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Tak for et fantastisk år!
Tak til alle frivillige, medlemsforeninger, ansatte, bestyrelse og samarbejdspartnere for et spændende
samarbejde i 2018.
2018 var et forrygende år, hvor vi alle har løbet
stærkt. Tak fordi I alle er med til at gøre Frivilligcenter
Helsingør til omdrejningspunkt for det frivillige arbejde med socialt sigte i Helsingør.
Her på kontoret i Frivilligcenter Helsingør løfter ansatte og frivillige sammen i flok. Vi er fælles om at betjene vores mange medlemsforeninger, løse kontoropgaver, tilbyde hjælp til selvhjælp og deltage i udviklingen af det frivillige sociale arbejde sammen med foreningerne i de mange projekter og aktiviteter vi er
involveret i. Sammen med vores 96 medlemsforeninger er vi optaget af at støtte, styrke og videreudvikle
det frivillige arbejde til glæde og gavn for borgere i
Helsingør.
Frivillighed giver liv i vores lokalsamfund, binder os
sammen og samler os i fællesskaber, hvor vi kan opleve, deltage og skabe sammen.
I 2018 har vi haft gang i mange spændende ting. Det
kan du læse om i denne beretning, som i billeder og
ord fortæller lidt af det vigtigste om året, der er gået i
Frivilligcenter Helsingør.
Rigtig god læselyst.
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FORMANDENS KOMMENTAR

Citater indsamlet i projekt
FRI*VILLIG*VÆRDI
”At være en del af et fællesskab
betyder meget - og det er også godt
imod ensomhed”
”Vigtigt at man som ny borger i Helsingør oplever en indgang til det
frivillige arbejde”

Bestyrelsesformand
Jytte Mejnholt

Et smil, en positiv bemærkning – der skal ikke så meget til, før verden ser meget bedre ud.

”At man gennem frivilligt arbejde
kan få skabt forbindelse til andre
mennesker”

Her på det seneste har vi i Frivilligcenter Helsingør
haft rigtig meget af begge dele. Hele året, faktisk.

”Som frivillig har man mere tid til
nærvær og til at lytte”

Mange aktiviteter, mange glade ansigter, nye bekendtskaber – måske venner? – nye indtryk og ny
viden. Frivilligcentrets aktiviteter har muliggjort det
hele. Nogle har fået det bedre med sig selv, nogle har
forøget deres viden om deres forenings arbejde og
formål, nogle har fortalt om sig selv, og rigtig mange
har opdaget de mange værdier, der er gemt i frivilligt
arbejde. Det har været vigtigt for os i FCH at vise disse værdier, synliggøre og fortælle om dem.
Det er snart 8 år siden vi skrev de første linjer til kommunen om at få etableret et frivilligcenter i Helsingør.
Jeg må sige, at der er sket meget siden. Vi har nu 6
dygtige mennesker på lønningslisten (én endda på
fuld tid…) og dertil mere end 90 frivillige knyttet til
centret med næsten lige så mange forskellige opgaver. Det er en stor gave, at så mange frivillige støtter
os med glæde, praktiske hænder og hjerner.
2019 kommer til at stå i børnenes tegn. Midt i maj
åbner Børnenes Hus i Fiolgade med flag og musik og
glade mennesker. Vi venter os meget af dette nye
initiativ, som skal blive til gavn for alle børn i kommunen. Foreninger, organisationer og grupper, der arbejde med børn og deres familier, er målgruppen for
brug af huset. Hold øje med dagspressen!
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”Det er så givende at hjælpe andre”
”At arbejde i og for et fællesskab”
”At ophæve ensomhed”
”At skabe netværk mellem mennesker”
”At møde folk man knytter bånd til”
”At få lov til at bidrage med viden og
erfaringer”
”At der er brug for ens evner – også
når man er pensionist”
”Det er en gave at få lov til at bruge
sin viden, at give og få tilbage”

Fakta om

Frivilligcenter Helsingør 2019
FRIVILLIGCENTRET I TAL







FRIVILLIGCENTRETS OPGAVER BESTÅR
BL.A. I AT:

1 centerleder
5 medarbejdere (3,24 årsværk)
10 bestyrelsesmedlemmer
100 frivillige
96 medlemsforeninger
1210 lokalebookinger i 2018

FRIVILLIGCENTRETS SAMARBEJDSPARTNERE
Frivilligcentret har en bred vifte af samarbejdspartnere både
lokalt og nationalt. Det er bl.a.:











Helsingør kommune og relevante centre
Erhvervslivet og private fonde
Andre frivilligcentre i Danmark
Frise (Landsforeningen Frivilligcentre og Selvhjælp)
CFSA (Center for Frivilligt Socialt Arbejde)
Socialministeriet, Deloitte
Den nationale vidensfunktion for økonomi– og gældsrådgivning
Kommunale institutioner og boligområder
Foreninger, medlemmer og grupper
Uddannelsesinstitutioner

STØRRE PROJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING
Børnenes Hus - samler de lokale børneforeninger
Demensvenligt Nordsjælland - livskvalitet til demensramte familier
Frivilligbank Helsingør - online redskab til at rekruttere frivillige
Generationer på tværs - samtalesaloner på tværs af alder
Grønt medborgerskab - fællesskab fra jord til bord
Kreative værksteder - ”ByHand”, ”Sypigerne” og ”Hjertepuderne”
Motionsnetværk - De glade fødder og Cyklister med hjerte
Selvhjælp - selvhjælpsgrupper hvor borgere deler erfaringer
Økonomi– og gældsrådgivning - gratis økonomirådgivning
Citat om frivilligcentrets Økonomi– og gældsrådgivning:
Min venindes historie er meget positiv. Jeg foreslog hende at rette
henvendelse til frivilligcentrets Økonomi- og gældsrådgivning om
råd og vejledning vedr. hendes økonomi (og gæld). Rådgivningen
har virkelig båret frugt for hende - så det kan klart anbefales at
benytte frivilligcentrets rådgivning.









