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2019 var et spændende år præget af mange forandringer,
nye projekter og et stærkere strategisk fokus. Vi fik blandt
andet ændret i vores vedtægter, fik implementeret samarbejdsaftalen med kommunen og deltog i FRISES
(Frivilligcentre og Selvhjælp Danmarks) landsdækkende
kvalitetsudvikling af frivilligcentrene. Bestyrelsen har været
på ekstra arbejde i 2019 og lavet et stort og flot udviklingsarbejde med bl.a. ny strategi og definition af bestyrelsesmedlemmernes roller. Som et af vores strategiske mål har
vi udarbejdet en kommunikationsstrategi og ny sparring til
vores medlemsforeninger. Blandt udviklingstiltagene er
vores facebookgruppe for medlemsforeninger og værktøjer, som skal bidrage til at støtte den daglige kommunikation.
I 2019 tilbød vi nye netværksmøder til vores medlemsforeninger og udviklede bl.a. det helt nye patient- og pårørendeforeningsnetværk, som har haft en flyvende start. Desuden kom Børnenes Hus I Helsingør op at stå i samarbejde
med 18 lokale foreninger og grupper, der arbejder med
familier og børn.
2019 har været et begivenhedsrigt år og det kan vi takke
alle frivillige, alle medlemsforeninger, ansatte, bestyrelse
og samarbejdspartnere for. Tak for et spændende samarbejde og tak for jeres kæmpe indsats. Tak fordi I bidrager
til at Frivilligcenter Helsingør er omdrejningspunktet for det
frivillige arbejde med socialt sigte i Helsingør. Frivillighed
giver liv i vores lokalsamfund, binder os sammen og samler
os i fællesskaber, hvor vi kan opleve, deltage og skabe sammen. Desuden giver det mulighed for at hjælpe, støtte og
inkludere mennesker, som er særligt sårbare eller befinder
sig i en svær livssituation. I 2019 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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Venlig hilsen Line Dietz Bjerregaard
Leder i Frivilligcenter Helsingør
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Som det ses i denne beretning har der været stor travlhed i frivilligcentret i
2019. Der blev løbet hurtigt, indgået mange aftaler, holdt mange møder og
udviklet mange ideer, hvoraf hovedparten er gennemført . Jeg vil her sige
tusind tak til alle ansatte, foreninger og frivillige for deres store arbejde.
2019 har været året, hvor Socialstyrelsen er blevet noget de fleste ved,
hvad er. Takket være Britta Nielsen. Den sag har skabt fokus på pengene i
Styrelsens regi, og det har vi kunnet mærke i frivilligcentrene. Hos os har
det bl.a. medført vedtægtsændringer, så ikke kun foreninger med socialt
sigte kan være medlemmer.
Dertil kommer de nye kvalitetskrav til vores arbejde. Disse krav er udviklet
af vores landsorganisation FRISE sammen med Socialstyrelsen og alle frivilligcentrene gennem en periode på næsten 2 år. Det bliver tidskrævende,
men godt. Kvalitetsmodellen skal sikre det gode arbejde i frivilligcentrene
og forhåbentlig en mere robust finansiering fremover. Kvalitetsmodellen
er et omfattende men godt redskab til arbejdet i FCH og bestyrelsen, så vi
klarer det!
Vi er forundrede over forskellen mellem finansiering af det frivillige, sociale arbejde og f.eks. idrætten, spejderne og
de folkeoplysende foreninger, der automatisk får penge pr. medlem. Det nationale frivilligråd har påpeget dette
siden dets fødsel i 2004. Vi håber, at politikerne vil kigge på dette. Nu da satspuljen er væk, vil jeg sige, at der er en
rigtig god anledning til at ryste posen og fordele midlerne anderledes.
Nu krydser vi fingrene og håber på endnu et forrygende år med mange gode opgaver, fællesskaber og glade mennesker. Vi ses i Frivilligcenter Helsingør!
Jytte Mejnholt
Bestyrelsesformand Frivilligcenter Helsingør

Citater fra husets brugere
Jeg bliver glad i låget og vildt imponeret over det
engagement, der er i FCH. Det gælder ALLE, der bidrager til at få huset til at fungere. STOR tak! I gør
en forskel for mange!
Birgitte Rasmussen
Jeg elsker at komme ind og lave mad . Alle bliver
glade og jeg går glad hjem. Jeg elsker også samværet med de dejlige personer der er der.
Bodil Christensen
Min funktion i FCH er opgaven som handyman bredt
set. Det er en megastor fornøjelse at udfylde dét job
hos jer - sjældent har jeg oplevet så varmt og kærligt
et arbejdsmiljø som hos jer. Stor ros for det!
Mogens Krath Knudsen
Jeg er altid glad for jeres evne at være lydhøre på
når vi kommer med idéer, spørgsmål, problemer mv.
Marie Klintorp
Tak for den hjertelige modtagelse. Det er som om,
at jeg hører til her. Mandlig gæst i Cafe Fælles
Vi holder af det meget nære samvær og hyggen i
demenscafeen. Lea Kizka

Jeg synes det er super hyggeligt at deltage i Frivilligcenters arrangementer både i huset og udenfor. Tak
for jeres store arbejde!
Tinne Kryger
Jeg er kommet i dette hus, både som gæst og frivillig,
det har været en sand glæde og fornøjelse, at se
hvad det hus kan. Tak til jer der er på kontoret og i
køkkenet , I skaber den fineste plads for brugere og
os tovholdere.
Fritse Nielsen
Jeg har været med i frivilligcentret siden 2012. De
første 6 år, hver onsdag med diverse administrative
opgaver. Nu deltager jeg med hjælp til Kvinde Forum, Cafe Fælles og hvor der ellers er brug for mig.
Det er virkeligt skønt at have samvær med så mange
dejlige mennesker. Det kan også anbefales at være
frivillig, da det virkelig er Hjælp til Selvhjælp. I perioder hvor man selv har svære udfordringer i sit liv, kan
man altid flytte tanker i dette skønne forum og gå
derfra med et lettet sind.
Sanne Desheim
Hvor har vi oplevet meget i denne hukommelsesklub.
Pårørende til demensramt i demenscafeen
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Fakta om

Frivilligcenter Helsingør 2019
FRIVILLIGCENTRET I TAL







1 centerleder
5 medarbejdere (3,24 årsværk)
10 bestyrelsesmedlemmer
100 frivillige
100 medlemsforeninger
1200 lokalebookinger årligt

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

FRIVILLIGCENTRETS OPGAVER BESTÅR I :








At yde foreningsservice
At formidle frivilligt arbejde
At facilitere selvhjælpsgrupper
At sparre med foreninger
At synliggøre det frivillige engagement
At støtte netværksdannelse
At 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
I nyttehaveprojektet på Flynderupgård
I køkkenet og på kontoret
Ved familie- og demenscafeer
I kreative værksteder
Som tovholdere for motionsnetværket
Som gruppeledere i selvhjælp
I bestyrelsesarbejde
Samt som frivillige i alle frivilligcentrets projekter

AKTIVITETER
STØRRE PROJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING
Børnenes Hus - samler de lokale børneforeninger
Cafe Fælles med Følgevenner - indsats for ensomme ældre
Demensvenligt Nordsjælland - livskvalitet til demensramte familier
Frivilligbank Helsingør - online redskab til at rekruttere frivillige
Fællesspisning i Børnenes Hus - fælles aktiviteter og samvær
Generationer på tværs - samtalesaloner på tværs af alder
Grønt medborgerskab - fællesskab fra jord til bord
Kreative værksteder - ”ByHand”, ”Sypigerne” og ”Hjertedamerne”
Motionsnetværk - ”De glade fødder” og ”Cyklister med hjerte”
Samtaler mellem mennesker - samtalesaloner på tværs af alder
Selvhjælp - selvhjælpsgrupper hvor borgere deler erfaringer
Økonomi– og gældsrådgivning - gratis, økonomisk rådgivning

