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Sikke et år!
2017 har været forrygende på mange måder. Frivilligcenter Helsingør samler nu tæt på 90 medlemmer
under paraplyen (det kunne ses på Helsingør Messen, hvor skilte med alle medlemsforeningernes navne var hængt op). 859 gange var vores lokaler booket
af foreninger og til egne arrangementer: Selvhjælpsgrupper, kurser og undervisning, rådgivning om skat,
økonomi og gældssanering, bestyrelsesmøder, spissammen arrangementer, foredrag, netværksmøder,
kreative værksteder, generalforsamlinger, demenscafeer, projektmøder og malerværksted mv… Og så
mange lokaler har vi jo heller ikke… Det er ingen hemmelighed, at vi har brug for flere, for at kunne servicere foreningerne bedre og ordentligt.

Der er meget fokus på frivillighed i disse år. Der er rift
om de aktive hænder og hjerner. I projekt
Fri*Villig*Værdi har vi i 2017 og ind i 2018 spurgt ind
til, hvad der har drevet frivillige. Hvorfor er man startet, hvad har man fået ud af det, hvad har det gavnet,
og for hvem har det været til gavn?
Vi har fået rigtig mange gode historier, drøftelser over
en tår kaffe, ideer og udsagn, som er blevet gemt. Alt
har det værdi – og det skal vi synliggøre her i 2018.
Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense har lige
offentliggjort en grundig undersøgelse af området, og
den viser, at hver frivillig i gennemsnit bruger 15 timer månedligt på frivillige aktiviteter. Når det hele
lægges sammen, svarer det til 329 millioner timer
frivilligt arbejde om året i Danmark! Det er da godt
gået!

Medlemsforeninger
 Foreningsnetværk

Arrangementer
Kurser
Messer med mere
Projekter i frivilligcentret
Selvhjælp
Tak til fonde mv.
Aktiviteter
 Motions netværk
 Kreative værksteder

Rådgivning
Medier
Hvorfor være frivillig?

Overvejer at du at blive frivillig - eller har du blot
spørgsmål om frivilligcentret - er du velkommen
til at kontakte os på tlf. 4921 5060 eller
e-mail kontor@frivilligcenter-helsingor.dk

FRIVILLIGCENTRET KORT FORTALT
Opgaver
Frivilligcentrets tre kerneopgaver består i at:
• yde foreningsservice for vores mere end 80 medlemsforeninger
• facilitere selvhjælpsgrupper for lokale borgere
• udvikle projekter med social eller samfundsmæssig relevans

Aktiviteter for borgere i Helsingør
Økonomi– og gældsrådgivning
Selvhjælpsgrupper
• Sorggrupper
• Stressgrupper

Herudover lægger vi vægt på at

• Angst– og depressionsgrupper

• formidle frivilligt arbejde

• Unge-, mande- og kvindegrupper

• synliggøre det frivillige engagement

• Grupper med blandede problematikker

• støtte netværksdannelse.

• Feel Good-grupper

Frivilligcentret i tal 2017
• 90 frivillige
• 5 medarbejdere
• 10 bestyrelsesmedlemmer
• 86 medlemsforeninger
 859 lokaludlån

Netværk
• Motionsnetværk
• Kreative værksteder
• Demenscafé
• Familiecafé
 Foreningsnetvæk

PROJEKTOVERSIGT
Frivilligcentret søger løbende midler, så der kan gennemføres projekter indenfor områder, som har en
social og samfundsmæssig relevans. I 2017 har vi haft følgende projekter med ekstern finansiering:
Familiecaféer - et projekt, der sætter fokus på "Det gode familieliv"
FRI*VILLIG*VÆRDI - et projekt med og om frivillige ildsjæle i Helsingør
Frivilligbank Helsingør - en online portal hvor lokale frivilligjobs formidles
Grib dagen - et projekt med fokus på aflastning af pårørende til demente
Grønt medborgerskab - fællesskab i nyttehaverne
By Hand - tekstilt designværksted
Motionsnetværk - et gåhold og et cykelhold
Seniorjournalister - ”journalistisk” uddannelse af seniorer, der formidler videre til andre seniorer
SMIL- trivselsgrupper for børn, hvis forældre er skilt
SOS Gældsrådgivning - gratis økonomisk rådgivning for udsatte borgere

FRIVILLIGE ILDSJÆLE
De frivillige er centrets omdrejningspunkt og er med til at
gøre stedet levende. I øjeblikket er der ca. 90 frivillige tilknyttet FCH fordelt indenfor:











”Ambassadør”-arbejde
Bestyrelsesarbejde
Gruppeledelse af selvhjælpsgrupper for børn og voksne
Madlavning, oprydning og hjælp i køkkenet mv.
Husråd
It, kontorarbejde og regnskab
Kreative værksteder
Motionsnetværk
Rådgivning (økonomisk og social)
Projektarbejde fx familiecaféer, udstillinger, foredrag,
yoga mv.