yde foreningsservice
formidle frivilligt arbejde
facilitere selvhjælpsgrupper
sparre med foreningerne
synliggøre det frivillige engagement
støtte netværksdannelse
drive projekter

FRIVILLIGE ILDSJÆLE
Udover alle de frivillige, der er i foreningerne, hjælper ca. 100 frivillige i frivilligcentret.
De er centrets omdrejningspunkt og er
med til at gøre stedet levende. De er bl.a.
beskæftiget i:










Frivilligcentrets husråd
Nyttehaveprojektet på Flynderupgård
Hjælp i køkkenet og på kontoret
Hjælp ved familie- og demenscafeer
Kreative værksteder
Tovholdere for motionsnetværket
Gruppeledere i selvhjælpsgrupperne
Bestyrelsesarbejde
Samt frivillige medvirkende i alle
frivilligcentrets projekter

AKTIVITETER FOR BORGERNE
Økonomi– og gældsrådgivning
 Individuel rådgivning
 Uddannelse og forebyggelse
Selvhjælpsgrupper
 Sorggrupper
 Stressgrupper
 Angst– og depressionsgrupper
 Unge-, mande– og kvindegrupper
 Grupper med blandede problematikker
 Feel Good-grupper
Netværk
 Motionsnetværk
 Kreative værksteder
 Kvindeforum
 Demenscafeer
 Familiecafeer
 Ældrecafeer
Samt diverse temaarrangementer og foredrag mv.

KONTAKTINFO
Frivilligcenter Helsingør
Kronborgvej 1C, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 5060
E-mail: kontor@frivilligcenter-helsingor.dk
Web: http://www.frivilligcenter-helsingor.dk
Facebook: facebook.com/FrivilligcenterHelsingor
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KAPITEL 2 - ORGANISATIONEN FCH
Frivilligcentret ledes af en frivillig bestyrelse som vælges af medlemsforeningerne på den årlige generalforsamling. Den daglige ledelse varetages af centerleder Line Dietz Bjerregård. Frivilligcentret har derudover 5 projektansatte medarbejdere (3,24 årsværk).
Udover de ansatte og bestyrelsen indgår en række engagerede frivillige i den daglige drift af kontoret og i huset som helhed. Vi har oprettet et kontorfællesskab og et husråd, hvor man som frivillig kan engagere sig i frivilligcentrets udvikling, de større udviklingsopgaver, opgaver på messer, stande mm. samt den daglige drift.
Over 20 fantastiske frivillige har valgt at indgå i husråd og kontorfællesskab, hvilket vi sætter stor pris på.

Samarbejdsaftale med kommunen
I 2018 har bestyrelsen og den daglige
leder i samarbejde med Helsingør Kommune udarbejdet en samarbejdsaftale,
der gælder fra 2018 til 2021.
Samarbejdsaftalen skal understøtte det
gode samarbejde mellem parterne og
sikre tæt dialog om frivillighed og medborgerskab. Det bliver spændende at
implementere aftalen i 2019.

BESTYRELSE
Frivilligcentret ledes af en bestyrelse som vælges af medlemsforeningerne på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen i 2018 ses nedenfor.

JYTTE MEJNHOLT

OLE NØHR

Formand

Næstformand

BIRGITTE RASMUSSEN

PETER GADVING
Suppleant

BIRGIT STENDERUP ANETTE JUEL CARLSEN

ERNA JOHANNESSEN
Suppleant

ERIK BRUUN
Suppleant
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SUSANNE LARSEN

JESPER HAASE

LINE DIETZ BJERREGÅRD HANNE ANDERSEN
Centerleder
Kontaktperson i
Helsingør Kommune

STRATEGISK FOKUS

I 2018 har der nationalt været fokus på udvikling af frivilligcentrenes kvalitetsmodel i regi af FRISE. Repræsentanter fra bestyrelsen og den daglige leder deltog derfor i regionale møder om frivilligcentrenes kvalitetsudvikling. Dette arbejde fortsætter i 2019 og bliver spændende at deltage i.
Som en del af kvalitetsudviklingen og som resultat af nye tildelingskriterier i den grundfinansiering, som frivilligcentrene hvert år ansøger om, blev 2018 startskud for at arbejde mere målrettet med strategisk fokus.
Vi udarbejdede en strategi og fastsatte bl.a. fire centrale mål i 2018:
1. Skabe større kendskab til og viden om Frivilligcenter Helsingør
2. Hjælpe flere borgere til at blive frivillige i Helsingør – også udsatte borgere
3. Bidrage til at flere foreninger og foreningstyper får kendskab til og samarbejder med Frivilligcenter Helsingør og at flere bliver medlemmer i centret
4. Bidrage til at foreningerne får stærkere indbyrdes samarbejde, netværk og videndeling på tværs.
Vi er optaget af, at vores indsatser og mål bliver realiserede og opfyldt. Vi har derfor løbende indsamlet tilbagemeldinger fra både brugere, foreninger og frivillige mht. gennemførte aktiviteter og målopfyldelse. Vi har i 2018
arbejdet på at udvikle organisatoriske rutiner, der skal understøtte det strategiske arbejde. Tak til bestyrelse,
ledelse, ansatte, frivillige og foreninger, som har bidraget til at styrke vores strategiske fokus.

ANSATTE
I 2018 har medarbejderstaben
bestået af centerleder Line Dietz
Bjerregaard samt medarbejderne
Louise Lahn Sørensen, Hanna Tyge, Lene Ljungqvist, Pernille Japsen og Tina Ambus.

