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Være et innovativt væksthus
for frivillige/borgere:
● Et åbent og tolerant sted, der arbejder uafhængigt af særinteresser
● Et samlingspunkt for ideer og mennesker, hvor man kan udvikle, udleve
og skabe

HELSINGØR

● Åben Rådgivning/
SOS Gældsrådgivning Nordsjælland
● Motion i fællesskab
● Kreative værksteder
● Hjælp til selvhjælp
● Aktivt medborgerskab
● Unge i Projekt Frivillig

Frivilligcenter
HELSINGØR

Frivilligcenter Helsingør
Kronborgvej 1C, 2. sal - 3000 Helsingør
telefon: 49 21 50 60
kontor@frivilligcenter-helsingor.dk
www.frivilligcenter-helsingor.dK
På gensyn i frivilligcentret til
fællesskab og aktivitet.

Årsberetning
2012
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Støtte og udvikle rammer og indhold
i projekter for udvalgte målgrupper
og/eller emner, som har en særlig betydning i Helsingør Kommune:
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Styrke kerneydelserne:
● Støtte og hjælpe foreninger med at
udvikle deres arbejde
● Synliggøre og fremme vilkårene for
frivilligt arbejde
● Danne netværk på tværs af civilsamfund, den oﬀentlige og private sektor
● Hjælpe og inspirere alle der ønsker
at være frivillige

Frivilligcenter

Medlemsforeninger og borgere er frivilligcentrets grundlag. Sammen arbejder vi på at synliggøre den frivillige
indsats og gøre det nemmere at være
frivillig. Sammen får vi gode ideer, der
bliver til virkelighed.

Når ildsjæle
træder i karakter

At BYGGE
BRO mellem
forening og
kommune,
forening og
virksomhed eller forening og forening
har været blandt frivilligcentrets opgaver i 2012. Der er dannet NETVÆRK PÅ
TVÆRS af foreninger, og frivilligcentret
har faciliteret SAMARBEJDE mellem
foreninger og kommune.
Initiativet er nogle gange taget af foreninger, der har haft et konkret emne,
som krævede mere politisk fokus f.eks.
rehabilitering.
Andre gange har Helsingør Kommune
henvendt sig til frivilligcentret for at få
kontakt til relevante foreninger, f.eks.
inden for medborgerskab, sundhed og
arbejdsmarked.

Det har udviklet sig til PROJEKTER,
hvor foreninger, frivilligcenter og kommune har løftet i ﬂok. ”Mens Health
Week” i uge 24 er et eksempel, hvor
patientforeninger og sundheds fagprofessionelle i FÆLLESSKAB satte fokus
på mænd. Mandeugen var det første
samarbejde af sin slags i Helsingør
Kommune. Og en stor succes med
sundhedstjek, motion og videndeling,
som bliver fulgt op i 2013.
Frivilligcentret har også hjulpet etniske
grupper med at DANNE FORENINGER.
For den danske foreningsmodel er
svær at forstå. Der skal skrives vedtægter, holdes stiftende generalforsamling, lægges budget, man skal
godkendes som forening, søge lokaler
og aktivitetstilskud, og det hele skal
beskrives på dansk. Men så er man
også en forening, som alle de andre i
det danske samfund.

Mens Health Week:
Efter fredagsbønnen i moskeen på Egevænget i Helsingør var der mulighed for sundhedstjek. Næsten
alle mænd tog imod tilbuddet fra Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Prostataforeningen og Helsingør Kommunes sundhedsteam.
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Dialog
videndeling
fællesskab

Et af frivilligcentrets
centrale aktiviteter
er temamøder, netværksmøder og debatmøder.
Temaerne har været
frivillighed, medborgerskab, friluftsliv,
foreningsudvikling og livskvalitet. Det
er emner, som foreninger og borgere
har bedt os sætte fokus på.

Møderne havde mellem 25 og 70 deltagere. Flest til debatmødet i december.
Her debatterede et panel bestående af
politikere, fagforeningsfolk og plejehjemsansatte med borgerne: ”Hvor er
grænserne for frivillighed”. Nogle af
konklusionerne fra dette møde var:
-Ja, der er grænser, og det skal der
være. Det handler både om individuelle og generelle grænser. Det handler
om ordentlige arbejdsforhold for an-

satte og frivillige. Og det handler om
klare aftaler og forventningsafstemning
alle tre parter i mellem: Frivillig – ansat
– hjælpsmodtager.
Frivilligt arbejde skal udvikle velfærdssamfundet i samarbejde med det offentlige og virksomheder. Alle de gode
kompetencer skal i sving. Vi skal udnytte, at Danmark er et kompetent folkefærd:
Vi er gode til at være sammen om
noget – uden hierarkier. Og vi er gode
til at forhandle, til at nå konsensus. Vi
skal også nok ﬁnde ud af at arbejde
sammen, det oﬀentlige og det frivillige.
Konklusionerne vil blive fulgt op af nye
tiltag, som kan synliggøre, hvordan frivillige, den kommunale verden og det
private erhvervsliv bedst – og med respekt for hinanden - skaber velfærd.

