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Håndsprit og samfundssind  
 
2020 var et helt specielt og meget usædvanligt år. Et år præget af 
Covid19 pandemi, nedlukninger, restriktioner, forsamlingsforbud og 
frygt for smitte. 2020 var et år, hvor vi måtte ændre kurs, håndtere 
nedlukninger og finde nye måder at arbejde og mødes på. Samtidig 
var det også et år, hvor vi sammen udviste samfundssind, hjalp hin-
anden og fandt styrke i at holde fast og holde ud sammen.  
 
2020 blev året, hvor vi for alvor blev digitale. Tvunget af omstændig-
hederne afholdt vi stort set alle møder- både arbejdsmøder, net-
værksmøder, bestyrelsesmøder og hyggemøder - online. Tak til alle 
medlemsforeninger og frivillige for jeres digitale energi og omstil-
lingsiver. Dejligt, at vi trods forsamlingsforbud, alligevel kunne ses og 
mødes digitalt. 
 
2020 var også året, hvor vi udnyttede de perioder mellem nedluknin-
gerne til at mødes fysisk og samtidig overholde restriktionerne. Vi 
nåede fx at holde en dejlig udendørs sommerfest for frivillige på le-
gepladsen nær Børnenes Hus i juni og en velbesøgt generalforsam-
ling i september med sprit og god afstand. 
 
2020 har været et begivenhedsrigt år og vi har udrettet meget, trods 
de udfordringer hele Covid19 situationen bragte. Tak til alle vores 
frivillige og medlemsforeninger for at bevare energi, håb og arbejds-
glæde.  Vi har alle skullet tænke anderledes for at skabe noget aktivi-
tet og hjælpe mennesker i Helsingør, trods Covid19. I et bredt samar-
bejde har vi fx lavet et væld af udendørsaktiviteter med motionsture, 
samtaleture, workshops på legepladsen i Børnenes Hus, aktiviteter i 
haverne på Flynderupgaard, Doorstep-besøg og kaffe i havnen.  
 
Desuden har vi haft mulighed for at lave RadioFRI og på den måde 
sende oplevelser og fællesskab hjem til mennesker i eget hjem i Hel-
singør.  Alt dette og meget mere kan du læse om i denne beretning, 
som i billeder og ord fortæller lidt af det vigtigste om året, der er gå-
et i Frivilligcenter Helsingør. Rigtig god læselyst.  
 
Venlig hilsen Line Dietz Bjerregaard  
Leder i Frivilligcenter Helsingør 
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KONTAKT 

Frivilligcenter Helsingør 
Kronborgvej 1C, 2. sal 
3000 Helsingør 
Telefon: 4921 5060 
E-mail: kontor@frih.dk 

 

 

 

 

 

 

I 2020 har vi modtaget økonomisk 
støtte fra: 

Fælleskommunale §18-midler 
Helsingør Kommune  
Rotary Helsingør 
Slots- og kulturstyrelsen 
Socialstyrelsen  
Sundhedsstyrelsen 
Velliv Foreningen  

TAK! 

mailto:kontor@frivilligcenter-helsingor.dk
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Tak for  året fra bestyrelsen 
  
Det er så underligt i disse Coronatider, spritdufte alle steder, røde kinder, og hvad 
hvis man har glemt mundbind eller spritte hænderne af. Mange  ’nå nej’ det må vi jo 
ikke’ høres ofte, og albuer og knyttede hænder slår mod hinanden. Køer bliver struk-
ket ud efterhånden som afstandskravet øges, og nye ord florerer over det hele. 
Smittetryk, isolation, vi ved straks hvad der menes… Mens vi venter på vaccinen. 
  
Og i alt dette fungerer Frivilligcentret trods alt!! 
Ansatte og frivillige sørger for at der f.eks. er mulighed for at ensomme og ældre 
kommer ud og ses i små grupper, der snakkes og der gås ture og indimellem får man 
også en tår kaffe og hjemmebag. Det er så hyggeligt at rende ind i en gruppe eller gå 
igennem lokalet, hvor de glade sidder og snakken går. Så er det, at man selv bliver 
glad, og med tak tager imod en småkage. Så er det rart at være frivillig! 
Gæve kvinder fra Kvindeforum vandrer mange kilometer i by og land og kommer fri-

ske videre med et ’Hej, vi gik 12 kilometer i dag!’ Imponerende! For læsegruppen er det mindre krævende, her er det 
tankerne, der vandrer og flyver…. 
Herligt at betragte frivillige og ansatte gøre klar til den åbne økonomirådgivning. Der stilles diverse pc og materiale 
frem i rummene, papirer ordnes, hvem har bestilt tid, og hvem har afbestilt, hvem har bisidder fra kommunen med, 
hvem laver kaffe og stiller den frem. Kunderne ringes op, viser sig på skærmene. Jo ting kan klares online, faktisk går 
det helt fint. Økonomien og fremtiden er svær og for nogen uforståelig.  
  
Om mandagen bliver hjerterne fyldt. De smukke hjertepuder sys enten hjemme eller i FCH. De stryges, fyldes og pak-
kes ind i cellofan, de hjælper de brystopererede og varmer alles hjerter. Vi får takkebreve fra kvinder, og det er bevæ-
gende og rart på samme tid. Et frivilligt arbejde, der klares på trods af Corona, og som virkelig gavner! 
En mindre synlig ting er selvhjælpsgrupperne. De lever et stille og nødvendigt liv i huset, hvor medlemmerne får talt 
om de væsentlige ting for dem, får udvekslet erfaringer og hjulpet hinanden videre i livet. Jeg møder meget sjældent 
deltagere i selvhjælpsgrupper, men tovholderne har styr på dem. Man kan være frivillig på mange måder. 
  
Og nu har vi brugt 2020, et mærkeligt år. Jeg vil her sige tak til alle, frivillige og ansatte for et stort arbejde, veludført 
så godt Corona har tilladt det. Det har bestemt ikke været et kedeligt år, selv uden de vanlige aktiviteter, men det har 
været underligt, og hvor har vi mange gange sagt, ’nå nej, det kan vi jo ikke.’ 
  
Frivilligcenter Helsingør fylder 10 år til september 2021, og det skal vi fejre i den grad! Vi har ligesom lidt til gode, ik? 
  
Venlig hilsen Jytte Mejnholt, 
Bestyrelsesformand Frivilligcenter Helsingør 

”I frivilligcentret finder man nærhed, omsorg, tillid, 
empati og åbne døre til nye oplevelser, hvilket kan 
være meget livsbekræftende. FCH summer af aktive 
og engagerede mennesker, der arbejder på at så 
mange som muligt kan få del i fællesskabet og der-
med få et bedre liv som borger i vores kommune.” 
Flemming Vestergaard, frivillig motionshold og Radio 
FRI 
 
”Frivilligcentret er samlende hovednerve for alt frivil-
ligt socialt arbejde i lokalområdet. Endvidere kon-
taktcenter til det politiske arbejde i lokalområdet. Et 
sparringssted for nye tanker og ideer for udvikling i 
området. Jeg har kun deltaget lidt sporadisk i frivil-
ligcentrets fællesskaber pga. fuldtidsjob og Corona. 
Forventer større aktivitet efter Corona!” Hanne An-
dersen, suppleant i bestyrelsen 
 
”Frivilligcentret betyder rigtig meget for mig. Man 
har fællesskab, venskab, selskab og en masse gode 
oplevelser”. Conny Behrend, frivillig i køkkenet 

Citater fra husets brugere 

”Det betyder meget at kunne låne et lokale i frivilligcentret, 
når vi står og mangler et. De er altid meget hjælpsomme 
med alt dernede. Vi deltager også i frivilligcentrets fælles-
skaber og er der begivenheder, hvor vi deltager, tager vi 
gerne billeder som FCH frit kan bruge”. Steen Aage Nielsen, 
formand for Fotoklubben Fototosserne i Helsingør 
 
”I frivilligcentret er der positiv energi og mulighed for at 
møde engagerede mennesker. Patientforeningsnetværket 
er et aktivt lokalt forum, der kan hjælpe med at tackle de 
udfordringer det giver at være syg/pårørende. Frivilligcen-
tret er et rart sted at mødes og blive inspireret af ildsjæle 
fra mange forskellige aktiviteter”. Søren Harboe, Landsfor-
mand Fibromyalgi- & Smerteforeningen  
 
Lytter om Radio Fri Helsingør: ”Jeg er vild med alle de inte-
ressante og aktuelle indslag, så skønt krydret med god 
stemning og musik. Det er inspirerende at høre om alle de 
spændende aktiviteter man kan være med til i Frivilligcen-
tret” 
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Frivilligcenter Helsingør 2020 

 

 
AKTIVITETER FOR BORGERE 
 

Rådgivning 
• Økonomi– og gældsrådgivning 
• Skilsmisserådgivning 

 
Selvhjælpsgrupper, bl.a.: 
• Sorggrupper 
• Angst– og depressionsgrupper 
• Grupper for pårørende til kronisk syge 

 

Netværk 
• Motionsnetværk 
• Kreative værksteder 
• Kvindeforum 
• Demensnetværk 
• Familiecafeer 
• Cafe Fælles 
 
Faglige netværk 
• Foreningsnetværk 
• Børneforeningsnetværk 
• Netværk for patient- og  

pårørendeforeninger 

 

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 

 
OPGAVER   

Frivilligcentrets opgaver består i at: 
• yde foreningsservice 
• formidle frivilligt arbejde 
• facilitere selvhjælpsgrupper 
• sparre med medlemsforeningerne 
• synliggøre det frivillige engagement  
• støtte netværksdannelse 
• udvikle og drive projekter 
• indgå i Børnenes Hus’ bestyrelse 

FRIVILLIGCENTRET I TAL 
 

• 1 centerleder 
• 8 medarbejdere (3,73 årsværk) 
• 10 bestyrelsesmedlemmer 
• 100 frivillige 
• 85 medlemsforeninger 

Fakta om 

 
FRIVILLIGE ILDSJÆLE 
Udover alle de frivillige, der er med i for-
eningerne, hjælper ca. 100 frivillige i frivil-
ligcentret. De er bl.a. beskæftiget i: 
 
• Køkkenet  
• Kontoret 
• De kreative værksteder 
• Bestyrelsesarbejdet 
• Rådgivningen 
 
Og nogle fungerer som: 
• Tovholdere for motionsnetværk 
• Gruppeledere i selvhjælpsgrupperne 
• Hjælpere ved kvinde-, familie- og de-

menscafeer, Cafe Fælles mv. 

PROJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING 

Cafe Fælles med Følgevenner - indsats for ensomme ældre 

Demensnetværk - indsats for pårørende til demensramte 

Dronningernes Nordsjælland-tværkommunalt kvindenetværk 

Frivilligbank Helsingør - online redskab til at rekruttere frivillige 

Fællesspisning i Børnenes Hus -  fælles aktiviteter og samvær 

Grønt medborgerskab - fællesskab fra jord til bord 

Kreative værksteder - ”ByHand”, ”Sypigerne” og ”Hjertepuderne” 

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 

Foto fra indvielsen af Børnenes Hus 

FRIVILLIGCENTRETS SAMARBEJDSPARTNERE  
 

• 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 og Sundhedsstyrelsen 
• Den nationale vidensfunktion for økonomi– og gældsrådgivning 
• Kommunale institutioner, uddannelsessteder  og boligområder 
• Foreninger, medlemmer og grupper 
• Museerne i Helsingør 
• Røntofte krisecenter 
• Børnenes Hus m.fl. 

http://www.facebook.com/FrivilligcenterHelsingor/
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Frivilligcentrets ansatte  

Line Dietz Bjerregaard  
Centerleder. 
 
 
 
 
 
 
Louise Lahn Sørensen  
Kommunikationsmedarbejder  
samt  projektleder for Cafe Fælles  
og Kvindeforum Helsingør.  
Tovholder på Frivilligbank Helsingør 
og Rygestopnetværket. 
 
 
 
Tina Ambus  
Projektleder for Selvhjælp Helsingør, 
tovholder for Patient- og pårørende-
netværket og frivilligkoordinator. 
 
 
 
 
 
Lene Ljungqvist  
Tovholder for projektet Grønt med-
borgerskab. 
 
 
 
 
 
 
Michael Schmidt 
Projektmedarbejder i Økonomi–  
og gældsrådgivning Nordsjælland. 

Hanna Tyge  
Projektleder for ”Mellem Menne-
sker” (Radio Fri), Endagsudflugter 
og Fællesspisning i Børnenes Hus . 
 
 
 
 
 
Pernille Japsen  
Projektleder for Økonomi- og 
gældsrådgivning Nordsjælland. 
 
 
 
 
 
 
Elise Fjelding  
Administrativ medarbejder i Øko-
nomi- og gældsrådgivning Nord-
sjælland, eventkoordinator i Dron-
ningernes Nordsjælland, projekt-
medarbejder i Cafe Fælles samt 
frivillig receptionist. 
 
 
Nina Tøgern  
Projektmedarbejder i Cafe Fælles 
samt i projektet ”Mellem Menne-
sker” (Radio Fri). 
 

Kapitel 1  
Fakta om frivilligcentret 
 
Frivilligcenter Helsingør har eksisteret siden 2011 og har 
i løbet af årene gennemgået en stor udvikling. I 2020 
havde udviklingen stort fokus på it og digitale løsninger 
og frivilligcentret sørgede for at medlemsforeninger og 
frivillige blandt andet fik mulighed for at lære at deltage 
i online-møder.  

 

Organisationen FCH  
Frivilligcentret ledes af en frivillig bestyrelse som vælges 
af medlemsforeningerne på den årlige generalforsam-
ling. Den daglige ledelse varetages af centerleder Line 
Dietz Bjerregård. Frivilligcentret havde derudover i 2020 
8 projektansatte medarbejdere (i alt 4,73 årsværk). Ud-
over medarbejdere og bestyrelse indgår en række enga-
gerede frivillige både i køkkenet, på kontoret, i Børne-
nes Hus, i nyttehaverne på Flynderupgård og i frivillig-
centrets mange sociale projekter.  

Herudover var Kirsten Jensen  og Tanja Condrea hver 
en måned i praktik i frivilligcentret. Kirsten Enemark  
var i praktik i 3 måneder som Serviceøkonom både i 
Børnes Hus og i frivilligcentret. Hun fortsætter som 
frivillig i Børnenes Hus. 
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Birgit Stenderup 

Bestyrelsesmedlem  

Birgitte rasmussen 

Næstformand  

Jytte Mejnholt 

Formand  

Marie Klintorp 

Suppleant  

Peter Gadving 

Bestyrelsesmedlem  

Ole Nøhr 

Bestyrelsesmedlem  

Kirsten Kirsmeyer 

Bestyrelsesmedlem  

Line Bjerregaard 

Centerleder  

Erik Bruun 

Suppleant  

Hanne Andersen 

Suppleant  

Frivilligcentret  indgår selv aftaler med næsten 100 fri-
villige: Frivillige receptionister, rådgivere, selvhjælps-
gruppeledere, praktiske hjælpere, køkkenfolk, havefolk, 
tovholdere, samtalepartnere, koordinatorer og meget 
andet. Selvom frivilligt arbejde bærer lønnen i sig selv, 
sørger vi godt for vores frivillige og holder bl.a. sommer-
fest og julefrokost for at fejre frivilligheden. I 2020 holdt 
vi sommerfest på legepladsen ved Børnenes Hus. 

Frivilligcentret får mange henvendelser fra folk, der ger-
ne vil være frivillige og vi forsøger at matche dem med 
et frivilligjob - enten i en af vores medlemsforeninger 
eller i et af husets egne områder eller projekter.    

I 2020 har det været svært at være frivillig grundet Co-
rona-situationen. Vi takker for jeres forståelse og ved-
holdenhed og glæder os til at gå en ny tid i møde sam-
men med jer! 

Frivilligcentret ønsker at gøre det lettere dels for borge-
re i Helsingør at yde en frivillig indsats og dels for for-
eninger at rekruttere nye frivillige – også blandt udsatte 
borgere. Derfor har vi også en online portal 
”Frivilligbank Helsingør”, hvor foreningerne kan annon-
cere efter frivillige og hvor de, der ønsker at være frivilli-
ge, kan gå på opdagelse i de mange spændende jobs der 
er tilgængelige  i banken. 

Frivillige ildsjæle 

Frivilligcentrets bestyrelse 

Frivilligcentret ledes af en bestyrelse som vælges af 
medlemsforeningerne på den årlige generalforsamling.  
I tæt samarbejde med centerlederen arbejder bestyrel-
sen systematisk med strategi og vision samt udstikker 
rammerne for frivilligcentrets arbejde.  

Grundet Corona-situationen blev generalforsamlingen 
udsat til efteråret. Bestyrelsen, der blev valgt i efteråret 
2020, ses nedenfor. 

Carsten Rygaard 

Bestyrelsesmedlem  
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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.  
 
Foreningerne kan have stor gavn  af at samarbejde om 
emner eller arrangementer, hvorfor  vi holder net-
værksmøder, hvor man dels kan lære hinanden at ken-
de og dels finde muligheder for samarbejde. I 2020 
holdt vi en lang række netværksmøder - flest online: 
 
20/2 Foreningsnetværksmøde          
18/5 Online foreningsnetværksmøde  
25/5 Online netværksmøde: Rabatter på software 
02/6 Online netværksmøde: Lær at afvikle onlinemøder 
10/6 Onlinemøde: Fokus på genåbning af Frivilligcentret 
25/11 Online netværksmøde 
 
Medlemsforeninger havde også mulighed for at deltage 
på webinaret ”Få nye frivillige, som bliver i foreningen” 
sammen med de ansatte fra frivilligcentret.  
 
Udover foreningsnetværket faciliterer frivilligcentret to 
tematiske netværk: Et patient- og pårørendeforenings-
netværk og et børneforeningsnetværk. Disse netværk 
holder selvstændige møder og har god gavn af hinan-
den. Der er allerede holdt fælles arrangementer  og fle-
re er i støbeskeen.  