Økonomi– og gældsrådgivning
 Individuel rådgivning
 Uddannelse og forebyggelse
 National vidensfunktion
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

KONTAKTINFO

Frivilligcenter Helsingør
Centerleder Line Dietz Bjerregård
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 1
Fakta om frivilligcentret
Frivilligcenter Helsingør har eksisteret siden 2011 og har
gennem årene gennemgået en stor udvikling - ikke
mindst i omfang. I 2019 havde frivilligcentret, i lighed
med tidligere år, vokseværk, og voksede til over 100
tilknyttede medlemsforeninger. Antallet af frivillige, der
hjælper til i huset og i projekterne, er også steget betydeligt. I 2019 var mere end 100 frivillige tilknyttet centret. De forskellige netværk, vi faciliterer i frivilligcentret, er også vokset i antal og omfang, så der er sket en
god udvikling på alle fronter i 2019.

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 7 projektansatte medarbejdere (i alt 4,15 årsværk). Udover
medarbejderne og bestyrelsen indgår en række engagerede frivillige både i køkkenet, på kontoret og i frivilligcentrets projekter. Bestyrelsen og de frivillige receptionister fungerer som ambassadører for frivilligcentret
udadtil og er med til at repræsentere os på Folkemødet
i Helsingør Hallerne, på byens messer og ved velkomstmøder for nye borgere i kommunen mv. Receptionisterne sørger for husets daglige drift og tager sig af personlige og telefoniske henvendelser samt løser administrative opgaver.

Frivilligcentrets ansatte
Line Dietz Bjerregaard
Centerleder

Hanna Tyge
Projektleder for Generationer på
tværs og Fællesspisning samt
tovholder for Børnenes Hus.

Louise Lahn Sørensen
Kommunikationsmedarbejder
samt projektleder for Cafe Fælles
og Kvindeforum Helsingør.
Tovholder på Frivilligbank Helsingør.

Pernille Japsen
Projektleder for Økonomi- og
gældsrådgivning Nordsjælland.

Tina Ambus
Projektleder for Selvhjælp Helsingør,
tovholder for Patient- og pårørendenetværket og frivilligkoordinator.

Lene Ljungqvist
Projektleder for de kreative
værksteder samt for projektet
Grønt medborgerskab.

Elise Fjelding
Administrativ medarbejder i Økonomi- og gældsrådgivning Nordsjælland samt receptionist.

Nina Tøgern
Projektmedarbejder i Cafe Fælles
samt bestyrelsesmedlem i Børnenes Hus.

I 2019 havde vi 2 praktikanter: Karen Petrine Petersen og Violeta Serban. Violeta er nu frivillig ved frivilligcentrets
aftenåbent om torsdagen.
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Frivilligcentrets bestyrelse
Frivilligcentret ledes af en bestyrelse som vælges af
medlemsforeningerne på den årlige generalforsamling.
I tæt samarbejde med centerlederen arbejder bestyrelsen systematisk med strategier og vision samt udstikker
rammerne for frivilligcentrets arbejde.

Bestyrelsesmedlemmerne tog del i bemandingen af
frivilligcentrets stand på årets lokale folkemøde og deltog på lokale messer og velkomstmøder for at repræsentere frivilligcentret. Bestyrelsen i 2019 ses nedenfor.

Jytte Mejnholt
Formand

Ole Nøhr
Næstformand

Birgit Stenderup
Bestyrelsesmedlem

Carsten Rygaard
Bestyrelsesmedlem

Kennerth Hjorth
Bestyrelsesmedlem

Birgitte Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Jesper Haase
Bestyrelsesmedlem

Peter Gadving
Suppleant

Erna Johanessen
Suppleant

Erik Bruun
Suppleant

Line Bjerregaard
Centerleder

Hanne Andersen
Kontaktperson i
Helsingør Kommune

Frivillige ildsjæle
Frivilligcentret indgår selv aftaler med mere end 100
frivillige: Frivillige receptionister, rådgivere, selvhjælpsgruppeledere, praktiske hjælpere, køkkenfolk, havefolk,
tovholdere, samtalepartnere, koordinatorer og meget
andet.
Frivilligcentret får mange henvendelser fra folk, der gerne vil være frivillige og vi forsøger at matche dem med
et frivilligjob - enten i en af vores medlemsforeninger
eller i ét af husets egne projekter.

Frivilligcentret ønsker at gøre det lettere dels for borgere i Helsingør at yde en frivillig indsats og dels for foreninger at rekruttere nye frivillige – også blandt udsatte
borgere. Derfor har vi, blandt andet, en online portal
”Frivilligbank Helsingør”, hvor foreningerne kan annoncere efter frivillige og hvor de, der ønsker at være frivillige, kan gå på opdagelse i de mange spændende jobs der
er tilgængelige i banken.
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Kapitel 2
Medlemsforeninger
Frivilligcenter Helsingør er også foreningernes hus – her
kan medlemsforeningerne bl.a. få praktisk hjælp til at
kopiere, printe og låne lokaler til at afholde møder og
arrangementer.

ne, udover vores almindelige tilbud, få bistand til tekniske spørgsmål og vi hjælp med it – eksempelvis Officepakken og sociale medier – samt vores egne systemer:
Lokalebooking og Frivilligbank Helsingør.

Vi har i 2019 udviklet et årshjul til foreningerne. Af årshjulet fremgår bl.a., hvornår vi holder arrangementer af
relevans for foreningerne. Frivilligcentret hjælper også
med at rekruttere frivillige samt sikre deltagere til foreningernes arrangementer ved bl.a. at synliggøre opslag
og reklamer på de sociale medier og via plakater og brochurer i huset.

Foreningerne kan have stor gavn af at samarbejde om
emner eller arrangementer, hvorfor vi holder netværksmøder, hvor man dels kan lære hinanden at kende og dels finde muligheder for samarbejde. I 2019
holdt vi to velbesøgte møder – et hos Radio Helsingør
Lokalnyt hvor bl.a. Frivilligbank Helsingør var på dagsordenen og et i frivilligcentret, hvor temaet var rekruttering og fastholdelse af frivillige i foreningerne.

Vi har endvidere oprettet en Facebookgruppe, der giver
mulighed for direkte kommunikation med medlemmerne – og hvor foreningerne kan kommunikere på
tværs. Desuden tilbyder frivilligcentret, i samarbejde
med Niels Jessen, fotoworkshops for foreningerne. Er
der specifikke ønsker til fx at lære at oprette en hjemmeside, underviser Niels også i dette. I løbet af 2019
passerede frivilligcentret 100 medlemsforeninger og
ved årets afslutning var 106 lokale foreninger medlemmer.
Ekstra foreningsservice
For at være tilgængelige for folk, der går på arbejde i
dagtimerne, har vi besluttet at udvide åbningstiden, så
vi også har åbent torsdage kl. 16-18. Her kan foreninger-

Udover foreningsnetværket har vi oprettet to tematiske
netværk: Et børneforeningsnetværk og et patient- og
pårørendeforeningsnetværk. Disse netværk holder selvstændige møder og har god gavn af hinanden. Der er
allerede holdt fælles arrangementer og flere er i støbeskeen .
En del foreninger har efterspurgt viden om fundraising,
hvorfor vi holdt et todages fundraisingkursus for vores
medlemmer. Her fik deltagerne en masse gode tips og
tricks til at skrive fondsansøgninger – det bliver spændende at følge, om det kan ses på den enkelte forenings
bundlinie.