5. december debat om frivillighed. I panelet sad fra venstre: Linda Jepsen, Plejehjemmet Birkebo,
Henrik Møller, (S), Marianne Kjær, Grønnehave plejehjem, Benedikte Kiær, (K), Terkel Andersen,
Frivilligrådet, Lene Lindberg, FOA, Vibeke Schmidt, LO.
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Frivillighed ﬂytter og forandrer
Projektlivet passer godt sammen med frivilligt engagement. Fundamentet er
borgere/ildsjæle med ide og lyst til at gøre en forskel. Og når formålet er godt,
så rykker det. Nogle af de projekter som opstod og tog fart i 2012 var:
GRØNT
MEDBORGERSKAB
Hver torsdag i vækstsæsonen mødtes
10-20 kvinder af forskellig nationalitet
i frivilligcentrets nyttehave ved Sindshvile i Kvistgård. Formålet var 1) at
dyrke egne jordstykker og fælles jord
og 2) gennem havearbejde, høst og
middag på tværs af kultur, alder og traditioner at styrke medborgerskab. Havegruppen deltog blandt andet i
Sunde Dage med smagsprøver fra
haven. Projektet blev til i samarbejde
med Helsingør Kommune og ﬁk støtte
fra Helsingør Kommunes integrationspulje samt Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat. Hen over vinteren
mødtes gruppen til mad og planlægning af næste sæson.
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SY EN SHOPPER
Helsingør var Unicef By 2012 og samlede penge ind til ﬂydende skoler i
Zambia. Frivilligcentret valgte at støtte
med 20.000 kroner gennem produktion og salg af 100 shoppertasker. Projektet startede i foråret med at ﬁnde
frivillige ”syersker”. Dernæst var opgaven at ﬁnde materialer, symaskiner og
et sted at sy – samt at etablere et samarbejde med designer Ilse Jacobsen,
som gratis designede taskerne. Alle
materialer blev doneret af lokale virksomheder og private. Shopperne blev
syet af 8 frivillige og solgt ved høstfester og basarer. Sygruppens motivation
var det gode formål og det fællesskab,
som voksede frem.

SMIL OG BEVÆGELSE

2012 var ”Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer”. I den forbindelse søgte
frivilligcentret om penge til at etablere
fælles cykelture for seniorer 65+. Projekt ”Smil og bevægelse” startede i august med en annonce i de lokale aviser
og i efteråret cyklede mere end 20 (6082 år) mandag og torsdag henholdsvis
15-20 km og 20-30 km. Længst om
torsdagen. Cykelturene, som foregik i
Nordsjælland og Sydsverige, var med
turleder, passende pauser og snak. Erfaringen er, at mange har lyst til at
cykle, især i fællesskab. Cykelturene
fortsætter som et netværk, hvor deltagerne på skift står for turene.

DE GLADE FØDDER

Mange har lyst til at gå tur, men ikke
alene. Så lad os trave sammen og opleve vores by.
Med det ønske startede en borger motionsnetværket ”De glade fødder” som
mødes hver onsdag til hygge og gåtur.
Alle ture slutter i frivilligcentret med
en kop kaﬀe. Turene er på 5-7 km. Ind
imellem tager gruppen lokalbanen ud
og går hjem, det er op til deltagerne
og vejret at bestemme ruten.

ÅBEN RÅDGIVNING
Når livet går i hårdknude, kan man få
gratis rådgivning af en bankrådgiver,
revisor, socialrådgiver og jurist. Rådgivningen startede med en fortvivlet
borger, der bad om hjælp. Og tilfældigvis var en frivillig socialrådgiver på
besøg i frivilligcentret. Siden har gruppen sat den frivillige rådgivning i system med træﬀetid hver onsdag. De
har i 2012 hjulpet mere end 65 borgere med at skabe overblik og ﬁnde
løsninger på økonomiske og sociale
udfordringer.
For at styrke indsatsen har frivilligcentrene i Græsted, Helsinge og Helsingør
sammen søgt Social- og Integrationsministeriets SATS pulje, og modtager
1.5 millioner over 4 år til frivillig
gældsrådgivning under navnet SOS
Gældsrådgivning, Nordsjælland.
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Jette, Susanne,
Frivillighed
i krisetid

Fakta 2012
● 50 medlemsforeninger
● 3 ansatte
● 20 faste frivillige
● 65 til gratis rådgivning
● 5 temamøder
● Debatmøde om frivillighed
● Grønt medborgerskab
● 2 ugentlige cykelture
● 201 henvendelser heraf 65 frivillige
● Fælles onsdags gåtur
● Mens Health Week
● Sy en shopper
● Helsingør Messen og
Pensionistmessen
● Multietnisk festival
● Netværk på tværs af foreninger
● Hjælp til foreningsarbejdet
● Sunde dage
● 86 udlån af lokaler møder og kurser
● Foreningernes dag
● Kursus om etik og pårørende
● 1 års fødselsdag

Den 28. september 2012 holdt frivilligcentret 1 års fødselsdag - med
sang og mange skønne kager bagt
af frivillige.

Hver torsdag mødes 20 kvinder og
børn i nyttehaven på Sindshvile.

Merete, Ane,
Rita, Michael,

Den opgave, som har
overrasket mest, er behovet for social- og økonomisk rådgivning. I takt
med at den økonomiske
krise sætter sine spor, har
mange borgere søgt hjælp hos
den frivillige rådgivning.

Lene, Lone,

En anden, og dejlig overraskelse har
været det store antal borgere, som
har tilbudt deres arbejdskraft. Det
være sig til kontoropgaver, som handyman, kok og køkkenhjælp, praktisk
hjælp ved arrangementer, som IT kyndig, tovholder på projekter, underviser, bogholder, journalist og graﬁker.

Britt, Iakob,

Alle har ydet en uvurderlig indsats i
frivilligcentrets første år.

Bjarne, Jytte,
Eila, Else Marie,
Suzanne,Arne,
Per, Naila,
Bente, Katrine,
Børge, Keld,
Ole, Jørgen Bo,

Efter temamøderne er der altid et
stykke mad og et glas – og god tid
til at netværke.

Steen, Sanne,
Lokalerne på Kronborgvej 1C, 2.
sal bliver brugt alle ugens dage.
Til møder og generalforsamlinger,
kurser og aktivitet.
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I august 2012 tog de frivillige på
byvandring i Helsingør.

Tove, Søren,
Grethe, Soﬁe
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