Patient og pårørendeforeningsnetværket   
Netværket er ved at være godt sammentømret og vi 
holdt 4 møder i 2020. Et planlagt foredrag i foråret med 
Bettina Post måtte udskydes. I oktober blev Claus Chri-
stoffersen (S)  inviteret til et møde om hvordan forenin-
ger og kommune kunne genoptage et samarbejde om 
brugen af det nye Sundhedshus. Foreningerne sad med 
i processen da Sundhedshuset var på tanke- og inspira-
tionsplan, og nu da det er vedtaget og byggeriet er i 
gang, vil det være optimalt, at foreningerne er med i 
processen omkring brugen af huset.  Samarbejdet skal 
ikke kun handle om indretningen af huset, men i lige så 
høj grad også om hvordan huset - med foreningernes 
engagement - kan blive et levende hus, med fokus på 
tværfaglige arrangementer, fælles husmøder og gensi-
dig inspiration.  
 
Børneforeningsnetværk i Børnenes Hus 
Frivillige fra Mødrehjælpen, Red Barnet, Frivillignet for 
Flygtninge samt Frivilligcentrets Familiecafé samarbej-
dede i løbet af året om fælles aktiviteter i Børnenes 
Hus. Der var blandt andet familie-yoga og børnedans - 
og vi fik besøg af 2 klassiske klovne der helt universelt 
talte til børn af alle størrelser og nationaliteter. Med 
hjælp fra Helsingør Teater fik vi to yderligere teaterfore-
stillinger til huset: ”50 farlige ting alle børn bør prøve” 
og  ”Spillenissen” til jul.  

Sådan har vores onlinemøder set ud i løbet af året 

Generalforsamling 2020 

Med en bevilling fra Slots– 
og Kulturstyrelsen fik vi mu-
lighed for at invitere billed-
kunstneren Morten Søren-
sen indenfor i Børnenes Hus 
og han har beriget Himmel-
Rummet (øverste etage i 
Børnenes Hus) med den ly-
serøde Chimi & Co, som sen-
der ens tanker på venlig him-
melflugt med hilsner som: 
”Der er noget du skal vide – 
du er en sjælden fugl” 



 8 

 

Akrylmalerne 
Alternativet Helsingør 
Astma-Allergi Nordsjælland 
 
Barselscafé Nordsjælland 
Bedre Psykiatri Helsingør 
Bisiddergruppen - Nordsjælland 
Broderi Mixerne 
Bøgehøjgårds Venner 
Børne- og Ungenetværket 
Børns Voksen Venner 
Bådforeningen af 12. april 1978 
 
Chaplin 
Colitis-Chrohn Foreningen 
 
Danish Minorities Center for Human 
Rights and Development 
Danmarks Naturfredningsforening, afde-
ling Helsingør 
Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjæl-
land 
Dansk Fodgænger Forbund 
Dansk Vandrelaug 
Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn 
Danske Handicaporganisationer 
Diabetesforeningen 
 
Familie-Caféen 
Fibromyalgi- & Smerteforeningen 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik 
Foreningen Den Boligsociale Fond, Lo-
kalkomite for Helsingør 
Fotoklubben Kronborg 
Fototosserne 
Frelsens Hær 
Frivillignet Helsingør -En del af Dansk 
Flygtningehjælp 
Fyrskibslaug Fyrskib XVII 
 
Gigtforeningen Helsingør 
 
Headspace Helsingør 
Helsingør Amatørscene 
Helsingør Esport 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 
Herreværelset i Helsingør 
High5Girls 
Hjerneskadeforeningen i Helsingør 
Hjerteforeningen i Helsingør 
Hornbæk Golfklub 
Hornbæk Jazzklub 

HV - TURBO Seniorklub 
Høreforeningen, Helsingør/Gribskov 
lokalafdeling 
 
Kræftens Bekæmpelse Helsingør 
 
Lektie- og sprogcafeen, Kulturhus Syd, 
Vapnagård 
LEV Helsingør 
LOF Øresund 
Lokalmotion Helsingør 
Lungeforeningen, Helsingør Lokalafde-
ling 
Lænken-Helsingør 
Lær for Livet 
 
Mad til alle 
Marienlyst Slots Venner 
Mikrobryggeriet Wiibroes Venner 
Montebellos Venneforening 
Multikulturelt Forum 
Mødrehjælpens Lokalforening Helsingør 
 
Naivistisk Malegruppe 
Natteravnene 
 
Osteoporoseforeningen Nordsjælland 
 
Peer Partnerskabet 
Polioforeningen/
ulykkespatientforeningen 
 
QQTextilkunst 
 
Red Barnet Helsingør Lokalafdeling 
Røde Kors Helsingør 
 
Scleroseforeningens Lokalafdeling Nord-
sjælland-Øst 
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen  
Senior Debat 
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 
 
Ældre Sagen 

Medlemsoversigt 2020 

 

 

 

Frivilligcentrets formål:  

Foreningen har som formål at 
drive et frivilligcenter i Helsingør 
kommune. Frivilligcentrets mål-
sætning 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 selv-
hjulpenhed for den enkelte. Ind-
satsen ydes ud fra et dynamisk 
perspektiv, der til stadighed af-
spejler de sociale opgaver, der 
samfundsmæssigt og lokalt er 
behov for at løse.  

§ 
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Frivilligcenter Helsingør har en aktiv rolle i mange sam-
arbejdsprojekter – enten som projektejer eller projekt-
deltager.  Projekterne har sociale formål og henvender 
sig ofte til sårbare borgere eller handler om at opbygge 
netværk og facilitere inkluderende fællesskaber. Fælles 
for projekterne er ønsket om at støtte og udvikle det 

frivillige sociale arbejde lokalt. Vigtige samarbejdspart-
nere er frivilligcentrets medlemsforeninger. I dette af-
snit kan du læse lidt om vores projekter i 2020. Tak til 
fonde, styrelser og kommune der har gjort det muligt at 
drive projekter i frivilligcentret! 

KAPITEL 3 
Projekter i frivilligcenterregi 

I projektet Netboblerne  fik pårørende til kronisk syge 
hen over efteråret mulighed for at mødes på nettet.  
 
Formålet var at lære teknikken at kende og at mødes og 
have netværk på nettet - som supplement til det fysiske 
samvær der var muligt hen over sommeren 2020.   
 
En læring der kan blive god brug for ved yderligere ned-
lukning og begrænsning af samvær i fremtiden.  

En del nåede at være med og fik det afprøvet inden vi 
igen måtte lukke ned i december. Dette er helt klart et 
tema vi vil have meget mere fokus på i forskellige sam-
menhænge i fremtiden 

Netboblerne 

Fakta: 
Projektet Netboblerne blev støttet af Sundhedsstyrel-
sen og løb fra 1/8-  31/12 2020. Indsatsen henvendte 
sig til  pårørende til demensramte. Vi samarbejdede 
med bl.a. kommunens demenskoordinatorer, Center  

 
for sundhed og omsorg og Frivilligcentrets Patient– og 
pårørendeforeningsnetværk, demensgrupper i Helsin-
gør samt udvalgte medlemsforeninger. 

Haven overfor Børnenes Hus har været ubenyttet et stykke tid og det lykkedes frivilligcentret at indgå en aftale 
med Helsingør Kommune om, at vi må benytte stedet, som vi kalder Åndehullet. Haven trængte gevaldigt til at 
blive frisket op og i løbet af sommeren inviterede vi børnefamilier og frivillige med til at udsmykke med blomster 
og havekunst. Græsplænen dannede ramme for yoga og nærvær og på bålpladsen bagte vi snobrød. Vi mødtes til 
fællesoprydning, arbejdsdage, sommerfest, fællesspisning og udplantning af solsikker og en ”bio-diversitets-halv-
cirkel” blev det også til. Vi har sammen fået Åndehullet til at fremstå lidt smukkere, mere indbydende og fyldt 
med liv.   

En skøn hule i haven Åndehullet Nærvær i haven En ”biodiversitets-halvcirkel” i Åndehullet 

Fakta: 
Projektet blev støttet af Helsingør kommune og strakte 
sig over sommerferien 2020. Indsatsen henvendte sig 

til lokale børnefamilier.  Ved at få mulighed for at hol-
de alle aktiviteterne udendørs kunne projektet gen-
nemføres trods Coronarestriktioner. 

Sommeraktiviteter i haven ved Børnenes Hus 
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Radio Fri Helsingør ”Mellem mennesker” 

Fakta: 
Frivilligcentret har i samarbejde med Radio Helsingør 
etableret redaktionen: ”Radio FRI Helsingør” for at 
sprede fortællinger ud til bl.a. ældre, der ikke kunne 
deltage fysisk i vores samtalesaloner. Med støtte fra 
Slots- og kulturstyrelsen og i samarbejde med Museer-
ne Helsingør, Ældre Sagen og Aktivitetscentret Hamlet  
har redaktionen sendt ugentlige radioudsendelser. I 
projektet har vi samarbejdet med en række lokale for-
eninger og der har været tilknyttet mere end 30 frivilli- 

 
ge bl.a. fra Helsingør Radio, Flynderupgård, Værftsmu-
seet, Bymuseet, Broderimixerne samt Frivilligcentrets 
kreative værksteder. Vi har sendt samtlige 21 onsdage 
fra august til december 2020. Vi anslår at Radio FRI (+ 
podcasts) har haft mere end 1000 lyttere i 2020. 
 
Radioen sender onsdage på FM 92,8 Mhz. Tidligere 
udsendelser kan høres som podcasts på 
Soundcloud.com.  