Fotoworkshop ved Niels Krarup Jessen

Kursus om fundraising for foreningerne

Foreningsnetværksmøde med tema om rekruttering

En stand ved Frivillig Fredag. Tak til Fototosserne for foto
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Medlemsoversigt 2019
ADHD foreningen, Nordsjælland
Akrylmalerne
Alternativet Helsingør
Ammenet
Amnesti Øresund
Astma-Allergi Nordsjælland
Barselscafé Nordsjælland
Bedre Psykiatri Helsingør
Bisiddergruppen - Nordsjælland
Bofællesskabet Dalen
Broderi Mixerne
Bøgehøjgårds Venner
Børne- og Ungenetværket
Børns Voksen Venner
Bådforeningen af 12. april 1978
Chaplin
Colitis-Chrohn Foreningen
Danmarks Naturfredningsforening,
afdeling Helsingør
Dansk Blindesamfund,
Kreds Nordsjælland
Dansk Fibromyalgiforening
Dansk Flygningehjælp Ungdom (DFUNK)
Dansk Fodgænger Forbund
Dansk Kurdisk Kulturforening
Dansk Togolesisk Udviklingsforening
Dansk Vandrelaug
Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn
Danske Handicaporganisationer
Diabetesforeningen
DMC-HRD (Danish Minorities Center for
Human Rights & Development)
Epilepsiforeningen
Familie-Caféen
Flynderupgårds Venner
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik
Foreningen Den Boligsociale Fond,
Lokalkomite for Helsingør
Fotoklubben Kronborg
Fototosserne
Frelsens Hær
Frivillignet Helsingør - En del af Dansk
Flygtningehjælp
Fyrskibslaug Fyrskib XVII
Gigtforeningen Helsingør
Haveforeningen Trelhest
Headspace Helsingør
Helsingør Amatørscene
Helsingør E-sport Forening
Helsingør Familietjeneste
Helsingør Gospel
Helsingør Guldnåle
Helsingør Kommunes Museer
Helsingør Lokalradio Seniorredaktion
Helsingør og Omegns Filatelistklub
Helsingør Petanque Klub
Helsingør Senior Højskole
Helsingør Seniorerne

Helsingør Teater
Helsingør/Gribskov Lok. Høreforening
Herreværelset i Helsingør
High5Girls
Hjernesagen i Nordsjælland
Hjerneskadeforeningen i Helsingør
Hjerteforeningen i Helsingør
Hornbæk Golfklub
Hornbæk Jazzklub
HV - TURBO Seniorklub
Kalaaliaraq
Kræftens Bekæmpelse Helsingør
Lektie- og sprogcafeen, Kulturhus Syd,
Vapnagård
LEV Helsingør
LOF Øresund
Lokalmotion Helsingør
Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling
Lænken-Helsingør
Mad til alle
Marienlyst Slots Venner
Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Montebellos Venneforening
Multikulturelt Forum
Mødrehjælpens Lokalforening Helsingør
Naivistisk Malegruppe
Natteravnene
Occurimus
Osteoporoseforeningen Nordsjælland
Polioforeningen/
ulykkespatientforeningen
Red Barnet Helsingør Lokalafdeling
Røde Kors Helsingør
Scleroseforeningens Lokalafdeling
Nordsjælland - Øst
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i
Helsingør
Senior Debat
Senior Erhverv Helsingør
Seniorfiskeforeningen af 12-01-1999
Seniorråd Helsingør
SIND i Helsingør
Snekkersten Husflidsforening
Snekkersten IF
Snoezelhuset
Stad & Egn (Forum for bolig, plan og
byggekultur i Helsingør Kommune)
Stejlepladsgruppen
Strandhøjs Venner
The Sport Society
TUBA Helsingør
Turkontoret (Helsingør)
Vapnagård TV
Venligboerne Helsingør
Water Air Food Awards
Ældresagen

§
Frivilligcentrets formål:
Foreningen har som formål
at drive et frivilligcenter i
Helsingør kommune. Frivilligcentrets målsætning er at
være til gavn for det frivillige arbejde og gøre det mere synligt for de borgere,
som ønsker at få hjælp eller
udføre frivilligt arbejde.
Det overordnende sigte er
at støtte civilsamfundets
bidrag til aktivt medborgerskab og selvhjulpenhed for
den enkelte. Indsatsen ydes
ud fra et dynamisk perspektiv, der til stadighed afspejler de sociale opgaver, som
der samfundsmæssigt og
lokalt er behov for at løse.
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Kapitel 3 - Strategisk arbejde
Siden 2018 har der nationalt været fokus på udvikling af
frivilligcentrenes kvalitetsmodel i regi af FriSe
(Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark). I frivilligcentret
er vi meget optaget af, at vores indsatser og mål bliver
realiserede og opfyldt. I 2019 indsamlede vi derfor løbende tilbagemeldinger fra både brugere, foreninger og

frivillige mht. gennemførte aktiviteter og målopfyldelse.
Vi arbejdede også på at udvikle organisatoriske rutiner,
der skal understøtte det strategiske arbejde. En del af
dette arbejde kommer vores medlemsforeninger til gode i form af skabeloner og manualer til bl.a. kommunikationsstrategier og -arbejde.

Strategiske mål
Frivilligcentrets bestyrelse besluttede i 2019 at fokusere på 4 centrale mål:
A. Større viden og stærkere samarbejde mellem politikere, kommune og Frivilligcenter Helsingør med afsæt i ny
samarbejdsaftale
B. Større samarbejde og koordinering på tværs mellem foreninger, der arbejder med børn og familier i Helsingør
med afsæt i udvikling af Børnenes Hus i Helsingør
C. Gøre det lettere for borgere i Helsingør at yde en frivillig indsats og for foreninger at rekruttere nye frivillige –
også blandt udsatte borgere og unge
D. Bidrage til at sikre og understøtte flere interessefællesskaber og et stærkere indbyrdes samarbejde og netværk
mellem foreninger.

A. Stærkere samarbejde mellem politikere, kommune og Frivilligcenter Helsingør
I 2019 blev samarbejdsaftalen mellem kommunen og
frivilligcentret implementeret. Vi arbejdede for at opnå
større viden og stærkere samarbejde mellem politikere,
kommune og frivilligcentret. Frivilligcentrets bestyrelse
holdt et dialogmøde med de lokale politikere. Mødet
handlede om frivilligcentret og civilsamfundet. Centerlederen holdt derudover et møde med kommunens
koncernledelse. I årets løb deltog frivilligcentret også i
en række andre møder med kommunen for, bl.a., at
fortælle om Frivilligbank Helsingør, som kommunens
forskellige afdelinger og institutioner, har mulighed for
at anvende.
For at understøtte det gode samarbejde med Helsingør
Kommune og for at synliggøre frivilligcentret i lokalsam-

Frivilligcentrets stand på folkemødet

fundet, deltog vi ligeledes i Folkemødet Vision 2030 i
Helsingør Hallerne. Her deltog frivilligcentrets leder
bl.a. i en paneldebat om frivillige fællesskaber. Frivilligcentret havde desuden en stand, der præsenterede vores tilbud og aktiviteter - og ikke mindst vores frivilligbank, som de besøgende kunne gå på opdagelse i.
Der var syv temaer for Vision 2030 på dagsordenen og
frivilligcentret havde især fokus på temaerne:
 Børne- og ungeliv: Hvad karakteriserer et godt børne-

og ungeliv i 2030?
 Livskvalitet og fællesskaber: Hvad karakteriserer en

fremtid, hvor alle har høj livskvalitet og bidrager til
fællesskabet?

