen og beskytter den opererede mod stød og 
slag.  

By Hand 
I det kreative værksted By Hand strikker og syr vi og 
der udvikles nye modeller målrettet salg på diverse 
markeder i løbet af året. Pengene går ubeskåret til 
gode formål for udsatte børn og unge i Helsingør 
Kommune. Materialerne er doneret af private og 
forretninger. I 2016 var vi bl.a. tilstede på Helsingør-
messen, Pensionistmessen, ved Stafet for Livet og 
Julemarkedet på Kronborg 
 

De flittige hjertedamer 

By Hands bod på Julemarkedet på Kronborg Cykelholdet på udflugt 



 

SOS Gældsrådgivning 
Gældsrådgivningen hjalp igen i 2016 en lang række 
borgere med ondt i økonomien. Foruden vores faste 
onsdagsrådgivning, har vi været en del ude i lokal-
området, for at hjælpe borgerne, hvor de er.  
 
Vi har bl.a. været i boligområderne Vapnagård og 
Nøjsomhed for at svare på spørgsmål om skat og 
budgetlægning mv. Vi etablerede også et samarbej-
de med medlemsforeningen Headspace for psykisk 
sårbare unge. Det er vigtigt med en tidlig, forebyg-
gende indsats, så vi kan undgå nogle af de gældsspi-
raler man ser, når folk ender med at tage kviklån for 
at overleve. 
 
Derudover har vi holdt 2 meget velbesøgte arrange-
menter, dels om hjælp til at forstå årsopgørelsen og 
sidenhen hjælp til at forstå og rette forskudsopgørel-
sen.  
 
I 2016 har vi holdt flere temaarrangementer mål-
rettet gældsrådgiverne dels for at inspirere dem og 
dels for at sikre, at det fagligt høje niveau bevares. 
 
 

Citater fra en frivillig og en borger 
 
Det, vi giver borgerne i projektet SOS Gældsrådgiv-
ning, er indsigt i egen situation og dermed overblik 
og kontrol, så de får en bedre fremtid og et bedre liv. 
Det giver mig stor glæde. (Frivillig gældsrådgiver 
2016) 
 
Jeg er kommet en del i gældsrådgivningen og det er 
stort - den måde de hjælper én på. Folk overser én i 
systemet, men de her frivillige mennesker der hjæl-
per - det er stort. Jeg er en halv meter højere, når jeg 
går herfra. Det er svært at nå midt på dagen fordi jeg 
arbejder, men det er alt besværet værd. (Borger der 
bruger gældsrådgivningen) 
 
 
 

Hvorfor være frivillig? 
 
I sagens natur får frivillige ikke løn for deres indsats, 
men der er andre fordele ved at udføre frivilligt ar-
bejde. Når vi spørger de frivillige, hvorfor de egentlig 
ønsker at bruge deres tid på det, er svarene ofte, at 
de gør det for at: 

 føle de betyder noget 
 holde deres fag vedlige 
 opbygge nye netværk 
 yde noget meningsfuldt i hverdagen 
 føle at de er en del af noget større. 
 
Frivilligcentret inviterede i 2016 de frivillige til jule-
frokost på Flynderupgård og til et sommerarrange-
ment med rundvisning i Nordhavnen v. havnechef 
Benny Carlsen med efterfølgende spisning. 
 

 

De frivillige tovholdere i selvhjælpsgrupperne kom-
mer på et igangsætterkursus for gruppeledere og 
gruppelederne i trivselsgrupperne for børn kommer 
på gruppelederkursus, så de er rustet til opgaven. 
 
 

 

Fisketur med M/S Juventus - et samarbejde mellem Frivillig-
center Helsingør og Frivillig Flygtningehjælp i Gribskov  

Gruppelederkursus i FCH ved Ingelise Nordenhoff 

 
Frivilligcenter Helsingør  
Kronborgvej 1C, 2. sal  
3000 Helsingør 
Telefon 4921 5060 
kontor@frivilligcenter-helsingor.dk 
www.frivilligcenter-helsingor.dk 