Samtale-Saloner   

Fakta: 
Frivilligcenter Helsingør afholder samtalesaloner for 
lokale målgrupper baseret på udvalgte ildsjæles per-
sonlige fortællinger. Denne række af samtalesaloner 
fokuserede på foreningslivet i Helsingør og bevægede 
sig med inspirerende oplæg og faciliteret samtale 
rundt i Helsingørs kultur-, forenings- og frivilligliv og 
skabte netværk  på tværs af frivilliggrupper.  

 
Samtalesalonerne er støttet af Helsingør Kommunes 
§79-pulje og afholdes i samarbejde med lokale for-
eninger og kulturinstitutioner såsom Museerne Helsin-
gør, M/S Museet for Søfart, Maritimt Værksted HAL 16 
og Radio Helsingør . 

Samtalesalon-konceptet blev i 2020 nytænkt grundet for-
samlingsloftet. Vi mødtes bl.a. udendørs og derudover tog 
vi radiomediet i brug via etableringen af Radio FRI Helsin-
gør. Vi mødtes med Dronningernes Nordsjælland ved deres 
projektpremiere på Flynderupgård og vi var til fernisering 
på Bymuseet med en gruppe kreative kvinder fra FCH for at 
møde de unge brodøser fra Campus Carlberg, der udstille-
de deres håndarbejde, inspireret af Helsingør Tapetet.  
 
Vi mødtes i flere konstellationer for at se filmen Mænd, 
Vand & Værft. Det var hyggeligt at dele nostalgiske ung-
domsminder i Cafe Fælles, og at tale om vigtige livsvalg 
med de unge bådebyggere fra U/NORD på M/S Museet for 
Søfart - og det var en helt særlig aften med Maritimt Værk-
sted Hal 16 som stemningsfuld kulisse under den sidste 
filmfremvisning.  

Maritimt værksted Hal 16 lagde lokaler til samtalesalon om 
generationer på tværs hvor kortfilmen ”Mænd, Vand & Værft” 
blev vist til lugten af nyt savsmuld og historiens vingesus. 

Først planlagde vi 3 udsendelser sammen med Radio Helsin-
gør med interviews af lokale frivillige ildsjæle og reportager 
fra store kulturbegivenheder og det mangfoldige foreningsliv 
i kommunen. De blev taget godt imod og ideen tog for alvor 
fart med god støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, og i spæn-
dende samarbejde med Museerne Helsingør, Ældre Sagen og 
Aktivitetscentret Hamlet. Vi fortsatte året ud med at sende 
reportager og interviews på lokalradio Helsingørs sendetilla-
delse. 
 
I radioen oplever deltagerne, at de får lov at dele deres per-
sonlige historie eller at fortælle om noget de brænder for. 
Det har ført til yderligere refleksion over deres liv, at der bli-
ver lyttet til dem i studiet og at de bliver ”genkendt” i gade-
billedet og i deres respektive foreninger. Deltagerne har des-
uden fået mulighed for at sende deres historier til familien i 
udlandet, deres børnebørn eller sprede deres budskab via 
podcast på Soundcloud og til egen og foreningens hjemme- 
eller Facebookside. 

Flemming Vestergård sidder klar som studievært og tekniker i 
studiet sammen med medvært Hanna Tyge når Frivilligcentrets 
Radio FRI går i luften. 
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Endagsudflugter til Børnenes Hus 

Fællesspisning i Familie-Cafeen 

Fakta: 
Formålet er at tilbyde endagsudflugter i Børnenes Sko-
leferie og weekender med fokus på aktiviteter, inklu-
derende fællesskaber og netværk. Med projektet vil vi  

 
gerne modvirke ensomhed og række ud til familier , 
der mangler tilbud. Projektet er finansieret af Social-
styrelsen. 

Fakta: 
Fællesspisning foregår i Børnenes Hus en gang om må-
neden. Først serverer vores køkkenhold et sundt vege-
tarisk måltid, hvorefter vi fortsætter hyggen med  et 
kreativt værksted eller fælles fysisk aktivitet for hele  

 
familien. Målet er at opbygge inkluderende og rumme-
lige fællesskaber for familier i Helsingør. Vi samarbej-
der bl.a. med Helsingør kommune samt de foreninger, 
der er tilknyttet Børnenes Hus.   

Familie-Caféens ellers så fornuftige vegetariske og stop-
madspilds-fællesspisninger blev i foråret flyttet til bål-
pladsen i byhaven Åndehullet. Måske skulle man tro, at 
menuen blev mere rå med ild, brænde og bålpander. 
Men ikke her. Det gik den helt anden vej. Det toppede i 
efterårsferien som endte i en familievenlig gourmet-
madklub hvor alle bidrog med det bedste fra deres 
mangfoldige køkkentraditioner. Vi høstede æbler og 
pressede vores egen æblemost, vi smagte hjemmelave-
de rådyrpølser og håndplukkede østers direkte fra Va-
dehavet.  

Det fik en far til at udbryde:  
”og jeg som troede det her var en strikkeklub! Her vil jeg 
gerne engagere mig!”  
 
Familie-Caféen var, med bl.a. midler fra Helsingør Kom-
mune, værter i et samarbejde med Helsingør Teater for 
ikke mindre end 350 gæster, der i forbindelse med årets 
Passage Festival besøgte Åndehullet, som helt perfekt, 
med masser af sol, vimpler, kaffe og pizzasnegle skabte 
rum for skønne gadeteateroplevelser og familiehygge. 

Passage Festivalen viste Gadeteater i Åndehullet Frivillige i  Familie-Cafeen Fællesspisning i Åndehullet 

Vores aktiviteter i Børnenes Hus og særligt i byhaven 
Åndehullet fik virkelig medvind, og med en flot bevilling 
fra Socialstyrelsen løftede vi vores aktiviteter til et helt 
nyt niveau. Vi er taknemmelige for, at vi siden i som-
mers har kunnet byde ind til fællesskab i et lille stykke 
natur i byens midte. I åbne værksteder har børnene 
mødt en gruppe frivillige ”reserve-bedster”, som er dyg-
tige med deres hænder. I værkstederne har bedstefor-
ældre-generationen gået forrest for at lære børnene at 
grave, plante, klippe og klistre elementer til at forskøn-
ne byhaven Åndehullet. Børnene har været glade for at 
tilegne sig nye færdigheder - og så skaber det, at mødes 
over noget fælles tredje, et nærvær og rum for nogle 
gode snakke generationerne imellem.  
 
Med krydsede fingre og termotøj gik vi efterårsferien i 
møde og igen var vi heldige med vejret. Vi fik varme, sol 
og masser af vandpytter at soppe i. Højt humør og flere 
nye familier og frivillige fandt deres vej til vores aktivite-
ter. Fritidshjemmet Fiolen tømte deres lokaler og vi 
overtog store mængder af stof og papkasser. Bevæbne-
de med kilometervis af malertape gik vi i gang med at 

projektere ”luftkasteller”. Vi klippede grafiske blomster, 
byggede huler, buske og træer i grønne presenninger og 
en champagnebar i syntetisk pink plys. 
 
Som vejret og forsamlingsforbuddet indskrænkede vo-
res muligheder for at mødes udendørs har vi forsøgt os 
med videooptagelser af gør-det-selv-projekter som at 
bygge sin egen lagkage eller bygge et kagehus af småka-
ger og glasur. Videoerne kan ses på Børnenes Hus’ You-
tubekanal. 

Der blev bygget luftkasteller i Åndehullet 
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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 kom-
munen. For at opbygge netværk holdes ugentlige cafe-
møder, hvor cafegæsterne har mulighed for at  danne 
nye relationer. Desuden undersøges hvilke interesser 
den enkelte har, så vi kan etablere følgeskab til rele-
vante aktiviteter.  

Projektet samarbejder med Helsingør kommunes soci-
ale- og mentale rehabiliteringsindsats, som bl.a. hjæl-
per med at opsøge og følge forskellige borgere til ca-
feen de første gange. Projektet er finansieret af Sund-
hedsstyrelsen og løber fra september 2019 til juni 
2021. I 2020  rykkede cafeen udendørs og det blev til 
en perlerække af hyggelige ture på havnen og i Helsin-
gør centrum.  

I Cafe Fælles tilbydes nærvær og nogen at tale med. 
Med udgangspunkt i den enkelte undersøges mulighe-
der for at indgå i nye inkluderende fællesskaber i for-
eningslivet i Helsingør eller egne aktiviteter i frivilligcen-
tret. Denne proces hjælpes på vej af frivillige følgeven-
ner som sikrer en god brobygning og inklusion i det nye 
tilbud. Fx har frivillige følgevenner fulgt deltagere til fit-
ness på Hamlet, fulgt nogle kvinder med til arrangemen-
ter i Kvindeforum Helsingør og en mandegruppe ud i 
nyttehaverne på Flynderupgård.  
 
Vi prøver også at fokusere på frivillighed som et alterna-
tiv til ensomhed, da det giver fornyet selvtillid og boo-
ster energien, hvis man kan gøre noget godt for andre.  

I 2020 måtte vi, som alle andre, tænke nyt i projektet for 
at kunne fortsætte trods restriktioner. Vi rykkede de 
fleste af vores aktiviteter udendørs og gennemførte i 
løbet af året mere end 60 cafemøder/gåture. Udover 
vores lokale ture på havnen og ved Kronborg besøgte vi 
desuden Helsingørs ældste hus, Flynderupgård Museet 
og klostret i Helsingør. 
 