Vi er så glade for jeres kæmpe indsats - uden jer var det
ikke muligt!
Frivilligcentret får mange henvendelser fra folk, der gerne
vil være frivillige. Derfor har vi fået en frivillig frivilligkoordinator; Tina Ambus. Hun gør en kæmpe indsats med at lave introduktionsprogrammer og holde rekrutteringsmøder
med nye frivillige. Så skriv til koordinator@frivilligcenterhelsingor.dk, hvis du ønsker at være frivillig eller kender
andre, der gerne vil.

Jeg er frivillig i frivilligcentret, fordi jeg godt kan li'
mennesker!
- Det er mennesker der brænder for sagen
- Der er altid tid til en snak
- Man får nye dejlige venner
- Jeg elsker at glæde andre og modtage glæde
(Bodil, frivillig i køkkenet)
Jeg er frivillig og har været det nu i 16 år, fordi
det giver mening for mig i mit liv at bruge mine
ressourcer til at gøre noget for andre mennesker.
Og når man gør det, så får man de fineste venskaber ud af det, både med de mennesker, man
hjælper, og med sine medfrivillige. At få lov til at
være frivillig er en stor berigelse.
(Janne, frivillig hos bl.a. Venligboerne)
For mig passer de her udsagn:
- Frivilligt arbejde er godt for hjertet og sjælen
- Frivillighed er kærlighed i bevægelse
(Sanne, frivillig på kontoret)
Se evt. Frivilligbank Helsingør på
www.frivilligcenter-helsingor.dk, hvis du kunne
tænke dig et frivilligjob i lokalområdet.

Samtalesalon på Flynderupgård 2017

FRIVILLIGE FÆLLESSKABER OG
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Tak for et fantastisk år!
Jeg vil takke alle frivillige, medlemsforeninger, ansatte,
bestyrelse og samarbejdspartnere for et skønt samarbejde i 2017. Alle har taget godt imod mig fra starten, da jeg
trådte ind ad døren som ny leder i Frivilligcenter Helsingør
1. januar 2017. Det har været et år fyldt med god energi,
engagement og samarbejde om at styrke frivilligheden i
Helsingør.
Frivilligcenter Helsingør er omdrejningspunktet for det frivillige sociale arbejde i Helsingør og det er vi stolte af. Ansatte og frivillige løfter i flok og er sammen om at betjene
vores medlemsforeninger, løse kontoropgaver, tilbyde
hjælp til selvhjælp og udvikle indsatser i de mange projekter, vi er involveret i. Vi er optagede af at støtte, styrke og
videreudvikle det frivillige arbejde til glæde og gavn for
borgerne i Helsingør.
Det skal være nemmere at engagere sig frivilligt og vi skal
hele tiden kunne tilpasse os de behov og ønsker, der findes. Et af de store temaer i år har handlet om at ”gå” mere elektronisk.
For det første har vi fået udviklet og implementeret et
elektronisk lokalebookningssystem og nu kan vores medlemsforeninger selv styre deres mødebookinger i vores
hus.

Line Dietz Bjerregaard

Jeg er frivillig for at


møde andre engagerede og søde
mennesker



være en del af et fællesskab



få større overskud og glæde



udføre arbejde til gavn for andre

(Jytte, frivillig på kontoret)

For det andet har vi i samarbejde med Helsingør kommune og Frise udviklet Frivilligbank Helsingør, som er en internetbaseret portal, der skal styrke rekrutteringen af frivillige online. Der er gang i banken og vi har fået mange
glade tilbagemeldinger.
For det tredje vil jeg nævne vores ”Senior Journalister”,
som er et korps af aktive seniorer, som skal lære andre
seniorer om teknologi og som skal formidle frivillige indsatser på sociale medier, i lyd og billeder. Senior Journalisterne er et projekt støttet af Veluxfonden og de spiller en
vigtig rolle i vores kommunikationsindsats. Seniorjournalisterne har bl.a. været centrale samarbejdspartnere i vores
store indsats med samtalesaloner om Frivillig værdi. Alt
sammen noget, du får mere viden om i denne årsberetning, som i billeder og ord fortæller lidt af det vigtigste om
året, der er gået i Frivilligcenter Helsingør.
Rigtig god læselyst.
Med venlig hilsen Line Dietz Bjerregaard,
Leder i Frivilligcenter Helsingør.