Centerleder
Line Dietz Bjerregaard

Kommunikationsmedarbejder
Louise Lahn Sørensen

Projektleder
Hanna Tyge

Projektleder
Lene Ljungqvist

Projektleder
Pernille Japsen

Projektkoordinator
Tina Ambus

FRIVILLIGE ILDSJÆLE
Frivilligcentret ønsker at gøre det lettere for borgere i Helsingør at gøre
en frivillig indsats og for foreninger at rekruttere nye frivillige – også
blandt udsatte borgere.
Frivilligcentret engagerer selv ca. 100 frivillige - frivillige receptionister,
rådgivere, selvhjælpsgruppeledere, praktiske hjælpere, havefolk, tovholdere, koordinatorer og meget mere.
Frivilligcentret får mange henvendelser fra folk, der gerne vil være frivillige. Derfor har vi en frivilligkoordinator, Tina Ambus, som gør en kæmpe
indsats ved at kortlægge de frivilliges kompetencer og matche dem med
et frivilligjob - enten i en af vores medlemsforeninger eller i ét af husets
egne projekter.
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Evelyn Enriquez og Signe Myhre
From har været i praktik i frivilligcentret og derudover har en række ergoterapeutstuderende været
tilknyttet demensprojektet.

Hvorfor være frivillig?
I sagens natur får frivillige ikke
løn for deres indsats, men der
er andre fordele ved at udføre
frivilligt arbejde. Fx at:
 føle at man betyder noget
 holde ens fag ved lige
 opbygge nye netværk
 yde noget meningsfuldt
 føle at man er en del af noget
større.

HUSRÅD
Frivilligcentrets husråd består af en række meget engagerede frivillige, der stiller op, når der skal forberedes
kurser og arrangementer eller der skal dekoreres og ommøbleres i frivilligcentret. Det er også pga. husrådets
store indsats, at vi kunne holde sådan en vellykket julefrokost i egne rammer samt en fantastisk sommerfest
på S/S Bjørn.
Husrådets medlemmer er ”ambassadører” for frivilligcentret. De tager med på messer og til andre arrangementer og er med til at synliggøre frivilligcentret og alle de tilbud, vi har til borgerne. ”Husrødderne” kender
frivilligcentrets projekter og aktiviteter og er godt rustet til at besvare spørgsmål.

Frivilligkoordinator Tina Ambus

Frivilligkoordinator Tina Ambus
Husrådsmøde

PRISER TIL FRIVILLIGE
Det var 3 for frivilligcentret yderst velkendte
kvinder der løb med priserne til årets Frivilliggalla.
Formand for Frivilligcenter Helsingør Jytte
Mejnholt fik Fritidslederprisen.
Formand for Hjerneskadeforeningen
Marie Klintorp fik Innovationsprisen.
Janne Franck fra Venligboerne løb med
Integrationsprisen.
Stort tillykke med de velfortjente priser!
Janne Franck, Jytte Mejnholt og Marie Klintorp ved Frivilliggalla.

Kapitel 2 - organisationen FCH

KAPITEL 3 - MEDLEMSFORENINGER I FRIVILLIGCENTER HELSINGØR
Frivilligcenter Helsingør er foreningernes hus – her kan foreningerne bl.a. få praktisk hjælp (kopi, print mv.) og låne
lokaler samt deltage i foreningsnetværk.
Frivilligcentret hjælper med at synliggøre foreningernes arrangementer bl.a. via de sociale medier og opslag i huset.
FCH er også en aktiv medspiller i forhold til rekruttering af frivillige til foreningerne. Bl.a. henviser vores frivilligkoordinator Tina Ambus til foreningerne, når folk henvender sig i centret for at blive frivillige. Derudover faciliteres Frivilligbank Helsingør, som er en let måde at annoncere efter frivillige på online.
Frivilligcentrets medlemsskare voksede til 96 medlemsforeninger i 2018 og kurven er ikke knækket endnu.

MEDLEMSFORENINGER
ADHD foreningen, Nordsjælland

Foreningen Den Boligsociale Fond

LOF Øresund

Ammenet

Fotoklubben Kronborg

Lokalmotion Helsingør

Amnesty Øresund

Fototosserne

Lungeforeningen, Helsingør

Astma-Allergi Nordsjælland

Frelsens Hær

Lænken-Helsingør

Bedre Psykiatri

Frivillignet Helsingør

Marienlyst Slots Venner

Bisiddergruppen - Nordsjælland

Fyrskibslaug Fyrskib XVII

Mikrobryggeriet Wiibroes Venner

Bofællesskabet Dalen

Gigtforeningen Helsingør

Montebellos Venneforening

Broderi Mixerne

Haveforeningen Trelhest

Multikulturelt Forum

Bøgehøjgårds Venner

Headspace Helsingør

Mødrehjælpens Lokalforening Helsingør

Børne– og Ungenetværket

Helsingør Amatørscene

Naivistisk Malegruppe

Børns Voksen Venner

Helsingør Familietjeneste

Natteravnene

Bådforeningen af 12. april 1978

Helsingør Gospel

Osteoporoseforeningen Nordsjælland

Chaplin

Helsingør Guldnåle

Polioforeningen/

Colitis-Crohn Foreningen

Helsingør Kommunes Museer

Danmarks Naturfredningsforening,

Helsingør Lokalradio Seniorredaktion

Red Barnet Helsingør Lokalforening

Helsingør og Omegns Filatelistklub

Røde Kors Helsingør

Helsingør Petanque Klub

Scleroseforeningens Lokalafdeling

Helsingør Senior Højskole

Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i

afdeling Helsingør
Dansk Blindesamfund,
kreds Nordsjælland

ulykkespatientforeningen

Dansk Fibromyalgiforening

Helsingør Senior Idræt

Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Helsingør Seniorerne

Senior Erhverv Helsingør

Helsingør Teater

Seniorfiskeforeningen af 12-01-1999

(DFUNK)

Helsingør

Dansk Fodgænger Forbund

Helsingør/Gribskov Lokale Høreforening SIND i Helsingør

Dansk Kurdisk Kulturforening

Herreværelset i Helsingør

Snekkersten Husflidsforening

Dansk Togolesisk Udviklingsforening

Hjernesagen i Nordsjælland

Snekkersten IF

Dansk Vandrelaug

Hjerneskadeforeningen i Helsingør

Snoezelhuset

Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn

Hjerteforeningen i Helsingør

Spiseklubben Grydeklar

Danske Handicaporganisationer

Hornbæk Golfklub

Spor

Diabetesforeningen

Hornbæk Jazzklub

Strandhøjs Venner

DMC-HRD (Danish Minorities Center for HV - TURBO Seniorklub
Human Rights and Development) Kalaaliaraq