Nogle cafegæster faldt fra henover vinteren, da det var 
for hårdt at være udendørs. Vi igangsatte telefonkæder 
blandt deltagerne og frivillige begyndte at ringe til cafe-
gæsterne også for at holde kontakten vedlige og sikre at 
ingen blev for isolerede og ensomme.  

Line Dietz Bjerregård i paneldebat  

Selvhjælp Helsingør 

Fakta 
Projekt Selvhjælp Helsingør består af netværks- og selv-
hjælpsgrupper for lokale borgere.   

Selvhjælp er med til at sikre mennesker i svære livssitu-
ationer en højere grad af trivsel, støtte og omsorg.  Selv-
hjælp sætter fokus på tilbud om lokale fællesskaber i  

 
Helsingør og dermed på at mindske risikoen for social 
ensomhed. Selvhjælp samarbejder med Helsingør Kom-
munes rehabiliteringsteam og pårørendekonsulent, FRI-
SE og netværk for selvhjælp i andre Frivilligcentre. Selv-
hjælp er finansieret af midler fra Helsingør kommune. 

I selvhjælpsgrupper skabes et fortroligt og lukket rum 
baseret på gensidig tillid, hvor både deltagere og grup-
peledere har tavshedspligt. I en selvhjælpsgruppe etab-
lerer 2 gruppeledere form og rammer for gruppen, som 
mødes to timer ad gangen hver anden uge.  
 
Trods udfordring med Corona, har selvhjælp formået at 
have op til flere grupper og individuelle samtaler i gang 
hen over hele 2020. Nogle grupper holdt pause under 
første nedlukning og mødtes igen hen over sommeren 
da alt åbnede igen - nogle grupper holdt kontakten med 

tovholderen vedlige med samtaler over telefonen under 
nedlukningen og havde udendørsmøde da der blev åb-
net - og andre igen er kun mødtes online.   
 
I efteråret startede vi mandegruppen Kom Videre 
Mand. Helsingør Dagblad interviewede Jesper Haase fra 
FCH’s bestyrelse og skrev en fantastisk artikel om det, 
at blive ramt af sorg, ensomhed,  modløshed eller an-
den form for krise.  Når vi igen lukker op for gruppen i 
2021, er det med en lille venteliste, så man må sige, at 
gruppen er kommet rigtigt godt fra start.  

Cafe Fælles på gåtur på havnen  Cafe Fælles på udflugt til Flynderupgård  Cafe Fælles får is ved Minigolfbanen 
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Frivilligbank Helsingør 

Fakta: 
Frivilligbank Helsingør er et samarbejde mellem Helsin-
gør Kommune, FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Dan-
mark) og frivilligcentret. Frivilligbanken er en online 
portal hvor foreninger og kommunale institutioner kan 
søge frivillige. Annoncerne bliver vist bredt, da de via 
automatiske jobagenter vises på LinkedIn og Jobindex 
mv., så det er en god måde at finde frivillige og samtidig  

 
indirekte synliggøre sin forening. Alle lokale, frivillige 
foreninger og kommunale institutioner har mulighed 
for, gratis, at lægge jobopslag i banken. Frivilligbanken 
er finansieret af midler fra Helsingør Kommune. 
Frivilligbanken findes her: https://www.frivilligcenter-
helsingor.dk/frivilligbank og kommunen linker til den fra 
deres hjemmeside 

I 2020 holdt frivilligcentret en  workshop hvor alle for-
eninger 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 
dette udførte vi ”sidemandsoplæring”, så  personer fra 
vores medlemsforeninger har individuelt fået banken 
demonstreret og har fået sparring på egne  tekster.  
 
For at synliggøre Frivilligbanken fik vi bl.a. en helsides 
artikel i Hornbæk Idrætsforenings klubblad. At frivillig-
banken er et godt redskab til at finde frivillige, kan Man-
fred Dietrich (formand for Ældre Sagen i Helsingør) skri-
ve under på. Han fortæller, at de løbende har behov for 
frivillige: ”I det seneste 1 1/2 år har vi bragt 7 forskellige 
opslag i samarbejde med Helsingør Kommune.  I vores 
søgen efter frivillige til projektet “Med beboernes øjne” 
har vi, i samarbejde med kommunen, opbygget et frivil-
lige-team til aktivering af beboerne på de 7 plejehjem. 
Vi har indgået ca. 40 frivillig-aftaler i tidsrummet”. 

Grønt medborgerskab  

Fakta:  
Grønt Medborgerskab er inkluderende fællesskaber, 
hvor frivillige og socialt udsatte personer mødes en eller 
flere gange om ugen omkring aktiviteter fra jord til 
bord.  
 
Tilbuddet er åbent for projektets primære målgrupper 
(borgere af anden etnisk herkomst, demensramte fami- 

 
lier, psykisk sårbare og udsatte børnefamilier) samt alle 
interesserede der gerne vil være frivillige. FCH’s med-
lemsforeninger har mulighed for at bruge nyttehaverne 
til udflugter eller som del af en aktivitet for særlige mål-
grupper. Projektet er finansieret af puljemidler fra Soci-
alstyrelsen. 

Vi mødes på Flynderupgård Museet, hvor vi bl.a. råder 
over ca. 100 nyttehaver, drivhus, højbede og redskabs-
skur. Nyttehaverne er opdelt i individuelle bede og fæl-
lesbede. Udover at passe nyttehaverne mødes vi til kre-
ative aktiviteter, måltidsaktiviteter, udflugter og gåture.  
 
Vi holdt bl.a. et fantastisk fint arrangement med 32 
voksne og 6 børn. Vi inddelte os i grupper og en gruppe 
gik gennem skoven til Espergærde Havn med vores 
trækvogn og Natur- og kulturformidler Camilla Jensen 
som anfører. Gruppen forsøgte at fange strandkrabber 
med pilekviste og spegepølse som madding. Tilbage på 
Flynderupgård blev krabberne renset, delt i to og kogt 
til krabbefond. I mellemtiden havde de andre lavet en 
dejlig suppe med urter fra naturen og grøntsager fra 
vores nyttehaver. Derudover fik vi varmrøget laks med 
grønt urtesmør og kyllingebryst med vild pesto. Desser-

ten bestod af hjemmelavet soft ice med brombær. Det 
tog kegler hos både børn og voksne at deltagerne selv 
skulle lave deres egen is i lynlåsposer.  

Tilberedning af krabber på Flynderupgård 

Udklip fra artiklen i HIF’s klubblad aug. 2020 s. 7 
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Projektet er en tværkommunal overbygning på Kvinde-
forum Helsingør, som søger at styrke sammenhold, 
kendskab og venskab på tværs af kommunegrænser i 
Nordsjælland samtidig med, at deltagerne udfordres 
kulturelt og sammen kommer ud og oplever den fanta-
stiske nordsjællandske natur. Ved at skabe dette net-
værk inspireres deltagerne til at indgå i nye frivillige 
fællesskaber. I september 2020 skød vi netværket i 

gang med et velbesøgt arrangement på Flynderupgård 
som Frivilligcenter Helsingør stod for. Arrangementet 
var en god blanding af kultur og natur og en række fri-
villige hjalp til og sørgede for at det blev en god oplevel-
se for alle. Frivilligcenter Græsted stod for andet arran-
gement som meget passende blev holdt på Munke-
ruphus i Dronningmølle. 

Frivilligcentret igangsatte 3 forskellige motionsnetværk: 
Et slentrehold med fokus på mindfulness og nærvær, et 
spankulerehold med fokus på fællesskab og motion og 
et stæsehold for hardcore motionister. For at hjælpe 
samtalen på gled så relationer kunne opstå, udviklede vi 

nogle samtalekort, som siden blev trykt i et fint layout. 
Vi har brugt kortene i forskellige sammenhænge og de 
er gode til at bryde isen og sørge for, at man har noget 
fælles at tale ud fra. 
 

Fakta: 
Dronningernes Nordsjælland er et samarbejde mellem 
frivilligcentrene i Græsted, Halsnæs, Helsingør og Hille-
rød. Frivilligcentrene inviterer på skift kvinder fra de 
andre kommuner til kulturelle arrangementer eller na-
turoplevelser i deres lokalområde. Projektet løber fra 

august 2020 til december 2021 og i den periode er hvert 
frivilligcenter vært for 2 arrangementer. Det er håbet, at 
vi ved at hjælpe disse netværk i gang, vil medvirke til, at 
der opstår lokale netværk, der efterfølgende drives af 
frivillige til glæde og gavn for de involverede kvinder. 
Projektet er støttet af Fælleskommunale §18-midler. 

Dronningernes Nordsjælland - Kultur, natur og fællesskab 

Firkløverets Motionsnetværk på vej på tur 

Fakta: 
VELLIV Foreningen tildelte frivilligcentret en pose penge 
fra en Corona-akutpulje, så vi kunne igangsætte fælles-
skaber henover sommeren.  

Efter projektets ophør er det lykkedes at fortsætte moti-
onsnetværket under Kvindeforum Helsingør. Det er en 
kombination af Stæseholdet og Spankulereholdet der 
fortsætter under Ulla Frandsens frivillige ledelse. 