Jeg er frivillig, idet jeg oplever, at mange
mennesker har udfordringer som kan
lindres/bedres hvis de får mulighed for
at snakke med ligesindede.
Det er meget givende at være frivillig.
Det du giver, får du tifold igen. Jeg lærer
meget om mennesker og dermed også
om mig selv.
(Lars, frivillig gruppeleder)

ORGANISATIONEN FCH
MEDARBEJDERE
I 2017 har medarbejderstaben bestået af centerleder Line Dietz Bjerregaard, projektleder Lene Ljungqvist,
projektleder Hanna Tyge, kommunikationsmedarbejder Louise Lahn Sørensen og projektmedarbejder Pernille
Japsen.

Praktikanter og studerende

Husråd

FCH er en rummelig og socialt ansvarlig organisation.
Vi tilbyder rummelige fællesskaber og favner bredt. Vi
har mange forskellige mennesker tilknyttet og samarbejder om stort og småt. Ingen kan gøre alt, men alle
kan gøre noget. Tit gælder det om at finde ud af, hvad
man er god til. I 2017 har vi haft fire praktikanter i frivilligcentret og vi har også haft to hold ergoterapeutstuderende tilknyttet demensprojektet Grib Dagen. Vi
har fået løftet opgaver på en ny måde og fået input, vi
ellers ikke ville have fået. Det har været både inspirerende og lærerigt.

I 2017 har vi etableret et husråd i frivilligcentret. Det
består af en række meget engagerede frivillige, der
stiller op, når der skal laves mad til kurser og arrangementer eller der skal dekoreres og ommøbleres i
frivilligcentret. Husrådet er med i beslutningerne om
indretningen i huset og har god føling med brugerne
af huset. Der er god stemning ved møderne og det er
skønt at se dette netværk spire og gro.

Vi er stjerneglade for at mødes på vores cykelhold
"Cyklister med hjerte" hver mandag formiddag året
rundt. Sommetider er vi 25, andre gange kun et par
stykker. Men hver gang er det så skønt bare at cykle derudaf, nyde og opleve naturen og ikke mindst
hinanden; småsnakke, mens vi kører, og lidt sjov,
mens vi spiser "medbragt" på halvvejen.
Som frivillig tovholder på cykelholdet nyder jeg ansvaret for gode sociale ture både omkring Helsingør
og også på den svenske side omkring Helsingborg.
Enhver "anstrengelse" får jeg tusindfold igen. Frivillighed er meningsfuldt arbejde i den tredje alder.
(Flemming, frivillig tovholder for cykelholdet)

Det er også pga. husrådets store indsats, at vi kunne
holde sådan en vellykket julefrokost i egne rammer.
Tak for planlægning, indkøb, madlavning og dekorering mv. Vi glæder os allerede til næste julefrokost.
Flere medlemmer fra husrådet er også
”ambassadører” for frivilligcentret. De tager med på
messer og til andre arrangementer og er med til at
synliggøre Frivilligcenter Helsingør og alle de tilbud, vi
har til borgerne. De kender frivilligcentrets projekter
og aktiviteter og er rustet til at besvare spørgsmål.
PR-gruppen
For at formidle information om vores selvhjælpsgrupper har vi nedsat en PR-gruppe blandt vores gruppeledere. De har udfærdiget to brochurer, der bruges til
at fortælle om vores tilbud og uddeles i lokalområdet.
Derudover har PR-gruppen skrevet artikler og pressemeddelelser om selvhjælp, så vi kan synliggøre tilbuddet for borgerne.

GENERALFORSAMLING
Frivilligcentrets generalforsamling i 2017 blev afholdt i Rundingen på Hamlet og blev indledt med et foredrag
af Finn Moseholm fra FC Helsingør om frivillighed set fra hans perspektiv. Han fortalte også om det forestående samarbejde med frivilligcentret om ”Frivilligbank Helsingør”.
Bestyrelsen 2017 kom til at bestå af:

JYTTE MEJNHOLT

SUSANNE LARSEN

SUZANNE SCHYTT

ERIK OLSEN

BIRGITTE RASMUSSEN JESPER HAASE

PETER GADVING
Suppleant

LOKALEUDLÅN FCH 2017
Frivilligcenter Helsingør råder over 3 lokaler, der kan lånes ud: Et
stort mødelokale i forbindelse med køkkenet på 2. sal, et lille mødelokale på 1. sal med plads til max 5 personer samt et stort mødelokale på 1. sal med plads til max 14 personer. Sidstnævnte
tjener også som kreativt værksted og opbevaringsrum.
Der er run på lokalerne og de bruges til mange forskellige ting - fx
holder Ældre Sagen malekurser, Helsingør Gospel har holdt optagelsesprøver og Home Start dyrket yoga.
I løbet af året har huset været fuldt af mennesker til medlemsforeningernes bestyrelsesmøder, netværksmøder, generalforsamlinger mv. Der har været filatelistkursus, musikterapi, familiecaféer,
selvhjælpsgrupper, økonomisk og medicinsk rådgivning, kreative
værksteder, broderimix, demenscafe med masser af musik og
meget, meget mere.
I foråret indførte vi et elektronisk lokalebookingsystem – ikke alle
var glade for forandringen til at starte med, men vi brugte lidt tid
på at sætte brugerne ind i systemet.
I løbet af året har medlemsforeningerne vænnet sig til at booke
elektronisk og kan se de mange fordele. Den elektroniske lokalebooking skaber mere synlighed om hinandens aktiviteter og giver
medlemsforeningerne mulighed for selv at styre bookingerne.

ERNA JOHANNESSEN
Suppleant

OLE NØHR

ERIK BRUUN
Suppleant

Antal gange lokalerne har været udlånt:
Lokaler

Antal udlån

1. sal lille lokale

154

1. sal stort lokale

308

2. Sal

397

Total

859

Antal timer lokalerne har været udlånt:
Lokaler

Antal Timer

1. sal lille lokale

326,5

1. sal stort lokale

855,5

2. Sal

1384

Total

2566

MEDLEMSFORENINGER
FCH er foreningernes hus – her kan foreningerne få praktisk hjælp (kopi, print mv.) og låne lokaler samt deltage i foreningsnetværk. Frivilligcentret hjælper med at synliggøre foreningernes frivillige arbejde og rekruttere
frivillige. FCH’s medlemsskare voksede til 86 medlemsforeninger i 2017 og kurven er ikke knækket endnu.
Velkommen til de nye foreninger, der er kommet til i 2017:













Chaplin
Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Helsingør
Dansk Fibromyalgiforening
DMC-HRD (Danish Minorities' Center for Human Rights and Development)
Foreningen Den Boligsociale Fond, Lokalkomite for Helsingør
Fototosserne
Helsingør Guldnåle
Helsingør Lokalradio Seniorredaktion
Helsingør Teater
Lektie- og sprogcafeen Vapnagård
Lokalmotion Helsingør
Mødrehjælpens Lokalforening Helsingør

ADHD foreningen, Nordsjælland
Amnesty Øresund
Astma-Allergi Nordsjælland
Bisiddergruppen - Nordsjælland
Bofællesskabet Dalen
Broderi Mixerne
Bøgehøjgårds Venner
Børnenetværket
Børns Voksen Venner
Chaplin
Colitis-Chrohn Foreningen
Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Helsingør
Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjælland
Dansk Fibromyalgiforening
Dansk Flygtningehjælp Ungdom
(DFUNK)
Dansk Fodgænger Forbund
Dansk Togolesisk Udviklingsforening
Dansk Vandrelaug
Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn
Danske Handicaporganisationer
Diabetesforeningen
DMC-HRD
Ejerforeningen Kronborg Strandpark
Epilepsiforeningen
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik
Foreningen Den Boligsociale Fond, Lokalkomite for Helsingør
Fotoklubben Kronborg
Fototosserne

Frelsens Hær
Frivillignet Helsingør En del af Dansk
Flygtningehjælp
Gigtforeningen Helsingør
Haveforeningen Trelhest
Headspace Helsingør
Helsingør Amatørscene
Helsingør Familietjeneste
Helsingør Gospel
Helsingør Guldnåle
Helsingør Kommunes Museer
Helsingør Lokalradio Seniorredaktion
Helsingør og Omegns Filatelistklub
Helsingør Petanque Klub
Helsingør Senior Højskole
Helsingør Senior Idræt
Helsingør Seniorerne
Helsingør Teater
Helsingør/Gribskov Lok. Høreforening
Herreværelset i Helsingør
Hjernesagen i Nordsjælland
Hjerneskadeforeningen i Helsingør
Hjerteforeningen i Helsingør
Home-Start Familiekontrakt
Hornbæk Golfklub
Hornbæk Jazzklub
HV - TURBO Seniorklub
Kalaaliaraq
Kræftens Bekæmpelse Helsingør
Lektie- og sprogcafeen Vapnagård
LEV Helsingør
Linedancers 3000