TUBA Helsingør
Turkontoret (Helsingør)

Ejerforeningen Kronborg Strandpark

Kræftens Bekæmpelse Helsingør

Vapnagård TV

Epilepsiforeningen

Lektie- og sprogcafeen Vapnagård

Venligboerne Helsingør

Flynderupgårds Venner

LEV Helsingør

Ældresagen

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik

Linedancers 3000

Listen er trukket februar 2019

Kapitel 3 - medlemsforeninger

FORENINGSNETVÆRK
På foreningsnetværksmøderne har vi lagt vægt på
at lære hinanden bedre at kende og opdyrke nye
muligheder for netværk.
Foreningerne har en række forskelle og en masse
fællesnævnere. Man kan drage fordel af hinanden
- både i konkret opgaveløsning (man kan fx slå sig
sammen om at hyre en foredragsholder e.l.) og i
form af ideudveksling og sparring.
Som noget nyt besluttede vi i 2018 at lægge møderne ude hos foreningerne og Marienlyst Slots
Venner inviterede os til at holde et netværksmøde
på Marienlyst Slot. På et efterfølgende møde besøgte netværket Haveforeningen Trelhest i haverne ved Kulturhus Syd.

Af temaer, vi har haft på møderne, kan nævnes:
Rekruttering af frivillige og første år med Frivilligbank Helsingør. Senior-Journalisterne har fortalt
om foreningernes muligheder for gratis workshops
om fotos og hjemmesider og frivilligcentret har
fortalt lidt om sociale medier og mulighederne for
at være med i Facebookgruppen Foreningsnetværk i Frivilligcenter Helsingør.
En brandansvarlig har fortalt om, hvordan frivilligcentrets brugere skal forholde sig i tilfælde af
brand mv. På et af møderne i frivilligcentret overrakte Ældre Sagens Naivistiske malere penge, der
er kommet ind ved salg af deres farvestrålende
billeder, til Børns Voksenvenner.

Foreningsnetværksmøde på Marienlyst Slot 2018
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LOKALEUDLÅN I FRIVILLIGCENTRET 2018
Frivilligcenter Helsingør råder over 3 lokaler, der kan lånes: Et stort mødelokale i forbindelse med køkkenet
på 2. sal, et lille mødelokale på 1. sal med plads til 5 personer samt et stort mødelokale på 1. sal med plads
til 14 personer. Sidstnævnte fungerer også som kreativt værksted og opbevaringsrum.
I løbet af året har huset været fyldt med mennesker til medlemsforeningernes bestyrelsesmøder, netværksmøder, generalforsamlinger mv. Der har været filatelistkurser, musikterapi, familiecaféer, selvhjælpsgrupper,
samtalesaloner, workshops om frivilligbanken, økonomisk rådgivning, kreative værksteder, broderimix, demenscafe, kvindecafe og meget, meget mere.
Bookinger fordelt på lokale

Antal
Lokalebookinger

Antal
timer reserveret

1. sal lille lokale

250

611

1. sal stort lokale

446

1266

2. sal stort lokale

514

1768

1210

3645

Lokale

I ALT

Foreningsnetværksmøde på Marienlyst Slot 2018
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KAPITEL 4 - ARRANGEMENTER I FRIVILLIGCENTER HELSINGØR
I løbet af 2018 blev der i frivilligcentret holdt en række arrangementer for FCH’s medlemsforeninger, frivillige
og byens borgere. Eksempelvis blev der holdt temaarrangementer, samtalesaloner, kurser, foredrag, cafémøder, Ældre Sagens spiseaftener for enlige, netværksmøder mv.

EKSEMPLER PÅ ARRANGEMENTER
Cafémøder





Ældrecafé (hver fredag)
Demenscafé (anden fredag i måneden)
Kvindecafé om Forandringer i livet (2 cafémøder)
Familiecaféer i frivilligcentret og Kulturhus Syd (8
gange)
Nytårskur

Sociale sammenkomster





Nytårskur
Sommerfest for frivillige
Frivilligcentrets fødselsdag
Julefrokost for frivilligcentrets frivillige

Undervisning og workshops








Undervisning i demens til foreninger (2 gange)
Workshops om Frivilligbanken (5 gange)
Senior-Journalisternes Workshops om it (11 gange)
Foredrag: Slip mere glæde ind
Kursus med Ingelise Nordenhof
Leg, læring og kreativitet - ved Ulla Lau Hyldgård
Kom og lær om den magiske kuffert
(for gruppeledere i børnegrupper)

Sommerfest på S/S Bjørn

Faglige begivenheder









Foreningsnetværk (4 møder)
Hjælp til årsopgørelse
Hjælp til forskudsopgørelse
Samtalesaloner (4 gange)
Temaarrangement: Persondataloven
Temaarrangement ved Udbetaling Danmark
Temaarrangement: Skilsmisse
Temaarrangement for gældsrådgivere:
Gældssanering

Projektafslutning i Toldkammeret

Enkeltstående arrangementer









International Alzheimerdag
Talentworkshop ved Dansk Fibromyalgi-Forening
Hjerneskadeforedrag - sådan kom jeg videre
Introdag ved foreningen SPOR
Kulturgruppen i Kalaaliaraq inviterer til kulturmøde
Frivilligcentrets Generalforsamling
TAL med om Frivillighed i Toldkammeret
Foredrag om Osteoporose

Samtalesalon i FCH 2017

Frivilligcentrets 7 års fødselsdag
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FRIVILLIGCENTRET UD AF HUSET
Frivilligcentret er en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Fx rykker centrets økonomi– og gældsrådgivning ud på
skoler og i boligområder for at møde borgerne dér, hvor de er. Samtalesaloner og familiecaféer har også fundet sted centrale steder i byen - eksempelvis i Kulturhus Syd, på ungdomsskolen, Søfartsmuseet og Toldkammeret.
Herudover deltager frivilligcentret i messer, på velkomstmøder for nye borgere i kommunen og i mange andre
arrangementer, hvor der er mulighed for at synliggøre medlemsforeningerne, det frivillige arbejde og frivilligcentret. Blandt andet havde FCH en bod på årets Aktivitetsmesse og en på høstmarkedet på Flynderupgård,
hvorfra vi solgte håndarbejde fra vores kreative værksted By Hand.