Firkløveret Motionsnetværk 

Dronningernes Nordsjælland blev skudt godt i gang ved indvielsen på Flynderupgård i september. Begivenheden kom i Helsingør Dagblad. 

Firkløverets Motionsnetværk holder et velfor-

tjent hvil 

Samtalekortene: Firkløver Kort 
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Økonomi– og gældsrådgivning 

Fakta: 
Projekt Økonomi- og gældsrådgivning Nordsjælland er 
et samarbejdsprojekt mellem Frivilligcenter Helsingør, 
Frivilligcenter Furesø og frivilligcentrene i Gribskov kom-
mune. Der ydes vederlagsfri og frivillig gælds- og økono-
mirådgivning i alle frivilligcentrene og der er en fælles 
projektledelse og styregruppe, som sætter mål og ret-
ning for projektet.  

Alle vores rådgivere er frivillige og arbejder typisk sam-
men to og to for at yde den bedst mulige helhedsorien-
terede rådgivning.  Vi arbejder indenfor rammerne af 
kvalitetsmodellen som er udviklet af Den Nationale Vi-
densfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og 
gældsrådgivning, hvor vi sidder med i styregruppen. 
Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrel-
sen. 

I 2020 har vi fokuseret på at oprette en ny rådgivning i 
Furesø Frivilligcenter.  

Lokalt samarbejder vi bl.a. med Ungdomsskolen og Pro-
duktionsskolen, Center for job og uddannelse, Center 
for særlig social indsats, jobcentret samt boligområder-
ne.  

Som noget nyt har vi nu også et samarbejde med Krise-
center Røntofte, Ungeenheden og FGU. Vi har haft et 
stort fokus på, hvordan man som ung kan leve billigt. 

Under Corona-tiden har vi udviklet telefon- og online-
rådgivning med stor succes.  

Vi arbejder på at synliggøre tilbuddet, så endnu flere 
kan få glæde af det. Derfor har projektet været i avisen 
flere gange i årets løb, vores tilbud annonceres på socia-
le medier og vi har medvirket i to udsendelser i Radio 
Fri.  

Udsendelserne kan høres på https://soundcloud.com/
user-286535439 

Som en udløber af økonomirådgivningen har vi startet 
gratis rådgivning henvendt til skilsmisseramte med 
børn.  
 
”De voksne er selv i krise og kan have svært ved at 
overskue, hvordan de også skal hjælpe børnene  igen-
nem en skilsmisse. Her kommer vi ind med vores erfa-
ringer”  
 
fortæller to af de tre frivillige Gitte og Britt der begge 
er socialrådgivere og har arbejdet mange år som fami-
lievejledere.  

Frivilligcentrets økonomi– og gældsrådgivning fik en flot omtale i Helsingør dagblad 

Frivilligcentrets skilsmisserådgivning fik ligeledes en flot omtale i 
Helsingør dagblad 

Skilsmisserådgivning 
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I frivilligcentret er der mange muligheder for at være 
kreativ. Man kan blandt andet indgå i de 3 kreative 
værksteder: Hjertepudedamerne, De glade sypiger 
eller By Hand, som alle er støttet af kommunale §18-
midler. Selvom håndarbejdet er i front er det sociale 
fællesskab i højsædet. 

Hjertepudedamerne  
Et hold kvinder mødes hver mandag og syr flotte hjer-
teformede puder, der doneres til kvinder på Herlev 
Hospital, som har gennemgået en brystoperation. Pu-
derne passer ind i armhulen og beskytter den operere-
de mod stød og slag.  

 

De glade sypiger 
Bæredygtighed og genbrug er i højsædet og de små 
fraklip, der bliver tilovers når hjertedamerne klipper  
hjerter ud, anvendes af gruppen ”De glade sypiger” til 
at fremstille patchworktæpper til barnevogne. De gla-
de sypiger har et godt samarbejde med Mødrehjæl-
pen, som modtager  de færdige tæpper og efterfølgen-
de sørger for, at tæpperne  kommer sårbare familier til 
gavn. 

 

By Hand 
Det kreative værksted By Hand strikker og syr. Der  
udvikles nye modeller beregnet til  salg på diverse 
markeder i løbet af året. Overskuddet går til udsatte 
børn og unge.  

Kreative værksteder 

Frivilligcentrets fødselsdag blev  fejret med maner 

De Glade Sypiger overrækker patchworktæpper til Mødrehjælpen 

Modtager af en hjertepude:  
 
 
Kære Hjertedamer 
 
Jeg er dybt rørt over jeres arbejde! 
 
Jeg er netop kommet hjem fra Herlev Hospital, hvor jeg 
har fået fjernet det ene bryst. Det var en meget rørende 
oplevelse at modtage Hjertepuden - den er genial som 
støtte både fysisk og psykisk. 
 
Jeg har efterfølgende læst om jeres projekt, og er både 
rørt og imponeret - I gør virkelig en forskel! 
 
Tusind tak! 

KAPITEL 4  
Netværk og inkluderende fællesskaber 

I frivilligcentret opbygger, udvikler og faciliterer vi inklu-
derende fællesskaber. Udover de faglige netværk som 
foreningsnetværket, patient– og pårørendeforenings-
netværket og børneforeningsnetværket og de efterhån-
den veletablerede motionsnetværk og kreative netværk 

i frivilligcentret, faciliterede vi i 2020 derudover et net-
værk for pårørende til demensramte, et familienetværk, 
der mødes til fællesspisning og kreative aktiviteter i Bør-
nenes Hus, et kvindenetværk og et netværk i vores pro-
jekt Cafe Fælles. 

Hjertepudedamerne måtte mødes udendørs grundet Corona 

Karin Stendal fra De Glade Fødder har sendt os et 

sødt lille vers af Alan Winther Nielsen: 

Jeg kan glæde mig stort 

til forårets komme 

til modne jordbær og 

stjerneskud 

Når Corona og den lange 

vinter er omme 

springer kærligheden og 

bøgen ud 
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Kvindeforum Helsingør er fællesbetegnelsen for et net-
værk, der består af mange små undergrupper. Kvinder-
ne lærer hinanden at kende i kvindecafeer i frivilligcen-
tret - eller online.  Det er uforpligtende at være med og 
man kan vælge til og fra alt efter, hvad der interesserer 
én. På kvindecafeerne er der typisk en kvindelig oplægs-
holder, der fortæller, og efterfølgende er der debat i 
mindre grupper. Ud af det store netværk blev der dan-
net følgende interessefælleskaber:  
 

• Et motionsnetværk 
• Flere læseklubber 
• En kulturklub  
• En operaklub  
 

Kulturklubben holdt i 2020 bl.a. et Scherfig-tema hvor vi 
først så en dokumentarfilm om Hans Scherfig, derefter 
besøgte datteren Christine Scherfig i hendes hjem og til 
sidst så vi sammen udstillingen Hans Scherfig: Myter og 
drømme på Nivågaard. 

Kvindeforum Helsingør 

Motionsnetværk 

Fordelene ved at indgå i motionsfællesskaber er man-
ge - 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 mid-
ler (§18). 
 
Frivilligcentret faciliterer forskellige motionsnetværk: 
Gåholdet De Glade Fødder, cykelholdet Cyklister med 
hjerte og Kvindeforums Motionsnetværk. 
 
Kvindeforums Motionsnetværk 
Hver mandag kl. 12 mødes holdet et aftalt sted og går 
8-10 km i rask tempo. Holdet deltager også i events 
som Stafet for livet, Lady Walk etc. 
 
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 op-
står. 
 
Cykelholdet ”Cyklister med hjerte” 
Hver mandag kl. 10 kører cykelholdet ud fra frivillig-
centret. Cykelturene går ud i byen eller naturen og 
ruten afhænger lidt af vejr, vind og deltagere. Den ty-
piske 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. 

Kvindeforums Motionsnetværk  besøger Esrum Kloster  

De Glade Fødder klar til tur 

Cyklister Med Hjerte holder et velfortjent hvil 

Kvindeforums Kulturklub ser en dokumentarfilm om Hans Scherfig Kvindeforums Kulturklub besøger Birgitte Bergman i Folketinget 
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Kapitel 5 - Strategisk arbejde  

Siden 2018 har der nationalt været fokus på udvikling af 
frivilligcentrenes kvalitetsmodel i regi af FriSe (Frivillig-
centre og Selvhjælp Danmark). I frivilligcentret er vi op-
taget af, at vores indsatser og mål bliver realiseret og 
opfyldt. Vi indsamler derfor løbende tilbagemeldinger 
fra både brugere, foreninger og frivillige mht. gennem-

førte aktiviteter og målopfyldelse. Vi arbejder løbende 
på at udvikle organisatoriske rutiner, der understøtter 
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. 

Vision 

Frivilligcenter Helsingør arbejder for at sikre, understøtte og udvikle det lokale frivillige arbejde med socialt sigte i 
Helsingør. Vi ønsker en indsats i samarbejde med medlemsforeninger, frivillige, kommune og andre aktører om at 
styrke borgernes livskvalitet og mulighed for deltagelse i de lokale fællesskaber og i foreningslivet. Frivilligcentrets 
overordnede tema i 2020 "livskvalitet og fællesskaber" var præget af Corona-krisen, men vi fandt nye veje til at 
opfylde vores strategi.  
 