Tilhørere ved paneldebat på folkemødet

Politikere i paneldebat på folkemødet
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På frivilligcentrets stand på folkemødet udfordrede vi gæsterne ved at spørge:
 Hvordan vil det gå med frivilligheden i år 2030
 Hvilken rolle får frivilligt arbejde i vores samfund?
En del af konklusionerne blev , at vi ønsker, at politikerne har fokus på:
 Tættere samarbejde - evt. anden organisering: Samskabelsesråd på tværs
 Mere dialog på tværs mellem civilsamfund, kommune og borgere
 Frivilligcentret som videns- og kompetencecenter for lokal frivillighed
 At det bliver nemmere at blive frivillig
 At få alle unge med og inkluderet i lokale, frivillige fællesskaber – gerne faciliteret af frivilligcentret.
Frivilligcentrets bestyrelse var mødt talstærkt op for at bemande standen sammen med frivillige fra frivilligcentret
og fra de medlemsforeninger, der ikke selv havde en stand.

B. Børnenes Hus
Frivilligcentret har gennem årene haft flere medlemsforeninger, der arbejder med børn, unge og familier
som omdrejningspunkt. Foreningerne har forskellige
indfaldsvinkler til det sociale arbejde, og det giver rigtig
god mening at samarbejde om mange områder, fordi
foreningerne supplerer hinanden godt. På den måde
opstod ideen om et ”børneforeningsnetværk” og i 2019
blev dette netværk konsolideret.
2019 blev året, hvor Børnenes Hus i Fiolgade blev etableret og indviet. Red Barnet havde længe haft ideen i
støbeskeen og endelig blev det muligt at føre den ud i
livet. Etableringsrådet bestod af repræsentanter fra foreningerne Red Barnet, Mødrehjælpen, Børns Voksenvenner og Frivilligcenter Helsingør.
Via en 6 måneders bevilling fra Lauritzen Fonden blev
det muligt at ansætte en projektleder til at drive etableringen og indretningen af huset. SUS (Socialt Udviklingscenter) stod for facilitering af dialogmøderne. Derudover modtog huset gaver i form af møbler og inventar
fra privatpersoner og fra kommunale depoter samt lokale sponsorer. Så i fællesskab og med fokus på bæredygtighed og børnenes udfoldelsesmuligheder blev Børnenes Hus etableret både organisatorisk og fysisk.

Nymalet køkken i Børnenes Hus

I etableringsfasen blev der holdt 2 dialogmøder, hvor
man i fællesskab tænkte store tanker og udviklede kommissorium, vision og vedtægter – og der blev talt om
anvendelsesmuligheder for huset og om hvordan det
hele skulle indrettes og organiseres. Udover de 18 repræsentanter fra børneforeningerne deltog samarbejdspartnere fra Lauritzen Fonden, Helsingør Kommune og Boliggården. Ved den stiftende generalforsamling
d. 6. maj blev der nedsat en selvstændig bestyrelse med
repræsentanter fra i alt 8 børneforeninger. Frivilligcenter Helsingør fik den formelle aftale med kommunen om
brug af huset.
Børnenes Hus blev indviet d. 15. maj og åbningstalen
blev holdt af Kommunaldirektør Stine Johansen. 200
mennesker valgte at lægge vejen forbi til indvielsen –
heriblandt folk fra børneforeningerne, lokale politikere,
samarbejdspartnere, børnefamilier, børn og unge fra
Musikskolen og børn fra Fritidshjemmet Fiolen. Tilfældige forbipasserende fik også en pandekage med på vejen. Med Børnenes Hus som ramme får børneforeningsnetværket gode muligheder for øget koordinering
og samarbejde til glæde for børn, unge og børnefamilier
i Helsingør Kommune.

Børnenes Hus fint pyntet til indvielsen

Karsebord ved indvielsen af Børnenes Hus
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C. Gøre det lettere at gøre en frivillig indsats
Frivilligcentret arbejder på at gøre det muligt at matche en frivillig med et frivilligjob. Vi har en frivilligkoordinator,
der tager sig af henvendelser fra borgere, der ønsker at være frivillige. De matches med en forening eller et projekt i frivilligcentret. Vi hjælper også foreningerne og kommunen med at finde frivillige via online portalen Frivilligbank Helsingør. Det er her man kan publicere jobannoncer. Fra Frivilligbanken bliver de ledige jobs spredt via online jobsøgningsagenter, fx Jobindex og LinkedIn, så jobopslagene bliver set af mange mennesker. Dermed er de
også indirekte med til markedsføring af foreningerne.
I frivilligcenteret tilbyder vi bl.a. workshops om rekruttering af frivillige og om brug af frivilligbanken og vi yder support på systemet. Vi arbejder på at støtte foreningerne i at inkludere flere udsatte eller sårbare grupper i det frivillige arbejde. I Frivilligbanken arbejdes der henimod at gøre det muligt at indtaste forskellige kriterier, der gør det
nemmere at afgøre om en forening er klar til at tage ansøgere med fysiske eller psykiske udfordringer. Eksempelvis
vil det, i fremtiden, blive muligt fx at sætte som kriterium, at der skal være en elevator i bygningen, så det er muligt
at komme ind med kørestol eller om arbejdet fx udføres i storrumskontorer, som måske kan medvirke til at stresse
en sårbar borger. Disse tiltag vil gøre det lettere at inkludere sårbare mennesker i det frivillige arbejde.
D. Understøtte interessefællesskaber og styrke indbyrdes samarbejde mellem foreninger.
Dette punkt stemmer godt overens med kommunens vision for 2030, hvor et fokus netop er på frivillige fællesskaber. Frivilligcentret har allerede nogle gode interessefællesskaber – fx vores kreative værksteder, nyttehaver og
motionsnetværk. Herudover arbejder vi i vores projekter på at opdyrke og understøtte fællesskaber – gerne i samarbejde med foreningerne. Eksempelvis holdt vi i 2019 fællesspisning cirka en gang om måneden. Dette foregik i
Frivilligcenter Helsingør, Kulturhus Syd og i Børnenes Hus. I dette rummelige og inkluderende fællesskab bestående
af børnefamilier og frivillige lavede man fælles noget kreativt - og spiste så sammen efterfølgende. På den måde
lærte deltagerne hinanden at kende og fik mulighed for at opbygge personlige relationer til de andre familier.
Kvindeforum Helsingør er også et eksempel på et frivilligt fællesskab, der breder sig som ringe i vandet. I løbet af
2019 lykkedes det, ud af det det store forum, som mødes månedligt til kvindecafeer, at oprette en række mindre
interessefællesskaber: En kulturklub, et motionsnetværk, 2 læseklubber og en operaklub. En masse kvinder fik glæde af gode oplevelser sammen og fik mulighed for at danne varige relationer. For at skabe synergi mellem lokale
foreninger og netværket, inviteres kvinder fra foreningerne til at holde oplæg på cafemøderne og et af møderne
blev holdt hos vores medlemsforening Snoezelhuset.
I 2019 arbejdede vi også for at udvikle og stimulere foreningsnetværk. Udover det store fælles foreningsnetværk
blev der dannet yderligere to: Et for patient- og pårørendeforeninger og et for foreninger der har børn, unge og
familier som omdrejningspunkt.

Strategigennemgang

Skemaet viser frivilligcentrets målrettede
og systematiske strategiarbejde.
Alle punkter er opfyldt undtaget rekruttering af frivillige
til Børnenes Hus.
Dog har frivilligcentret rekrutteret frivillige til egne indsatser i
Børnenes Hus .
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Strategigennemgang
fortsat

Skemaet viser frivilligcentrets målrettede
og systematiske strategiarbejde.