LOF Øresund
Lokalmotion Helsingør
Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling
Lænken-Helsingør
Læseforeningen
Marienlyst Slots Venner
Mikrobyggeriet Wiibroes Venner
Montebellos Venneforening
Multikulturelt Forum
Mødrehjælpens Lokalforening Helsingør
Natteravnene
Osteoporoseforeningen Nordsjælland
Røde Kors Helsingør
Scleroseforeningens Lokalafdeling
Nordsjælland - Øst
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i
Helsingør
Senior Erhverv Helsingør
Seniorfiskeforeningen af 12-01-1999
SIND i Helsingør
Single Rock Cafe
Snekkersten Husflidsforening
Snekkersten IF
Snoezelhuset
Spiseklubben Grydeklar
Strandhøjs Venner
TUBA Helsingør
Turkontoret (Helsingør)
Ungdommens Røde Kors
Venligboerne Helsingør
Ældre Sagen

FORENINGSNETVÆRK
I foråret 2017 startede vi Foreningsnetværk op, så vores medlemsforeninger og frivillige kan udveksle viden
og erfaringer og få skabt mere samarbejde på tværs. Netværk gør os klogere på hinandens erfaringer, tips,
tricks og kompetencer. Når kloge hoveder mødes, bliver vi alle sammen endnu klogere - og så har vi det ovenikøbet hyggeligt samtidig. I 2017 afholdt vi 4 netværksmøder: I marts, maj, august og november. Der var god
opbakning og godt fremmøde til møderne. Vi glæder os til at fortsætte de gode møder i 2018.

Foreningsnetværksmøde 2017

ARRANGEMENTER I FCH
I løbet af 2017 afholdt frivilligcentret en række temaarrangementer, kurser og netværksmøder for de frivillige
og vores medlemsforeninger. Herudover var der også en række offentlige arrangementer i huset. Nedenfor ses
et udpluk af de arrangementer, der er foregået i frivilligcentret i 2017.
Hjerneforedrag
I samarbejde med Hjernesagen, Danske Handicaporganisationer og Hjerneskadeforeningen Nordsjælland
holdt vi et arrangement i Rundingen hvor professor i neurovidenskab Jesper Mogensen gav et spændende og
livsbekræftende foredrag i anledning af Hjerneugen. Foredraget var meget velbesøgt og så stor en succes, at vi
valgte at gentage det senere på året. Andet foredrag var lige så velbesøgt!

Musikterapi
Musikterapeut Ulla Lau Hyldgård holdt et temaarrangement samt en spændende workshop om hukommelse og musikalsk samvær. Efter at have introduceret
begrebet musikterapi fortalte Ulla Lau Hyldgård bl.a. om, hvordan musik kan
være med til at skærpe hukommelsen. Arrangementerne var åbne for alle, men
var især henvendt til mennesker med hukommelsesproblemer og deres pårørende.
Ulla Lau Hyldgård

Fra små til STORE SMIL
Vores SMILkoncept, som over to år er udviklet i tæt samarbejde med
brugerne, blev præsenteret ved en flot projektafslutning i Rundingen
på Hamlet. 73 børn har haft glæde af vores trivselsgrupper som er for
børn, hvis forældre er skilt. Vores samarbejdspartnere fra skolerne,
frivillige og ansatte gruppeledere og andre interessenter fra kommunen mødte talstærkt og nysgerrigt op.
Der var oplæg fra formanden for Helsingør Kommunes børne- og uddannelsesudvalg Christian Donatzky samt Christoffer Elbrønd fra
TrygFonden, som har støttet projektet.

Den gule kuffert der blev udviklet i
forbindelse med SMIL-projektet

FCH’s fødselsdag
Frivilligcentret fyldte 6 år på kulturnatten den 29. september - samtidig var det Frivillig Fredag - og det hele blev
fejret med en velbesøgt samtalesalon om: FRI * VILLIG * VÆRDI.

Samtalesalon i FCH 2017

Først og fremmest er jeg frivillig for at kunne
hjælpe mennesker med problemer af økonomisk
art.
For det andet er frivilligarbejdet med til at holde
én i gang og dermed hjælpe en selv til en bedre
livskvalitet.
Endelig betyder det sociale samvær meget, specielt når man har forladt arbejdsmarkedet. Det er
også positivt at kunne bruge sin uddannelse.
(Flemming, frivillig gældsrådgiver)

Foredrag om fibromyalgi
Coach og sygeplejerske Zezza-Maria Skovager fortalte i et
åbenhjertigt foredrag om sine erfaringer med sygdommen og
om den rutchebanetur, som mange fibromyalgipatienter oplever fra diagnosen stilles, til livet atter kommer i balance.
Osteoporoseforedrag
Joan Paludan, formand for vores medlemsforening Osteoporoseforeningen Nordsjælland, holdt et spændende og meget
velbesøgt foredrag om risikofaktorer og livsstil i forbindelse
med osteoporose.