Udfordringer og særlige målgrupper i 2020 
Der er behov for mere viden om Frivilligcenter Helsingør blandt politikere, kommune og borgere. Manglende kend-
skab og henvisning til frivilligcentret betyder, at mange borgere ikke kender til de lokale muligheder for frivillighed. 
Vi vil skabe større synlighed om frivilligcentret, medlemsforeningerne og de aktiviteter der tilbydes. I 2019 udvikle-
de vi en ny kommunikationsstrategi, som blev påbegyndt implementeret i 2020. En særlig udfordring i 2020 var 
Corona-krisen, som prægede hele samfundet og vores muligheder for at mødes og indgå i fællesskaber. 2020 
handlede derfor også om at finde nye måder at mødes på, bl.a. ved hjælp af digitale værktøjer. 
 
 
Frivilligcenter Helsingør har særligt fokus på følgende målgrupper: 

• Politikere og kommune: I 2019 er der sket organisationsændringer i kommunen og vi skal i 2020 opbygge nye 
relationer og bidrage til at samarbejdsaftalen implementeres i den nye organisering. 
 

• Lokale borgere i Helsingør: Vi skal gøre det nemmere at blive frivillig i lokale organisationer - også for udsatte 
borgere. 
 

• Lokale foreninger og frivillige grupper: Vi vil styrke samarbejde på tværs, bidrage til  at styrke  foreningernes  
rekruttering  og understøtte  mangfoldighed i medlemssammensætningen. 
 

• Frivilligcenter Helsingørs bestyrelse, ansatte og frivillige: Vi vil styrke det strategiske fokus og organisations-
udviklingen med afsæt i Kvalitetsmodellen. 

 

 
Strategiske mål 

Frivilligcentrets bestyrelse besluttede at fokusere på 4 centrale mål i 2020: 
 
A. Et styrket samarbejde på tværs mellem Frivilligcenter Helsingør, politikere og kommune i den nye kommunale 

organisering. Mere målrettet kommunikation om Frivilligcenter Helsingør. 
 

B. Nemt at blive frivillig i Helsingør. Gøre det nemt og overskueligt for borgere i Helsingør at blive frivillige og tilby-
de foreninger og kommune nem og effektiv hjælp til rekruttering af frivillige. Særlig fokus på sårbare borgere og 
deres muligheder.  
 

C. Flere lokale interessefællesskaber og netværk. Bidrage til at sikre og understøtte flere interessefællesskaber og 
et stærkere indbyrdes samarbejde og netværk mellem medlemsforeninger.  
 

D. Styrke organisationsudviklingen i Frivilligcenter Helsingør: At arbejde målrettet med kvalitetsudvikling og de an-
viste kriterier - særligt kriterie 2 i Kvalitetsmodellen: Strategisk ledelse og brobygning. 
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KAPITEL 6 - Arrangementer i FCH 
Oversigt over afholdte arrangementer 2020 

Januar 
07. Cafe Fælles - med foredrag 
08. Økonomisk rådgivning 
10. Nytårskur        
10. Familie-Yoga i Børnenes Hus  
14. Cafe Fælles - med foredrag 
14. Møde i Patient- og pårørendenetværk   
15. Økonomisk rådgivning  
15. Temaarrangement for økonomi- og gældsrådgivningen 
21. Cafe Fælles - med foredrag  
22. Økonomisk rådgivning  
28. Cafe Fælles - med foredrag  
29. Økonomisk rådgivning 
    
Februar  
03. Paragraf 18-midler - vejledning  
04. Cafe Fælles - med foredrag 
05. Økonomisk rådgivning 
07. Fredagsfrokost med Cafe Fælles   
11. Kvindeforum: Guidet vandretur v. Erik Trolle   
11. Cafe Fælles - med foredrag 
12. Økonomisk rådgivning 
18. Cafe Fælles - med foredrag 
19. Kvindeforum hos Birgitte Bergman på Christiansborg   
19. Økonomisk rådgivning     
20. Foreningsnetværksmøde          
20. Fotoworkshop - Fotobøger     
25. Cafe Fælles - med foredrag 
26. Økonomisk rådgivning     
26. Fællesspisning i Børnenes Hus  
 
Marts  
03. Cafe Fælles - med foredrag 
04. Økonomisk rådgivning 
06. Fredagsfrokost med Cafe Fælles    
09. Kvindecafe om bæredygtighed ved Benedicte Meyer 
10. Cafe Fælles - med foredrag 
11. Økonomisk rådgivning 
 

17. Cafe Fælles ringer til deltagerne   
20. Kvindeforum: Online fredagscafe    
23. Få hjælp til årsopgørelsen  
24. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
25. Økonomisk rådgivning pr. tlf.   
27. Kvindeforum: Online fredagscafe  
31. Cafe Fælles ringer til deltagerne    
      
April 
01. Økonomisk rådgivning pr. tlf. 
03. Kvindeforum: Online fredagscafe 
07. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
08. Økonomisk rådgivning pr. tlf.    
10. Kvindeforum: Online fredagscafe   
14. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
15. Økonomisk rådgivning pr. tlf. 
17. Kvindeforum: Online fredagscafe    
21. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
22. Økonomisk rådgivning pr. tlf. 
24. Kvindeforum: Online fredagscafe    
28. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
29. Økonomisk rådgivning pr. tlf. 
       
 
Maj    
05. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
06. Økonomisk rådgivning pr. tlf. 
12. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
13. Økonomisk rådgivning pr. tlf./online    
18. Online foreningsnetværksmøde 
19. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
20. Økonomisk rådgivning pr. tlf.    
22. Kvindeforum: Online fredagscafe  
25. Online Foreningsnetværk: Rabatter på software  
26. Cafe Fælles på dørtrinsbesøg hos borgerne 
27. Økonomisk rådgivning  
28. Onlinemøde for husets frivillige    
29. Kvindeforum: Online fredagscafe    
 

 

Kvindeforums Kulturklub besøgte kunstmaler Christines 
Scherfigs spændende og idylliske hjem i Græsted. 

Vores huspoet Lene har skrevet disse ord om Cafe Fælles:  
 
De fleste af os er født i gamle dage 
både singler og de der har en mage. 
 

Vi har lidt, vi har stridt, grædt og grin't, 
Nogle mer' end andre, af de særeste ting forpint. 
 

Som unge engang, vi jo ALTING erindre kunne 
Nu kan vi heldigvis huske, hverken det gode eller det onde! 
 

Nå, der ta’r vi li' godt meget fejl, det er endda det største LYV 
af dage i ugen er der hele SYV 
 

een af disse er TIRSDAG, der er vi pluds'lig kvikke 
I ved' vi har jo vores skikke 
 

og glemmer ALDRIG at drage til samling ved sundet 
hvor vi alle så mangt et smil og en glæde har fundet!!l 

 



 20 

 

Juni       
02. Cafe Fælles på dørtrinsbesøg hos borgerne 
02. Online Foreningsnetværk: Lær at holde onlinemøder 
03. Økonomisk rådgivning  
04. Onlinemøde for husets frivillige  
09. Cafe Fælles ringer til deltagerne    
10. Onlinemøde: Fokus på genåbning af Frivilligcentret  
10. Økonomisk rådgivning  
11. Onlinemøde for husets frivillige    
12. Kvindeforum: Online fredagscafe  
16. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause  
17. Fællesspisning på legepladsen ved Børnenes Hus  
17. Økonomisk rådgivning  
18. Onlinemøde for husets frivillige   
19. Sommerfest for frivillige   
19. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause   
22. Kvindeforum: Scherfig-film 
23. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
24. Fællesspisning i Børnenes Hus 
24. Kvindeforum: Nivågaard  
24. Økonomisk rådgivning     
25. Onlinemøde for husets frivillige  
26. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
30. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
 
Juli  
01. Fællesspisning i Børnenes Hus   
02. Kvindeforum: Besøg hos kunstner Christine Scherfig 
03. Firkløveret Motionsnetværk: Spankulere-holdet  
03. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
06. Firkløveret Motionsnetværk: Stæse-holdet  
07. Firkløveret Motionsnetværk: Slentre-holdet  
07. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
10. Firkløveret Motionsnetværk: Spankulere-holdet  
10. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
13. Firkløveret Motionsnetværk: Stæse-holdet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor huspoet Lene fra Cafe Fælles har skrevet  
denne julesang til Sangkoret på 2. sal 
 

14. Firkløveret Motionsnetværk: Slentre-holdet   
14. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
17. Firkløveret Motionsnetværk: Spankulere-holdet   
17. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
20. Firkløveret Motionsnetværk: Stæse-holdet  
21. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause  
22. Fællesspisning i Børnenes Hus    
24. Firkløveret Motionsnetværk: Spankulere-holdet  
24. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
27. Firkløveret Motionsnetværk: Stæse-holdet  
28. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause  
29. Fællesspisning i Børnenes Hus     
31. Firkløveret Motionsnetværk: Spankulere-holdet 
31. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
 