Kommunikationsstrategi
Frivilligcentrets bestyrelse ønsker at sætte mere fokus på at synliggøre frivilligcentret, så politikere, samarbejdspartnere og lokale borgere kan få kendskab til vores tilbud og aktiviteter. Derfor igangsatte vi i 2019 processen med
at formulere og implementere en kommunikationsstrategi.
Strategien skal hjælpe frivilligcentrets projektledere til at strømline processen i forhold til at formidle viden om projekterne og de tilknyttede arrangementer ved at give et overblik over, hvilke kommunikationskanaler der er til rådighed – og hvornår og hvordan, man bruger hvilke kanaler.
Kommunikationsstrategien er en proces, der er sat i gang, og den skal løbende implementeres blandt bestyrelse,
ansatte og frivillige i centret. Strategien bruges til at planlægge og handle efter og skal understøtte frivilligcentrets
overordnede strategiarbejde. Medlemsforeningerne får også glæde af strategiarbejdet, da de får adgang til skabeloner og manualer, så de støttes i egne kommunikationsstrategier og praktisk udførsel af kommunikationsarbejdet.
Foreningsnetværkets interne Facebookgruppe fungerer som et fildelingsarkiv og her kan medlemmerne finde manualer til hvordan man arbejder med sociale medier eller skriver en god pressemeddelelse etc.

Fotos fra Frivillig Fredag hvor vi inviterede vores medlemmer til at præsentere deres foreninger ved stande rundt om i frivilligcentret.
Det var samtidig frivilligcentrets fødselsdag, hvorfor Conny og Kirsten havde kreeret nogle flotte lilla og lyserøde lagkager.
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KAPITEL 4 - Arrangementer i FCH
Oversigt over afholdte arrangementer
8. januar
9. januar
11. januar
15. januar
23. januar
4. februar
6. februar
20. februar
23. februar
26. februar
27. februar
27. februar
6. marts
7. marts
14. marts
17.Marts
18. marts
27. marts
1. april
8. april
24. april
25. april
29. april
6. maj
11. maj
14. maj
15. maj
22. maj
23. maj
23. maj
7. juni
12. juni
19. juni
29. juni
30. juni
15. juli
16. juli
17. juli
18. juli
22. juli
23. juli
24. juli
25. juli
13. august
14. august
19. august
20. august
27. august
28. august
2. sept.
3. sept.
11. sept.
13. sept.
16. sept.
17. sept.
20. sept.
23. sept.

Kvindeforum: Læseklub
Familiecafé
Nytårskur
Temaaften—social kontrol
Kvindeforum: Kvindecafé ”Forandringer i livet”
Foreningsnetværk, Radio Helsingør Lokalnyt
Frivilligbank: Oplæg for Idræts– og fritidsudvalg
Foredrag for pårørende til kronisk syge, Hamlet
Minifolkemøde Vision2030, Helsingør Hallerne
Bestyrelsesmøde
Familiecafé, Kultur Syd
Kvindeforum: Kvindecafé, Snoezelhuset
Foredrag Dansk Flygtningeråd, Kulturhus Syd
Dialogmøde om Børnenes Hus
Frivilligbank: Oplæg for Hornbæk Idrætforening
Velkomstmøde for nye borgere, Kulturværftet
Rådgivning: Hjælp til årsopgørelsen
Familiecafé, Kulturhus Syd
Kvindeforum: Kulturklub—opstart
Børnenes Hus—dialogmøde, Børnenes Hus
Familiecafé, Kulturhus Syd
Generalforsamling
Kvindeforum: Intromøde - Læseklub 2
Konstituerende møde, Børnenes Hus
Kvindeforum: Kulturklub til Kaya Brüel i Kbh.
Netværksmøde for patientforeninger
Åbning af Børnenes Hus
Temaarrangement for økonomirådgivere
Workshop om frivilligbank
Kvindeforum: Kulturklub på tur, Nivågård
Sommerfest for frivillige, Børnenes Hus
Familiecafé, Børnenes Hus
Kvindeforum: Kulturklub ser Grundtvigs Kirke
Stafet for livet
Stafet for livet
Sommerferiehygge, Børnenes Hus
Sommerferiehygge, Børnenes Hus
Sommerferiehygge, Børnenes Hus
Sommerferiehygge, Børnenes Hus
Sommerferiehygge, Børnenes Hus
Sommerferiehygge, Børnenes Hus
Sommerferiehygge, Børnenes Hus
Sommerferiehygge, Børnenes Hus
Fotoworkshop om fotobøger
Kvindeforum: Kvindecafé v. Gitte Rottbøll
Kvindeforum: Motionsnetværk i Tisvilde Hegn
Fotoworkshop—se dit motiv
Fotoworkshop: redigér dine billeder
Fællesspisning, Børnenes Hus
Husmøde - frivillige/ansatte
Fotoworkshop: Orden i dine fotos
Inkassokursus for gældsrådgivere
Foreningskursus: Gør ansøgningen skarp
Kvindeforum: Kulturklubmøde
Åben meditation
International Alzheimerdag, Hamlet
Kvindeforum: Kvindecafé v. Mette Clemmensen

24. sept.
25. sept.
27. sept.
29. sept.
7. okt.
8. okt.
9. okt.
9. okt.
21. okt.
23. okt.
24. okt.
28. okt.
29. okt.
30. okt.
12. nov.
18. nov.
20. nov.
25. nov.
26. nov.
26. nov.
27. nov.
2. dec.
6. dec.
9. dec.
10. dec.
11. dec.
16. dec.
19. dec.

Børnenetværk, Børnenes Hus
Fællesspisning, Børnenes Hus
Frivillig Fredag og FCH’s fødselsdag
Velkomstmøde for nye borgere, Kulturværftet
Aktivitetsmesse, Helsingør Hallerne
Foreningskursus: Gør ansøgningen skarp del 2
Ekstraordinær generalforsamling, Børnenes Hus
Kvindeforum: Kulturklub—operaaften
Kvindeforum: Kvindecafé—få en sundere livsstil
Temaarrangement for økonomirådgivere
Workshop om frivilligbank
Kvindeforum: Kulturklub—operaaften
Åben meditation
Fællesspisning, Børnenes Hus
Foreningsværk
Kvindeforum: Kvindecafé om Pilgrimsruten
Kvindeforum: Kulturklub - Operaaften
Økonomirådgivning: Forskudsopgørelsen
Åben meditation
Fotoworkshop: Fotobøger
Fællesspisning, Børnenes Hus
Kvindeforum: Julefrokost
Julefrokost for frivillige
Samtalesalon, Børnenes Hus
Café Fælles: Julefrokost
Kvindeforum: Kvindecafé v. Birgitte Bergman
Børneforeningsnetværk, Børnenes Hus
Morgenmad for frivillige

Herudover er der de faste indslag:
Mandage:
Hjertepudedamer, Glade sypiger og By Hand,
Cykelholdet Cyklister med hjerte
Tirsdage:
Cafe Fælles, Naivistiske malergrupper, Selvhjælpsgrupper
Onsdage:
Gåholdet De glade fødder, Økonomi og gældsrådgivning
Torsdage: Selvhjælpsgrupper, Ekstra foreningsservice

Temaarrangement for gældsrådgivere ved advokatfuldmægtig Henriette Lundsfryd Schmidt
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KAPITEL 5
Projekter i frivilligcenterregi
Frivilligcenter Helsingør har en aktiv rolle i mange samarbejdsprojekter – enten som projektejer eller projektdeltager. Projekterne har sociale formål og henvender
sig ofte til sårbare borgere eller handler om at opbygge
netværk og facilitere fællesskaber. Fælles for projekterne er ønsket om at støtte og udvikle det frivillige sociale

arbejde lokalt. Vigtige samarbejdspartnere er frivilligcentrets medlemsforeninger. I dette afsnit kan du læse
lidt om vores projekter i 2019. Tak til fonde, styrelser og
kommune der har gjort det muligt at drive projekter i
frivilligcentret!