Frivilligcentrets bod på Flynderupgård Høstmarked

Overflødighedshorn lavet af frivillige
til projektafslutning i toldkammeret

Frivilligcentret internationalt
I 2018 præsenterede centerleder Line Dietz Bjerregård frivilligcentret og fortalte om frivillighed
og demokrati for et hold russiske studerende der kom på besøg i frivilligcentrets nyttehaver
på Flynderupgård.
Janne Franck fortalte de studerende om Venligboerne og efterfølgende fortalte Lene Ljungqvist
om projektet Grønt Medborgerskab.

Russiske studerende på besøg i nyttehaverne ved Flynderupgård

I samarbejde med den internationale Højskole sørgede frivilligcentret også for oplæg og undervisning for 6 unge kvinder fra
forskellige verdensdele i faget
”Exploring Denmark”.

Frivilligcentret fik derudover besøg fra ”Sveriges Vård- och omsorgsförvaltning - Enheten för förebyggande arbete”. De var meget begejstrede for frivilligcentret og har fået en masse nye ideer med hjem.
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Kursus for selvhjælpsgruppeledere mv.

Demenscafeen på udflugt til Frilandsmuseet

KAPITEL 5 - PROJEKTER I FRIVILLIGCENTER HELSINGØR
Fundraising
Frivilligcenter Helsingør har en aktiv rolle i mange samarbejdsprojekter – enten som projektejere eller projektdeltagere. Projekterne har ofte sociale formål og
henvender sig til sårbare borgere eller handler om at
opbygge netværk og facilitere fællesskaber. I dette
afsnit kan du læse lidt om vores projekter i 2018.

I 2018 har vi modtaget støtte fra følgende:







Tak til fonde, styrelser og kommune der har gjort det 

muligt at drive projekter i frivilligcentret!

ØKONOMI– OG GÆLDSRÅDGIVNING

Helsingør Kommune
Sundhedsstyrelsen
Socialstyrelsen
Den fælles kommunale pulje i Nordsjælland
VELUX fonden
Kvindernes Bygnings Fond
Nordea-fonden
Uddannelsespuljen under Socialstyrelsen

Frivilligcentrets økonomi- og gældsrådgivning hjalp
igen i 2018 en lang række borgere med ondt i økonomien. Projektet er et af de største, vi har i frivilligcentret og det har kørt i ca. 6 år på forskellige bevillinger.
Det nye i denne projektperiode er, at der er øget fokus
på en helhedsorienteret indsats for borgerne og så
indgår projektledelsen i en national vidensfunktion.
Foruden den faste onsdagsrådgivning har rådgiverne
været en del ude i lokalområdet for at hjælpe borgerne, hvor de er. Der har været individuel rådgivning hos
Boliggården og Kulturhus syd (8 gange hvert sted).
Derudover har ”Rejseholdet” undervist 2 gange på
Ungdomsskolen, 1 gang på Produktionsskolen samt 2
gange hos Jobcentrets ungeteam.
Derudover var der 2 velbesøgte arrangementer i frivilligcentret om hhv. hjælp til årsopgørelsen og til forskudsopgørelsen.

Det siger folk om rådgivningen:
Rådgiverne hjælper med at skabe overblik og det
giver ro og overskud. Selvom man stadig har en
gæld, så er det af afgørende betydning at vide, at
man betaler det rette beløb om måneden – så er
der styr på det og man behøver ikke bruge energi
på at spekulere og bekymre sig. (Borger der har fået
hjælp i rådgivningen).

Min venindes historie er meget positiv. Jeg forslog
hende at rette henvendelse til frivilligcentrets Økonomi- og gældsrådgivning om råd og vejledning
vedr. hendes økonomi (og gæld). Rådgivningen har
virkelig båret frugt for hende - så det kan klart anbefales at benytte frivilligcentrets rådgivning. (Ansat i
kommunen)
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FRIVILLIGBANK HELSINGØR

Fakta om Frivilligbank Helsingør

Frivilligbanken er blevet til i samarbejde mellem Helsingør Kommune,
Idrætsrådet og Frivilligcenter Helsingør. Frise (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) leverer den tekniske løsning og står for support. Frise
sørger også for at screene foreningerne, inden de bliver oprettet som
brugere af banken, for at undgå spam og reklamer.

Frivilligbanken er en internetbaseret
portal, hvor foreninger kan annoncere efter frivillige.

Frivilligcenter Helsingør står for sparring i forhold til annoncetekster og
holder blandt andet en række workshops hvor man kan få konkret
hjælp til at bruge banken. I 2018 holdt vi 5 workshops: 3 åbne (for alle
foreninger), 1 for Aktivitetshuset Nygård og 1 for 25 HF-studerende.
Frivilligcentret står for PR og synliggørelse og i 2018 holdt vi bl.a. oplæg for










SSI-ledere
Kumit
SPUC
Kommunens Direktion
Idræts-/Fritidsrådet x 2
IFU
Jobcentret
Vi samler Hele Helsingør
Lederklynge Nordsjælland

Fordelen ved banken er, at borgerne
kan få et overblik over de mange muligheder, de har, for at blive en del af
det frivillige Helsingør samtidig med
at foreningerne får lettere ved at finde og rekruttere frivillige.

Find banken på
www.frivilligcenter-helsingor.dk/
index.php/frivilligbank

Herudover indgår frivilligbanken i alle generelle præsentationer af frivilligcentret – fx på Aktivitetsmessen og velkomstmøderne for nye borgere.

Med online rekruttering får man især
fat i studerende og folk i arbejde.