Økonomisk rådgivning
Frivilligcentrets økonomiske rådgivning holdt to åbne arrangementer – ét i foråret hvor borgerne kunne få hjælp
til årsopgørelsen og ét i efteråret, hvor man kunne få hjælp til forskudsregistreringen.

Oplæg ved VELUX FONDEN
VELUX FONDEN fortalte om et særligt uddelingsområde med støtte til aktive og frivillige ældre som medlemsforeninger og andre har mulighed for at søge.

Veluxfonden fortalte om uddelingsområde 2017

Andre åbne arrangementer
Andre åbne arrangementer der finder sted jævnligt er Lungeforeningens velbesøgte cafearrangementer, Ældre
Sagens spiseaftener for enlige ældre, deres naivistiske malere samt rådgivning hver 14. dag, Frivillignets torsdagscaféer, Venligboernes Kvindecaféer, Kalaaliaraqs velbesøgte arrangementer og mange, mange flere. Find
frivilligcentrets arrangementer på www.frivilligcenter-helsingor.dk/kalender.

KURSER
Frivilligcentret har holdt en række kurser og temadage
i forbindelse med selvhjælpsområdet. Vi har lagt vægt
på at invitere vores samarbejdspartnere fra skolerne
samt gruppeledere fra andre frivilligcentre, så vi får
opbygget et godt netværk indenfor feltet.
Undervisere har været kapaciteter som Bente Sæderup og Ulla Lau Hyldgård og tilbagemeldingerne har
været fantastiske. Derudover har personalet og flere
gruppeledere selv været på kursus i Frivilligcenter
Græsted om begrebet resiliens.

MESSER MED MERE
Frivilligcentret er en aktiv medspiller i lokalsamfundet og vi deltager i messer og andre arrangementer, hvor vi
har mulighed for at synliggøre os og vores medlemsforeninger. Blandt andet deltog vi i Helsingør Messen og vi
var også til stede på Aktivitetsmessen med en bod. Frivilligcentret havde derudover en bod på Høstmarkedet
på Flynderupgård, hvorfra vi solgte håndarbejde fra vores kreative værksted.

FCH’s stand på Helsingør Messen 2017

Vores medlemsforening Venligboerne havde en flot udstilling på Kulturværftet

PROJEKTER I FRIVILLIGCENTRET
Frivilligcenter Helsingør har en aktiv rolle i mange samarbejdsprojekter – enten som projektejere eller projektdeltagere. Her kan du læse lidt om vores projekter i 2017:

Frivilligbank Helsingør
Der er mange måder at blive frivillig på og det ønsker vi at kunne
favne. I 2017 har vi derfor indgået et samarbejde med Helsingør
kommune og FRISE om udviklingen af Frivilligbank Helsingør. Det er
en elektronisk portal, som skal bidrage til, at man som forening kan
rekruttere frivillig på nye måder.
Frivilligbanken blev åbnet i oktober 2017 og blev omtalt mange steder, bl.a. i TV LORRY. Vi holdt tre workshops og fem oplæg om banken i 2017. Banken fik en god start og der er allerede mange frivillige ”jobs” i banken. Vi fortsætter indsatsen med banken i 2018.
Find banken på www.frivilligcenter-helsingor.dk/frivilligbank eller
kontakt Louise Lahn Sørensen på 49215060, hvis du vil vide mere.