Børnenes Hus
Fakta:
Børnenes Hus er et fælles hus for foreninger og frivilliggrupper som har fokus på børn, unge og familier.
Frivilligcentret har en brugsaftale med Helsingør Kommune, som stiller huset til rådighed huslejefrit. Lauritzen Fonden har muliggjort, at der kunne ansætte en

Frivilligcentrets aktiviteter i Børnenes Hus
Rækken af initiativer, aktiviteter og tilbud til børn, unge
og familier voksede støt i løbet af 2019. Fælles for dem
alle var, at det var inkluderende fællesskaber med mulighed for kreative udfoldelser, fordybelse, ro og sund
mad. Der var et stærkt hold bestående af ca. 15 frivillige som stillede op på skift for at gennemføre aktiviteterne. Især har bedsteforældrene en masse færdigheder, tid og tålmodighed til at lære børnene forskellige
færdigheder og Børnenes Hus dannede en god ramme
for at mødes i værkstedet, ved bålet og i tumlesalen. Vi

projektleder til at drive etablering og indretning af huset. Frivilligcentret samarbejder bredt med bl.a. Center
for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og 18
lokale børneforeninger om Børnenes Hus for at skabe
et bæredygtigt fællesskab med børnene i centrum.

havde særlig stor succes med vores sommerferieaktiviteter, hvor vi på tværs af generationer byggede en indgangsport til huset i papmache.
Fra marts til december 2019 blev lokalerne lånt ud til
medlemsforeningerne 465 gange, så det er tydeligt, at
der har været et behov, der skulle dækkes. Børnenes
Hus er kommet godt fra start og rummene er indrettet
fra børnehøjde hvilket gør det nemt og inspirerende at
komme i gang. Nedenstående fotos er fra indvielsen af
Børnenes Hus.
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Cafe Fælles med følgevenner
Fakta:
Cafe Fælles med Følgevenner er et projekt, der søger
at forebygge og mindske ensomhed hos ældre i kommunen. For at opbygge netværk holdes cafemøder
hver tirsdag formiddag, hvor cafegæsterne har mulighed for at danne relationer. Desuden undersøges hvilke interesser den enkelte har, så vi kan udforske, om
det er muligt at indgå følgeskab til relevante aktiviteter. Projektet samarbejder med Helsingør kommunes
Projektet startede i september 2019 og vi nåede at holde 19 cafemøder inden året var omme. Cafeen byggede
videre på en Ældrecafe, som kommunen havde drevet
de foregående år. En del af cafegæsterne ønskede at
fortsætte i cafeen i frivilligcenterregi. For at gøre perioden uden café så kort som muligt gik det hurtigt med at
planlægge og opstarte cafemøderne. Heldigvis var flere
af husets frivillige klar på at deltage i opgaven, hvilket

social- og mental rehabiliteringsindsats, som bl.a. hjælper med at opsøge og følge forskellige borgere til cafeen de første gange. Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og løber fra september 2019 til juni
2021. Vi samarbejder bl.a. med Fototosserne, Seniorradioen, Ældresagen, Stad og Egn og Herreværelset,
som har holdt oplæg og debat med cafegæsterne. Derudover er der nedsat en følgegruppe, hvor bl.a. en repræsentant fra Seniorrådet indgår.
sikrede, at vi kom godt fra start. I 2019 var 9 frivillige
tilknyttet projektet og der var desuden 7 frivillige oplægsholdere. Vi inviterede folk fra frivilligcentrets medlemsforeninger til at holde oplæg med henblik på at
bygge bro til foreningslivet, så vi senere kan hjælpe nogle af gæsterne videre i nye tilbud. I cafeen lægger vi
vægt på, at der er en god stemning, så det er sjovt og
hyggeligt samvær. Nedenfor ses fotos fra Cafe Fælles.

Demensindsats
I 2019 var frivilligcentret en del af Demensvenligt Nordsjælland - et partnerskabsprojekt med otte nordsjællandske kommuner, fem frivilligcentre og en
række civilsamfundsorganisationer. Frivilligcentret deltog i en paneldebat i
forbindelse med afslutning af projektet i november måned. Der blev skabt 3
små informationsfilm og en fælles hjemmeside på tværs af aktørerne i Demensvenligt Nordsjælland. Filmene kan ses her: demensvenligtnordsjælland.dk/.

Line Dietz Bjerregård i paneldebat

Frivilligcentret holdt månedlige demenscafeer for hjemmeboende demensramte og deres pårørende. I projektet var engageret 10 frivillige og minimum
8 demensramte og deres pårørende deltog hver gang. I cafeen var der ofte
indlagt en udflugt til en seværdighed eller et kulturelt arrangement. Dette
projekt holdt afslutning i december 2019 og stafetten er videregivet til Ældre
Sagen, som fremover vil holde cafemøder for demensramte i frivilligcentret.
I cafeen blev der dannet et stærkt netværk blandt de pårørende. De inviterer
hinanden hjem til frokost og får talt om det at leve med sygdommen - og en
masse andet. De 2 år i demenscafeen har bragt dem tæt sammen, og de viderefører dette netværk som sidegevinst til projektets formål.

Vi har gennem tiden opbygget et godt samarbejde med
bl.a. kommunens demenskoordinatorer samt Center for
sundhed og omsorg, Biblioteket på Kulturværftet, Flynderupgaard Museet og Ældre Sagen. Selvom projektet
officielt er afsluttet, vil vi fortsat arbejde på indsatser

rettet mod demensområdet. Eksempelvis madlavningsgrupper og deltagelse i den internationale Alzheimerdag. Nyttehaveaktiviteterne for demensramte på Flynderupgård samt guidede læsegrupper for pårørende
fortsætter i 2020.
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Frivilligbank Helsingør
Fakta
Frivilligbank Helsingør er et samarbejde mellem Helsingør Kommune, FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) og frivilligcentret. Frivilligbanken er en online
portal hvor foreninger og kommunale institutioner kan
annoncere efter frivillige. Annoncerne bliver vist bredt,
da de via automatiske jobagenter vises på LinkedIn og
Jobindex mv., så det er en god måde at søge efter frivil

I 2019 holdt frivilligcentret to workshops hvor alle foreninger og ansatte i kommunen havde mulighed for at
lære mere om frivilligbanken. Vi demonstrerede både
hvordan banken rent teknisk virker – og så fortalte vi
om, hvordan man skriver en god annoncetekst. Udover
de nævnte workshops holdt vi et dialogmøde om rekruttering for foreningerne – og vi foretog
”sidemandsoplæring”, så personer fra vores medlemsforeninger har fået banken demonstreret og har fået
sparring på egne tekster.

Oplæg om Frivilligbanken for Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelse

lige og samtidig indirekte synliggøre sin forening. Alle
lokale, frivillige foreninger og kommunale institutioner
har mulighed for, gratis, at lægge jobopslag i banken.
Frivilligbanken findes her: www.frivilligcenterhelsingor.dk/index.php/frivilligbank og kommunen linker til den fra deres hjemmeside

For at synliggøre Frivilligbank Helsingør holdt vi en række oplæg; Bl.a. for Idræts- og fritidsudvalget i kommunen og for Hornbæk Idrætsforenings Hovedbestyrelse.
Dette førte bl.a. til en helsides artikel i HIF’s klubblad. På
Folkemødet i Helsingør Hallerne kunne de besøgende
prøve frivilligbanken ved vores opstillede computer og
vi informerede om frivilligbanken på de messer og velkomstmøder for nye borgere, hvor frivilligcentret deltog.