Frivilligbanken når nye målgrupper
En af de traditionelle måder at skaffe nye frivillige på
er at spørge i sit netværk blandt familie, venner og
bekendte. Frivilligbanken giver mulighed for at nå ud
til en bredere skare. Nogle jobagenter (fx jobindex)
viser også frivilligjobs og det vil sige at annoncerne ses
af rigtig mange mennesker.
I frivilligbanken kan man annoncere efter mange typer
frivillige og til mange forskellige anledninger. Der er
mulighed for at lede efter frivillige der vil medvirke i en
længere periode, en afgrænset periode eller ved en
enkelt event, så man kan fx lede efter frivillige til bestyrelsesarbejde, en havnefest eller måske en indsamling.
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Beskæftigelse

Frivilligbankens fødselsdag
Frivilligbanken havde etårs fødselsdag i
2018 og på det første år har frivilligcentret
høstet en række erfaringer. Med banken
når vi ud til flere målgrupper end ved traditionel rekruttering – fx når vi ud til flere der
er på arbejdsmarkedet og til flere unge
samt til fysisk og psykisk udfordrede.
Foreningerne har i bankens første leveår
modtaget 130 ansøgninger via systemet
og et ukendt antal via direkte kontakt.

Eksempler på jobtitler i frivilligbanken:
Frivillig til salgsboder på Helsingør Stadion
Diætist til elitesports-klub
Radiomedarbejder til lokalradio i Helsingør
Hjælp unge flygtninge til en god start i Danmark
Frivillige varme hænder til Kronborgstafetten
Bliv studiestøtte i Horserød Fængsel
Haveentusiast søges til SPUC's sansehave
Frivillig pianist søges til at spille med Lungekoret på Lungedagen
Vil du være med til at skabe tryghed i lokalsamfundet? (Natteravnene)
Regnskabskyndig som kan varetage et kassererjob i Lænken

Foreningernes succes med frivilligbanken
Formanden for Mødrehjælpen i Helsingør Kirsten Kirsmeyer er en af de mange, der har haft stort udbytte af
banken: ”I Mødrehjælpen havde vi brug for en frivillig til at løse kommunikationsopgaver. Vi lagde et opslag i
Frivilligbank Helsingør og der var hurtig gevinst. Allerede dagen efter havde vi den første ansøgning fra en meget kvalificeret frivillig og inden ugen var omme havde vi 3 ansøgninger. Vi har nu indgået aftale med 2 frivillige
om at dele kommunikationsopgaverne. Det viste sig, at de supplerer hinanden rigtig godt - Så det er alletiders
løsning for os”.
Hvis man har brug for lidt sparring til at oprette annoncer er der hjælp at hente i Frivilligcenter Helsingør: ”Jeg
fik hjælp i frivilligcentret til at skræddersy en helt specifik annonce, som vi lagde i Frivilligbanken. Jeg fik mange tips til hvordan man skriver en god annonce – og det gav gode resultater. Vi beskrev helt tydeligt hvilke forventninger, vi havde til den frivillige og hvilke fordele, der er ved at være frivillig i Mødrehjælpen” fortæller Kirsten Kirsmeyer.

Senior-Journalisterne
I projekt Senior-Journalisterne underviste aktive seniorer i Frivilligcenter Helsingør andre seniorer i teknologi heriblandt sociale medier, foto– og videoproduktion, fildeling og hjemmesider mv. Der blev i årets løb holdt 11
åbne workshops. Senior-Journalisterne har et fint samarbejde med foreninger og projekter. Bl.a. har de dokumenteret samtalesaloner fra projekt FRI*VILLIG*VÆRDI via film og foto.
Projektets opstart blev støttet af VELUX Fonden og fortsætter nu på frivillige hænder, så foreninger efter aftale
kan få hjælp til hjemmesider af seniorjournalist Niels Krarup Jessen. Der er blevet udarbejdet en manual med
materiale fra alle workshops, så det er muligt at duplikere kurserne i fremtiden.

Hanna Tyge og seniorjournalist Ole Karlsson

Workshop ved seniorjournalisterne
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PROJEKTER PÅ DEMENSOMRÅDET
Demensramte og deres pårørende inviteres ind i inkluderende fællesskaber for at højne livskvaliteten ved at
dele gode oplevelser. Natur, kultur og sanseoplevelser er omdrejningspunktet, så der er ikke fokus på demenssygdommen som det primære. FCH er en del af partnerskabsprojektet Demensvenligt Nordsjælland med otte
nordsjællandske kommuner, fem frivilligcentre og en række civilsamfundsorganisationer. Indenfor demensområdet samarbejder vi bl.a. også med kommunens demenskoordinatorer, Center for sundhed og omsorg og Ældre Sagen.
Aktiviteter på demensområdet
En gang om måneden holdes demenscafé med fællesspisning og udflugter i samarbejde med Ældre Sagen. Der
holdes guidede læsegrupper for pårørende (og parallelle aktiviteter for den demensramte) i samarbejde med
Helsingør Bibliotek og der er mulighed for at indgå i nyttehaverne på Flynderupgård Museet i samarbejde med
”Mødestedet”.

Et helt hold frivillige planlægger og hjælper med afviklingen af demens-arrangementerne
Livshistorier
Fire ægtepar deltog i frivilligcentrets projekt Livshistorier som tog udgangspunkt i temaerne: Barndom,
Ungdom, Kærlighed, Arbejdsliv og Fritid.
Alle deltagere mødtes 5 gange på Konventum og udvekslede minder om de fem temaer. Sideløbende
mødtes projektkoordinator Tina Ambus med familierne i deres hjem for at få nedskrevet deres livshistorier så detaljeret som muligt. Nogle kunne huske stort
set alt - andre mindre, men alle fik hjælp og støtte til
fortællingen af deres pårørende.