Finn Moseholm og Line Dietz Bjerregaard
ved Frivilligbankens åbning

FRI*VILLIG*VÆRDI
I efteråret 2017 holdt vi 3 samtalesaloner centrale steder i byen - hhv. i frivilligcentret, på Skibsklarerergaarden
og på Flynderupgård.Vi gik på jagt efter værdien af frivilligt arbejde og udforskede frivillighed sammen med forskellige deltagere. I samtalesalonerne delte udvalgte frivillige ildsjæle deres historier og efterfølgende drøftede
publikum spørgsmål om frivillighed.
Samtalesalonerne var velbesøgte og man gik engageret til opgaven med at udforske værdien af frivilligt arbejde. Vi fik samlet en masse guldkorn om frivilligt arbejde, værdien for den enkelte og for lokalsamfundet. Disse
guldkorn og billeder fra samtalesalonerne blev samlet til en fælles fortælling, med fokus på livet som frivillig i
Helsingør Kommune. Det skete ved en storstilet udstilling i Rundingen på Hamlet i november 2017. Vi er slet
ikke færdige med at udforske frivilligheden og vil gå videre med at sætte frivilligheden under lup i 2018.
Følgende udsagn er indsamlet i samtalesalonerne:
”At være en del af et fællesskab betyder meget - og det er også godt imod ensomhed”
”Vigtigt at man som ny borger i Helsingør oplever en indgang til det frivillige arbejde”
”At man gennem frivilligt arbejde kan få skabt forbindelse til andre mennesker”
”Som frivillig har man mere tid til nærvær og til at lytte”
”Det er så givende at hjælpe andre”
”At arbejde i og for et fællesskab”
”At ophæve ensomhed”
”At skabe netværk mellem mennesker”
”At møde folk man knytter bånd til”
”At få lov til at bidrage med min viden og mine erfaringer”
”At der er brug for ens evner – også når man er pensionist”
”Det er en gave at få lov til at bruge sin viden, at give og få tilbage”
”Tilfredshed ved den indre glæde, der opstår, når man hjælper
andre”

Grønt medborgerskab
Tilbuddet om at dyrke nyttehaver er for alle, som har lyst til at passe et jordlod på Flynderupgård og deltage i
arbejdsdage, hvor fællesarealerne passes.
Der er nyttehaver for forskellige målgrupper – fx psykisk sårbare unge, Ældre Sagen, demensgruppen, tyrkiske
familier og unge fra Helsingør Ungdomsskoles Internationale linje.
FCH’s medlemsforeninger har mulighed for at bruge nyttehaverne til udflugter eller som del i en aktivitet for
særlige målgrupper. Eksempelvis holdt Venligboerne deres sommerfest i haverne, hvor der var dejlig mad, underholdning og tid til god snak. Frivilligcentret viste nyttehaverne frem for børnene og vi håber, at flygtninge og
flere frivillige i fremtiden vil tage del i aktiviteterne fra jord til bord. Kontakt projektleder Lene Ljungqvist på
4921 5060 for mere information.

Fra venligboernes sommerfest i nyttehaverne på Flynderupgård

Demensprojektet Grib Dagen
I et samarbejde med Helsingør Kommune og Ældre
Sagen tilbyder vi demensramte og deres pårørende
at deltage i nyttehaveaktiviteter, gåture, udflugter og
demenscaféer.
Demenscaféernes formål er at give demensramte
familier gode oplevelser sammen og mulighed for at
udveksle erfaringer. Vi skaber trygge rammer som
både demensramte og deres pårørende kan få glæde af. I 2017 holdt vi i alt 10 demenscaféer til glæde
for de demensramte familier. Kontakt projektleder
Lene Ljungqvist for mere information om demensprojektet på 4921 5060.

Demensramte familier på udflugt til Konventum

Familiecafeer
Frivilligcenter Helsingør ønsker at gøre en indsats for
børnefamilier i Helsingør. Vi ønsker at styrke samvær i
familierne og ønsker samtidig at skabe lokale netværk
til at styrke den lokale sammenhængskraft i Helsingør
kommune. I vores travle hverdag sker det ofte, at familier ikke tager sig tid til fordybelse og tæt samvær.
Mange børn og forældre lever separate liv med arbejde, skole, institutioner, fritidsinteresser og computerspil mm. Derfor ønsker Frivilligcenter Helsingør at sætte fokus på "Det gode familieliv" og har i 2017 fået
støtte af Nordeafonden til at tilbyde Familiecafeer for
hele familien, hvor vi er fælles om aktiviteter, mad og
samvær. Projektet omhandler 4 caféer og den første
cafe afholdt vi i november 2017 i samarbejde med foreningen Home-Start og frivillige fra Frivilligcenter Helsingør. De resterende cafeer afholdes i 2018.

Planche kreeret ved familiecafé 2017

Seniorjournalister – seniorer lærer andre om teknologi
Aktive seniorer i Frivilligcenter Helsingør skal lære andre om teknologi. Et korps af seniorjournalister skal udforske de sociale medier og lære om, hvordan man producerer gode historier til medierne. På It-cafeer i Frivilligcenter Helsingør vil de aktive seniorer undervise andre seniorer. Projektet er støttet af Velux Fonden.

Seniorjournalisterne i Helsingør Dagblad

SELVHJÆLP FOR STORE OG SMÅ
I løbet af 2017 har frivilligcentret haft selvhjælpsgrupper
for voksne samt trivselsgrupper for børn. Det er en stor
koordineringsmæssig opgave at have med selvhjælp at
gøre. Puslespillet skal gå op, så vi har frivillige klar, når
det rette antal deltagere er fundet – og der vel at mærke
er midler til at gennemføre forløbene.