Dialogmøde om rekruttering for lokale
foreninger

Udsnit af Frivilligbank Helsingør

Grønt medborgerskab
Fakta
Grønt medborgerskab er et socialt projekt, der holder til
i nyttehaverne på Flynderupgård. Udsatte grupper har
mulighed for at få et jordlod (fx indvandrerkvinder, demensramte, psykisk sårbare). Projektet samarbejder
med bl.a. Flynderupgård Museet, Center for Kultur og

Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Sundhed
og Omsorg, Center for Job og Uddannelse og Ældre Sagen. Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Frivilligcentret samarbejder med Flynderupgård Museet og vi har en række jordlodder bag hovedbygningen
som kan bruges til nyttehaver. Tilbuddet om at dyrke
nyttehaver er for alle, som har lyst til at passe et jordlod samt deltage i arbejdsdage, hvor fællesarealerne
passes. FCH’s medlemsforeninger har mulighed for at
bruge nyttehaverne til udflugter eller som del i en aktivitet for særlige målgrupper.

Demenscafeen på udflugt til Flynderupgård
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Samtaler på tværs af generationer
Fakta: Samtaler på tværs af generationer har samarbejdet med bl.a. Helsingør Kommune, Ungdomsskolen og
lokale foreninger, herunder S/S Bjørn, Snoezelhuset,

Børnenes Hus, Museet for Søfart og Værftsmuseet. Projektet er finansieret af kommunale puljemidler.

”Blød feminisme”
I et forløb under temaet ”Blød feminisme” mødte 5 unge kvinder fra Ungdomsskolen en gruppe ældre, stærke
kvinder, som fortalte om deres liv og om deres incitament for at arbejde frivilligt. En af seancerne foregik i
Snoezelhuset. Gennem forløbet fik de unge kvinder tro
på, at de også havde en historie, der var værd at fortælle de ældre kvinder. De unge blev derfor undervist i historiefortælling og inviterede efterfølgende de ældre
kvinder til Samtale-Salon i deres eget klasseværelse på
Ungdomsskolen. Det var stærkt og rørende og ganske
smukt at se hvordan historiefortælling kan skabe fællesskab på tværs af generationer.

Kommunes Museer, som ugen efter viste rundt på deres
tidligere arbejdsplads i de gamle Værftshaller og på
Værftsmuseet. Møderne mellem de unge og ældre
mænd er der kommet en rigtig fin film ud af. Filmpremieren blev kombineret med en Samtale-Salon om, hvad
vi kan bruge andres erfaringer og erindringer til på
tværs af generationer. De unge mænd har, som de unge
kvinder før dem, fået mod på at fortælle deres historier
til de ældre mænd.

”Mænd, Vand & Værft”
Det efterfølgende forløb ”Mænd, Vand & Værft” blev
omdrejningspunktet for at 5 unge mænd fra Helsingør
Ungdomsskole mødte en række frivillige mænd på havnen i Helsingør. På tværs af generationer tog de ud på
Øresund med dampskibet S/S Bjørn, hvor de mødte en
frivillig besætning af mænd, som har brugt deres arbejdsliv på at tegne, bygge, vedligeholde og sejle store
skibe. Med på turen var også frivillige fra Helsingør

Foto fra projektet hvor mændene er ombord på S/S Bjørn.
Fotograf: Christoffer Askman

Selvhjælp Helsingør
Fakta
Projekt Selvhjælp Helsingør er et tilbud, der skal styrke
den frivillige sociale indsats samt forebygge eller afhjælpe problemer for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Målgruppen er sårbare og
udsatte mænd og kvinder – det kan være skilsmisser,
arbejdsløshed, psykisk sårbarhed, kroniske smerter,
kronisk sygdom (egen eller nært pårørende) eller død.

Selvhjælp er med til at sikre mennesker i svære livssituationer en højere grad af trivsel, støtte og omsorg. Selvhjælp sætter fokus på tilbud om lokale fællesskaber i
Helsingør og dermed på at mindske risikoen for social
ensomhed. Selvhjælp samarbejder med Helsingør Kommunes rehabiliteringsteam og pårørendekonsulent, FRISE og netværk for selvhjælp i andre Frivilligcentre. Selvhjælp er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen.

I selvhjælpsgrupper skabes et fortroligt og lukket rum
baseret på gensidig tillid, hvor både deltagere og gruppeledere har tavshedspligt. I en selvhjælpsgruppe etablerer 2 gruppeledere form og rammer for gruppen, som
mødes to timer ad gangen hver anden uge. Forløbet
strækker sig over 8-10 gange og herefter evalueres forløbet og deltagerne aftaler, hvad der så skal ske. Nogle
grupper kører videre ved egen kraft. De frivillige gruppeledere rekrutteres og inddrages med hver deres kompetence – med udgangspunkt i selvhjælp. Alle frivillige
bliver serviceret af projektleder og deltager i supervision.

såkaldte ”medmenneskelige samtaler”. Det vil sige individuelle samtaler man bliver tilbudt, hvis man af forskellige årsager ikke kan starte i en gruppe.

I løbet af året var en række deltagere gennem en selvhjælpsgruppe i Frivilligcenter Helsingør under følgende
temaer: Efterforløb for kræftramte, sorggrupper, grupper for mennesker med kroniske smerter og grupper og
netværk for psykisk sårbare. Herudover var der en del

I 2019 udvidede vi grupperne til at være mere aktive
med fokus på både afstresning og netværksdannelse. Vi
tilbød brug af naturen, meditation, afspænding og
mindfulness, brug af Snoezelhuset, cafeer og foredrag
mv. De frivillige gruppeledere har sammen med projektlederen, øje for at inddrage borgerne i de mange muligheder, der findes for andre netværk og fællesskaber.
For at udbrede kendskabet til vores selvhjælpstilbud,
fortalte vi blandt andet om det på møder med jobcentret, på kommunale ”Lær at tackle-grupper”, med lokale uddannelsesinstitutioner og i vores projekt Cafe Fælles, hvorfra nogle valgte at benytte sig af tilbuddene.
Herudover fik projektet omtale i lokale medier og pjecer og foldere blev placeret hos læger og jobcentre mv.
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Økonomi– og gældsrådgivning
Fakta
Projekt Økonomi- og gældsrådgivning Nordsjælland er
et samarbejdsprojekt mellem Frivilligcenter Helsingør
og frivilligcentrene i Gribskov kommune. Der ydes vederlagsfri og frivillig gælds- og økonomirådgivning i alle
tre frivilligcentre og der er en fælles projektledelse og
styregruppe, som sætter mål og retning for projektet.
Der er mange frivillige tilknyttet projektet, dels omkring
30 frivillige rådgivere og 4 frivillige, som primært varetager den nødvendige dokumentation og registrering. Alle
vores rådgivere er frivillige og arbejder typisk sammen

to og to for at yde den bedst mulige helhedsorienterede
gælds- og økonomirådgivning. Der ydes professionel
rådgivning, som er gratis for alle, der er i målgruppen
for projektet. Den primære målgruppe er kendetegnet
ved at have lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld.