August 
01. Gadeteater ved Børnenes Hus  
04. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
05. Økonomisk rådgivning  
06. Fællesspisning i Børnenes Hus  
07. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
11. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
12. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
12. Økonomisk rådgivning   
14. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
17. Økonomisk rådgivning  
18. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
19. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør   
21. Kvindeforums Kulturklub: Besøg på Louisiana  
21. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause  
24. Workshop om Frivilligbanken 
25. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
26. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør  
26. Økonomisk rådgivning    
27. Møde i Patient- og pårørendenetværk   
28. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
        
September  
01. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
02. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
02. Økonomisk rådgivning  
04. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
05. Ti-på-tur til Bymuseet med broderi  
08. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
09. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
09. Økonomisk rådgivning    
10. Frivilligcentrets generalforsamling  
11. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause   
12. Dronningernes Nordsjælland: Kick-off på Flynderupgård 
15. Møde i Patient- og pårørendenetværk  
15. Cafe Fælles på udflugt til Flynderupgård 
16. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
16. Økonomisk rådgivning  
17. ”Mænd, Vand og Værft”. Film i de gamle Værftshaller 
18. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
22. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
23. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
23. Økonomisk rådgivning  
24. Fællesspisning & Familieyoga i Børnenes Hus 
25. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
29. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
30. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
30. Økonomisk rådgivning  

Oversigt over afholdte arrangementer - fortsat 
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Oktober 
02. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
02. Cafe Fælles - med foredrag 
06. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
06. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH 
06. Møde i Patient- og pårørendenetværk  
07. Økonomisk rådgivning  
07. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør  
09. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause  
09. Cafe Fælles - med foredrag 
12. Efterårsferie: Aktiviteter i Børnenes Hus   
13. Efterårsferie: Aktiviteter i Børnenes Hus 
13. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
13. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH 
14. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør   
14. Efterårsferie: Aktiviteter i Børnenes Hus   
15. Efterårsferie: Aktiviteter i Børnenes Hus   
15. En sjælden fugl - fernisering i Børnenes Hus 
16. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause  
16. Cafe Fælles - med foredrag 
19. Kvindeforum: Vandretur ved Flynderupgård  
20. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
20. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH 
21. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør  
21. Økonomisk rådgivning  
22. Webinar: ”Få nye frivillige, som bliver i foreningen”  
22. Dronningernes Nordsjælland: Besøg på Munkeruphus 
23. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
23. Cafe Fælles - med foredrag 
26. Kvindeforum: Vandretur ved Esrum Kloster  
27. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
27. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH 
28. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør  
29. Fællesspisning & Halloween i Børnenes Hus   
30. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
30. Cafe Fælles - med foredrag 
 
November  
03. Foreningsnetværk 
03. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
03. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH 
04. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
04. Økonomisk rådgivning  
06. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
06. Cafe Fælles - med foredrag 
10. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
10. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH  

11. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør  
11. Økonomisk rådgivning  
13. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause 
13. Cafe Fælles - med foredrag 
17. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
17. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH 
18. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
18. Økonomisk rådgivning  
20. Cafe Fælles - med foredrag 
20. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause   
23. Få hjælp til forskudsopgørelsen 
24. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
24. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH  
25. Økonomisk rådgivning  
25. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør   
25. Foreningsnetværksmøde   
27. Cafe Fælles - med foredrag 
27. Cafe Fælles - Gåtur med kaffepause  
   
December  
01. Cafe Fælles - Cafe 1 i Rundingen  
01. Cafe Fælles - Cafe 2 i FCH 
02. Økonomisk rådgivning  
08. Cafe Fælles ringer til deltagerne  
09. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
09. Økonomisk rådgivning  
11. Cafe Fælles ringer til deltagerne     
14. Kvindeforums online juleafslutning  
15. Cafe Fælles på dørtrinsbesøg hos borgerne 
16. Kursus for de frivillige økonomirådgivere 
16. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
17. Cafe Fælles på dørtrinsbesøg hos borgerne  
23. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør 
30. Udsendelse ved Radio Fri Helsingør   

Udover de ovennævnte aktiviteter er der  
faste ugentlige indslag: 
 

Mandage:  
Kreative værksteder:  
Hjertepudedamer, Glade sypiger  og By Hand 
Motionsnetværk:  
Cyklister med hjerte, Kvindeforums Motionsnetværk 
 
Tirsdage: Naivistiske malergrupper 
Onsdage: Motionsnetværket De glade fødder, 
Torsdage: Selvhjælpsgrupper, Fælles arbejdsdag i nyttehaver-
ne på Flynderupgård  

Oversigt over afholdte arrangementer - fortsat 

Frivilligcentret fejrede 9 års fødselsdag i 

Radio Fri 

Der ordnes grøntsager i nyttehaverne på 

Flynderupgård 

Kvindeforum blev inviteret på vandretur ved  

Esrum Kloster af Kvindefællesskabet i Helsinge 
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Presse 

Frivilligcenter Helsingør har fokus på at udbrede kendskabet til frivilligcentret samt alle vores aktiviteter og arran-
gementer, så derfor sender vi pressemeddelelser og inviterer pressen med, når vi har store begivenheder. Her er 
en oversigt over vores artikler/omtaler i 2020. Udover dette er vi også aktive på de sociale medier, så vi sørger for 
at vi er synlige. 
 

Helsingør dagblad: 
11/1 Halv bagside med fotos: Uden frivillige– ingen foreninger (Nytårskur) 
11/1 Kvart side med foto: Kom til koncert med Sille og Palle i Børnenes Hus 
15/1 Halv side med fotos: Stofrester bliver til fine baby-tæpper  
3/2 Halv side med foto: I Folketinget kun for kvinder (Kvindeforum besøgte Birgitte Bergman i Folketinget) 
7/2 1/8 side: Vandretur kun for kvinder (om turen med Kvindeforums Motionsnetværk til Hammermøllen) 
24/2 Foto + billedtekst: Kvinder i Folketinget (Om Kvindeforums besøg hos Birgitte Bergman) 
5/3 Halv side med foto: Mød kvinden bag "Mad til alle" (Kvindecafe med Benedicte Meyer) 
7/3 Helside med fotos: Kvindeforum: Succes for mandefri café i Helsingør 
10/3 Hel side med fotos: Kom til fyraftensfilm på værftsmuseet (Om Mænd, Vand og Værft) 
25/3 Næsten halv side: Frivillige klar med gratis rådgivning under coronakrisen (Om telefonrådgivningen) 
3/6 Kvart side med foto: Café Fælles rykkede ud på corona-besøg 
1/7 Halv side med foto: Helsingør Frivilligcenter får millioner til gældsrådgivning 
3/7 Kvart side med foto: Firkløveret Motionsnetværk tilbyder gåture på Spankulere-holdet 
6/7 Kvart side med foto: Firkløveret Motionsnetværk: Stæseholdet 
7/7 Kvart side uden foto: Firkløveret Motionsnetværk tilbyder gåture på Slentre-holdet 
5/8 Næsten hel side med stort foto:  Vi vil give børnene en bedre skilsmisse (om skilsmisserådgivningen) 
8/8 Kvart side med foto: Hyggelig gåtur med De Glade Fødder 
11/8 Halv side med stort foto: Corona-isolation har givet inspiration til ny Radio Fri 
4/9 Helside med mange billeder: På tur med dronningerne (Om Dronningernes Nordsjælland) 
14/9 Kvart side med foto: Mænd, Vand & Værft: Film og debat i de gamle Værftshaller 
17/9 Kvart side med foto: Mænd, Vand & Værft – Film og debataften i de gamle værftshaller 
9/10 Næsten hel side inkl. foto: Børnenes Hus byder på sjove ude-aktiviteter i efterårsferien 
17/10 1/8 side med foto: Børnehuskunst: Regnbuen går fra foden af trappen lige til Himmelrummet 
19/10 1/8 side med foto: Kvindeforums Motionsnetværk: Vandretur ved Flynderupgård 
30/10 Kvart side med foto hvor frivilligcentret indgår: Værsgo, her er penge til fem gode formål 
14/11 Næsten en hel dobbeltside: ”-Sorgen lærte at svømme” mv.  
16/11: Omtale i lederen: Frivilligcentrets projekt Kom Videre Mand 
21/11 Lille notits: Hjælp til forskudsopgørelsen 
21/12: Hel side med fotos: Caféen, der tog ud og besøgte sine gæster 
 

Udover ovenstående artikler er frivilligcentrets aktiviteter fast med i Tid & Sted fx - gåholdet, cykelholdet, økonomi- og gælds-
rådgivning, Radio Fri etc. 

 
SN Nordsjælland 
20/2 Halv side med foto: Kvindeforum i Folketinget  
22/3 Halv side med fotos: Mænd, vand og værft - et ekko fra en svunden tid 
2/9 Halv side med fotos: Dronningerunde i kultur, natur og fællesskab (Dronningernes Nordsjælland) 
7/9 Halv side med fotos: Nyt fællesskab for kvinder (Dronningernes Nordsjælland) - i Halsnæs lokaludg. 
13/9 Halv side med fotos: Mænd, Vand & Værft - Film og debat i de gamle Værftshaller  

En af vores mange omtaler i Helsingør Dagblad 
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Her ses et udsnit af de artikler, der har 
været bragt i Helsingør Dagblad i årets 
løb om frivilligcentrets aktiviteter. 
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løb om frivilligcentrets akti-
viteter. 