Kollage fra Livshistorier

Resultatet blev at hver demensramt fik sin livshistorie nedskrevet i en fysisk bog samt en kollage bestående af billeder fra den demensramtes liv, indsat i en
silhuet af personens hoved. Alle udtrykte stor begejstring og glæde over de færdige resultater og over
det samvær og de relationer der var opstået undervejs i forløbet.
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SELVHJÆLP HELSINGØR
Projekt Selvhjælp Helsingør tilbyder selvhjælpsgrupper til borgere i svære livssituationer, netværksgrupper og cafeer til forskellige målgrupper, som ønsker
at danne netværk og at få nye relationer.
Gruppelederne etablerer form og rammer for selvhjælpsgrupperne, som mødes
to timer ad gangen, fx hver anden uge. Der skabes et fortroligt rum baseret på
gensidig tillid og både deltagere og tovholdere har tavshedspligt. Forløbet
strækker sig over 8-10 gange. Herefter evaluerer man gruppen og deltagerne
aftaler, hvad der så skal ske. Nogle grupper køres videre af deltagerne selv. I
2018 var 19 engagerede frivillige tilknyttet vores projekt Selvhjælp Helsingør.
Nogle frivillige er gruppeledere, andre er med til at facilitere netværk, tilbyde
familiecafeer og holde oplæg/samtale i Ældrecafeerne.
I løbet af 2018 har en lang række deltagere været gennem en selvhjælpsgruppe i Frivilligcenter Helsingør - bl.a. med temaer som at leve med en vanskelig
livssituation fx pga. sårbarhed, angst og depression, stress, det at være pårørende.
Alle indsatserne under Projekt Selvhjælp evalueres. En af konklusionerne fra
evalueringen er, at gennem deltagelse i grupper, netværk og cafeer bliver deltagerne i højere grad end tidligere i stand til at udnytte egne ressourcer og bliver mere selvhjulpne. En anden fordel ved gruppe- og netværksforløb er, at
deltagerne kan knytte relationer, som kan bestå efter gruppeforløbene er afsluttet.
Kurser om selvhjælp
I 2018 fik vi bevilling fra uddannelsespuljen under Socialstyrelsen og kunne
derfor tilbyde 3 kurser til ansatte og frivillige, der arbejder med selvhjælp. Vi
havde eksterne undervisere på og der var i snit 25 deltagere på kurserne. Fokus for kurserne var kompetenceudvikling og netværksskabelse på tværs.

FAMILIE-CAFEER
I vores travle hverdag sker det ofte, at familier ikke tager sig tid til fordybelse
og samvær. Mange børn og forældre lever separate liv med arbejde, skole,
fritidsinteresser og computerspil mm. Derfor ønsker Frivilligcenter Helsingør
at sætte fokus på "Det gode familieliv" og inviterer til familiecafeer, hvor nærvær og tilstedeværelse er i højsædet. På de afholdte familiecafeer har der
været kreative workshops og familierne har efterfølgende spist sammen og
lært hinanden bedre at kende.

Udfærdiget ved øvelse af deltager på selvhjælpskursus

Deltager i familiecafé 2018:
"Gøre noget hyggeligt og aktivt
sammen med familien.
Dejligt afstressende at være fri
for at lave aftensmad og dermed have overskud til mine
børn og være mere på.
Dejligt at komme ud og være
social og se mine børn smile."

GLADE FAMILIEAKTIVITETER
- familieudflugter på tværs af kommuner
I 2018 gennemførte Frivilligcenter Helsingør i samarbejde med HomeStart
Helsingør, Familievenner Gribskov og Frivilligcenter Græsted to udflugter
med familier fra Gribskov og Helsingør kommune. ”Glade familieaktiviteter”
satte fokus på at højne trivsel og skabe netværk og relationer mellem børnefamilier i både Helsingør og Gribskov kommune. På de to skovture var familierne fælles om aktiviteter, mad og samvær. Projektet blev støttet af den Fælles kommunale pulje.
Udfærdiget på Familie-Cafe
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BØRNENES HUS OG ET LOKALT BØRNEFORENINGSNETVÆRK
I efteråret 2018 indkaldte Frivilligcenter Helsingør til det første møde i et børneforeningsnetværk. Fokus for mødet var at drøfte ønsker til et netværk og tættere
samarbejde mellem foreninger og andre aktører, der arbejder med familier og
børn i Helsingør. En af ideerne, som kom fra Red Barnet, var at skabe en fysisk
nærhed og understøtte et tættere samarbejde ved at skabe ”Børnenes Hus”
centralt i Helsingør.
Der blev efter mødet nedsat et etableringsråd bestående af Mødrehjælpen, Red Barnet, Børns Voksenvenner
og Frivilligcenter Helsingør, som siden har arbejdet med at etablere Børnenes Hus. I december 2018 lavede
Helsingør Kommune og Frivilligcenter Helsingør en brugsaftale om lokaler i Fiolgade. Hermed var processen
med Børnenes Hus skudt i gang. I foråret 2019 forventes huset at få premiere og blive åbnet i samarbejde
med borgmester Benedikte Kiær.

GLÆDE OG LIVSLYST

- udforskning af lokale seniorers tanker om livskvalitet
I dette projekt anvendtes samtalesaloner som metode til at sætte fokus på livskvalitet og livslyst hos seniorer i
Helsingør Kommune. Samtalesalonen fandt sted på plejehjemmet Bøgehøjgård.
Frivillige seniorer gav deres perspektiv på det gode liv som senior gennem personlige beretninger. Deltagerne
blev inspireret af fortællingerne og hjulpet på vej af undersøgende spørgsmål. Formålet var at give deltagerne
gode, fælles oplevelser som kunne vække minder og lejre sig i kroppen - og måske række en smule ud i fremtiden.

En samtalesalon består af:
at lytte til stærke personlige beretninger fra helt almindelige
mennesker. Desuden faciliteret
samtale med spørgsmål i grupper
som til sidst bringer deltagerne
ind i en dialog og fælles opsamling i plenum af udbyttet fra dagen.