Som en del af projektet, er vi aktiv aktør i Den Nationale
Vidensfunktion for vederlagsfri og frivillig gælds- og
økonomirådgivning. Sammen med 9 andre puljemodtagere udviklede vi i 2019 kvalitetsstandarder og en fælles
kvalitetsmodel for vederlagsfri og frivillig gælds- og økonomirådgivning i Danmark.

ler med bl.a. boligområder, undervisningsinstitutioner
og jobcentre. Vi holdt derudover målrettede temaarrangementer og undervisning i både Helsingør og Gribskov
kommune. Udover vores ugentlige rådgivning i frivilligcentret holdt vi månedlig rådgivning i boligområderne
Vapnagaard og Nøjsomheden i Helsingør. Vi tilbød derudover særlig rådgivning i forbindelse med forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.

I 2019 havde vi, udover rådgivning, også fokus på en
forebyggende indsats. Derfor indgik vi partnerskabsafta-

Fælles kvalitetsmodel for økonomi– og gældsrådgivning

Vi samarbejder bl.a. med Ungdomsskolen og Produktionsskolen, Center for job og uddannelse, Center for
særlig social indsats, jobcentret samt boligområderne.
Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen.

Projektleder for Økonomi- og gældsrådgivning Nordsjælland
Pernille Japsen og projektmedarbejder Elise Fjelding

KAPITEL 6
Netværk og fællesskaber
I frivilligcentret lægger vi stor vægt på at opbygge, udvikle og facilitere fællesskaber. Udover de efterhånden
veletablerede motionsnetværk og kreative netværk i
frivilligcentret er vi ved at opdyrke et netværk for pårø-

rende til demensramte, et familienetværk, der mødes til
fællesspisning og kreative aktiviteter, et kvindenetværk
og et netværk i vores projekt Cafe Fælles.

Fællesspisning
Fællesspisning foregår i Børnenes Hus en gang om måneden. Først serverer vores køkkenhold et sundt vegetarisk måltid, hvorefter vi fortsætter hyggen med fælles fysisk aktivitet for hele familien. Frivilligcentret vil
gerne opbygge inkluderende og rummelige fællesskaber for familier i Helsingør og har derfor også afholdt
en række fællesspisninger i Kulturhus Syd. Vi samarbejder bl.a. med Center for Kultur og Turisme, Idræt og
Medborgerskab, Kulturhus Syd samt de foreninger,

der er tilknyttet Børnenes Hus, fx Frivillignet for flygtninge og Mødrehjælpen.
Et af årets højdepunkter var besøg af Silja Okking fra
Ramasjang som læste eventyr højt. Der var total stilhed mens 30 unger kravlede rundt på et stort blåt stykke papir med sorte og hvide oliekridt i hænderne – og
efterhånden også på sokkerne. Da eventyret var slut,
talte Silja med stor indlevelse med alle børnene om
deres bidrag til fællestegningen.
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Kvindeforum Helsingør
Kvindeforum Helsingør er et netværk, der mødes ved
månedlige kvindecafeer i frivilligcentret. Det er uforpligtende at være med og man kan vælge til og fra alt
efter, hvad der interesserer én. På kvindecafeerne er
der en interessant kvindelig oplægsholder, der fortæller, og efterfølgende er der debat i mindre grupper.
2019 var et begivenhedsrigt år for Kvindeforum Helsin-

forening Snoezelhuset (et sansehus). Vi fik etableret en
god base af skønne kvinder, der deltog i cafeaftenerne
og – heldigvis - var der hver gang også nye, der havde
lyst til at kigge forbi og være med.
Ud af det store netværk blev der dannet følgende interessefælleskaber:
 Et motionsnetværk, der sammen gik LadyWalk i Hil-

lerød, en 12 km vandretur i Tisvilde Hegn og Ecco
Walkathon i København.
 To læseklubber, der mødes ca. 1 gang om måneden
 En kulturklub med 50 medlemmer, hvor en
”stafetgruppe” planlagde og afholdt en række vellykkede arrangementer for klubben.
 En operaklub der over 3 aftener gennemgik operaen
Tosca ved Anne-Marie Høberg og sammen oplevede
den i Malmøoperaen
Kvindecafe hvor Gitte Rottbøll fortalte om en cykeltur til Spanien

gør. Vi holdt otte arrangementer i kvindecafeen med
meget forskellige og virkelig interessante kvindelige
oplægsholdere og vi besøgte frivilligcentrets medlems-

Kvindeforum samarbejder med bl.a. Biblioteket Kulturværftet og søger desuden at bygge bro til foreningslivet
– fx ved at besøge Snoezelhuset og ved at invitere kvinder fra foreningerne til at holde oplæg på kvindecafeerne.

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. Motionsnetværkene er støttet af
kommunale midler.
Gåholdet ”De glade fødder”
Hver onsdag kl. 10 starter gåholdet ”De glade fødder”
deres tur fra frivilligcentret. Turene er på 7-10 km rundt
i kommunens natur eller i byen. Netværket har flere
formål - udover det sundhedsmæssige aspekt er der en
stor gevinst ved de sociale relationer, der opstår.
I 2019 voksede holdet da endnu flere viste interesse for
disse hyggelige ture. Nogle onsdage tog De glade fødder
toget til andre dele af Nordsjælland og gik en tur i nye

Cykelholdet holder en velfortjent pause

omgivelser. Gåholdets tovholder oprettede desuden en
gruppe på Facebook, så deltagerne dér kan finde information om turene og kan dele billeder.
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 og det er muligt at benytte elcykler.
Holdet består af aktive seniorer med behov for frisk luft,
motion, socialt samvær og et godt grin.
Nogle gange går turen med tog ud og på cykel hjem. Et
par gange i 2019 cyklede holdet i Sverige og de var også
på tur i Dyrehaven. Også dette netværk voksede i 2019
og ind imellem deltes gruppen i to hold, da det kan være svært at cykle for mange sammen.

Gåholdet mødes hver onsdag kl. 10 foran frivilligcentret
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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
Cirka 15 kvinder mødes hver mandag og syr flotte hjerteformede puder, der doneres til kvinder på Herlev
Hospital, som har gennemgået en brystoperation. Puderne passer ind i armhulen og beskytter den opererede mod stød og slag.
De glade sypiger
Bæredygtighed og genbrug er i højsædet og de små
fraklip, der bliver tilovers når hjertedamerne klipper

Hjertedamerne fylder puderne med vat

By Hand
Det kreative værksted By Hand strikker og syr. Der udvikles nye modeller beregnet til salg på diverse markeder i løbet af året. I 2019 havde By Hand en stand på
Sundtoldsmarkedet, på Flynderupgårds Høstmarked og
på Julemarkedet i Værftshallerne. Overskuddet går til
udsatte unge. By Hand samarbejder bl.a. med den grønlandske forening Kalaaliaraq.

De Glade Sypiger i fuldt sving

Frivilligcentrets fødselsdag blev fejret med maner

KONTAKT
Centerleder Line Dietz Bjerregård
Frivilligcenter Helsingør
Kronborgvej 1C, 2. sal
3000 Helsingør
Telefon: 4921 5060
E-mail: kontor@frivilligcenter-helsingor.dk
ÅBNINGSTIDER
Mandag og onsdag kl. 10 -15,
torsdag kl. 16-18 eller efter aftale.

hjerter ud, anvendes af gruppen ”De glade sypiger” til
at fremstille patchworktæpper til barnevogne. De glade
sypiger har et godt samarbejde med Mødrehjælpen,
som modtager de færdige tæpper og efterfølgende
sørger for, at tæpperne kommer sårbare familier til
gavn.

ByHand indfarvede garn, der skulle sælges på Sundtoldsmarkedet

Frivilligcentrets fødselsdag blev fejret med maner

I 2019 har vi modtaget økonomisk støtte fra:
Helsingør Kommune
Lauritzen Fonden
Nordea-fonden
Odd Fellow Logen
Sundhedsstyrelsen
Socialstyrelsen

TAK!
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