Samtalesalon på Bøgehøjgård. Foto: John Kjær, Fototosserne

SAMTALER PÅ TVÆRS

ÆLDRECAFE

Med projekt "Samtaler på tværs mellem generationer" har
vi i 2018 haft møde mellem unge og ældre kvinder i to
samtalesaloner. Fundament for samtaler på tværs af generationer blev skabt i ønsket om at skabe mere åbenhed
og flere inkluderende fællesskaber i Helsingør. Projektet
var et samarbejde mellem Helsingør kommune, ungdomsskolen, frivilligcentret, Snoezelhuset og frivillige fra flere
af vores medlemsforeninger og netværk.

I et samarbejde mellem Helsingør kommune,
Aktivitetscenter Hamlet og Frivilligcenter Helsingør holdes en ugentlig Ældrecafe for at skabe fællesskab og modvirke ensomhed. Deltagerne er meget begejstrede og glæder sig til at
komme igen. En række frivillige holder oplæg
og andre sørger for kaffe og kage til deltagerne.
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KVINDEFORUM HELSINGØR
Frivilligcenter Helsingør søsatte i 2018 projektet ”Kvindeforum Helsingør”, hvor lokale kvinder i alle aldre har mulighed for at indgå. Frivilligcentret faciliterer netværket ved bl.a. at invitere til kvindecaféer under
forskellige temaer og med spændende foredragsholdere.
På første Kvindecafé holdt Anette Juel Carlsen fra Kulturhus Syd et
spændende og åbenhjertig foredrag og på andet cafémøde holdt Vikingehøvding fra Frederikssund Vikingespil Camilla Dupont et rørende,
klogt, personligt og modigt foredrag.
På kvindecaféerne skabes netværk og interessefællesskaber mellem
de fremmødte. Nye initiativer hjælpes i gang - der er blandt andet startet en læseklub og en kulturklub og et motionsfællesskab er på bedding.

Vikingehøvding Camilla Dupont holdt
foredrag på anden kvindecafé

CITAT FRA EN FRIVILLIG
Jeg er frivillig i frivilligcentret,
fordi jeg godt kan li' mennesker
og der er mennesker der brænder for sagen!
Der er altid tid til en snak og
man får nye dejlige venner. Og
så elsker jeg bare at glæde andre. Frivillig 2018
Der blev diskuteret i mindre grupper efter aftenens foredrag af
Anette Juel Carlsen.

KAPITEL 6 - AKTIVITETER FOR LOKALE BORGERE
Udover arrangementer som workshops, foredrag, cafémøder og samtalesaloner, der foregår i forbindelse med
projekterne, tilbyder Frivilligcenter Helsingør en række faste aktiviteter, som lokale borgere har mulighed for at
deltage i - bl.a. kreative værksteder, motionsnetværk og nyttehaver.

GRØNT MEDBORGERSKAB
Tilbuddet om at dyrke nyttehaver er for alle, som har lyst til at passe et jordlod på
Flynderupgård og deltage i arbejdsdage,
hvor fællesarealerne passes.

Vi hygger os sammen i haverne - ofte med tyrkiske retter.
Her tager vi afsked med landmand Leif, der trofast har
hjulpet os lige fra starten

Der er nyttehaver for forskellige målgrupper – fx psykisk sårbare unge, demensramte, tyrkiske familier og unge fra Helsingør
Ungdomsskoles Internationale linje.
FCH’s medlemsforeninger har mulighed for
at bruge nyttehaverne til udflugter eller
som del i en aktivitet for særlige målgrupper.
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MOTIONSNETVÆRK
Frivilligcentret faciliterer to motionsnetværk - et gåhold og et cykelhold. Fordelene ved at indgå i motionsfællesskaber er mange - dels får man en masse gode oplevelse med andre, dels opbygger man et netværk, får god
motion og frisk luft.
Gåholdet ”De glade fødder”
Hver onsdag kl. 10 starter gåholdet ”De glade fødder” deres
gåtur fra frivilligcentret. Tilmelding er ikke nødvendig, man
møder bare op. Turen er på 5-7 km rundt i kommunens natur eller i byen. Nogle onsdage tager man toget til andre dele af Nordsjælland og går en tur i nye omgivelser. Netværket
har flere formål - udover det sundhedsmæssige aspekt er
der en stor gevinst ved de sociale relationer, der opstår.
Cykelholdet ”Cyklister med hjerte”
Hver mandag kl. 10 kører cykelholdet ud fra frivilligcentret.
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.
Holdet består af aktive seniorer med behov for frisk luft,
motion, socialt samvær og et godt grin. Tilmelding er ikke
nødvendig – man møder bare op.

KREATIVE VÆRKSTEDER
I frivilligcentret er der mulighed for at indgå i tre forskellige kreative værksteder. Det sociale fællesskab er i
højsædet hvad enten man er hjertedame, glad sypige eller deltager i By Hand.
Hjertedamerne
15-20 kvinder mødes hver mandag og syr flotte hjerteformede puder i bomuldsstof. Puderne doneres til Herlev
Hospital, der giver dem til kvinder, som har gennemgået
en brystoperation. Puderne passer ind i armhulen og beskytter den opererede mod stød og slag. Du er velkommen til at være med - bare mød op mandage kl. 10.

Hjertedamerne i fuld gang

Bæredygtighed og genbrug er i højsædet og de små fraklip, der bliver tilovers når hjerterne klippes ud, anvendes
af gruppen De glade sypiger til at sy patchworktæpper til
fordel for sårbare familier.

By Hand
Det kreative værksted By Hand strikker og syr og der udvikles nye modeller målrettet salg på diverse markeder i løbet af året. Overskuddet går til velgørende formål.

KONTAKT
Centerleder
Line Dietz Bjerregård
Frivilligcenter Helsingør
Kronborgvej 1C, 2. sal
3000 Helsingør

Telefon: 4921 5060
E-mail: kontor@frivilligcenter-helsingor.dk
Web: www.frivilligcenter-helsingor.dk
FB: facebook.com/FrivilligcenterHelsingor/

Kapitel 6 - aktiviteter

Åbningstid
Mandag og torsdag
kl. 10 - 15
eller efter aftale.