Selvhjælpsgrupper
En selvhjælpsgruppe er en samtale- og erfaringsgruppe,
hvor man mødes med en fælles problematik og danner et
netværk. Gruppesamtalerne styres af to frivillige gruppeledere, der har en relevant baggrund og har været på et
igangsætterkursus for gruppeledere. Gruppelederne etablerer form og rammer for gruppen, som mødes to timer
hver anden uge. Der skabes et fortroligt rum baseret på
gensidig tillid og både deltagere og tovholdere har tavshedspligt. Skriv til selvhjaelp@frivilligcenter-helsingor.dk
eller ring til 4921 5060, hvis du vil være med i en gruppe.
Jeg har fundet mere ro og velvære og føler, at jeg beskæftiger mig med mit tilfælde og arbejder mere med de værktøjer, som jeg ved hjælper. Man er ligesom inde i et forløb
og man gør sig mere umage - tager sig selv mere højtideligt. Deltager i selvhjælpsgruppe 2017

TAK TIL FONDE, STYRELSER OG KOMMUNE
Frivilligcenter Helsingør er en non-profit organisation som er omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde. Vi er en selvstændig forening, hvis økonomi er baseret på tilskud og fondsmidler. Vi søger hvert år grundtilskud fra Socialstyrelsen og tilskud herfra er betinget af et kommunalt tilskud. Derudover er vi afhængige
af fondsfinansiering til bl.a. at drive vores projekter og ansætte projektledere. Vi er meget taknemmelig for den støtte, vi opnår og det
stærke samarbejde, vi har med forskellige samarbejdspartnere.
I 2017 har vi modtaget støtte fra følgende:
Helsingør Kommune
Trygfonden
Sundhedsstyrelsen
Socialstyrelsen
Nordeafonden
Den fælles kommunale
pulje i Nordsjælland
 Veluxfonden
 Rotary






Line Dietz Bjerregaard modtager check
fra Nordeafonden

De smukke nye møbler, vi har fået i
FCH, er doneret af Nuuni Heilmann
formand for vores medlemsforening
Kalaaliaraq. 1000 tak for den flotte
gave!
Også en stor tak til Doris Hansen
som blandt andet donerede kontorartikler til frivilligcentret, da Seniorhuset Lunden ophørte.

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

Cykelholdet ”Cyklister med hjerte”
Hver mandag kl. 10 kører cykelholdet ud fra frivilligcentret. Cykelturene går ud i byen eller naturen og ruten afhænger lidt af vejr, vind og deltagere. Den typiske distance
er 20-30 km. Nogle gange går turen med tog ud og på cykel hjem og et par gange om året cykler holdet i Sverige.
Cykelholdet består af aktive 60+ mænd og kvinder med
behov for frisk luft, motion, socialt samvær og et godt grin.
Tilmelding er ikke nødvendig – man møder bare op.
Læs mere på www.frivilligcenter-helsingor.dk/borger/
aktiviteter eller ring på 4921 5060.

KREATIVE VÆRKSTEDER
Hjertedamerne
15-20 kvinder mødes hver mandag og syr flotte hjerteformede puder i bomuldsstof. Puderne doneres til Herlev
Hospital, der giver dem til kvinder, som har gennemgået
en brystoperation.
Puderne passer ind i armhulen og beskytter den opererede mod stød og slag. Du er velkommen til at møde op
mandage kl. 10 - kontakt frivilligcentret på 4921 5060,
hvis du vil vide mere.

By Hand
I det kreative værksted By Hand strikker og syr vi og der udvikles nye
modeller målrettet salg på diverse markeder i løbet af året. I 2017
var By Hand bl.a. tilstede på Helsingørmessen og Aktivitetsmessen.
Pengene går ubeskåret til gode formål. I 2017 anskaffede vi en
skindsymaskine og der produceres nu smukke nøgleringe af skind
blandt meget andet. Kontakt os på 4921 5060 hvis du vil være
med.

RÅDGIVNING
SOS Gældsrådgivning
SOS Gældsrådgivning, som nu har skiftet navn til Økonomi- og
gældsrådgivning, hjalp igen i 2017 en lang række borgere med
ondt i økonomien. Foruden den faste onsdagsrådgivning, har rådgiverne været en del ude i lokalområdet, for at hjælpe borgerne,
hvor de er.
Derudover har vi holdt 2 meget velbesøgte arrangementer, dels
om hjælp til at forstå årsopgørelsen og sidenhen hjælp til at forstå og rette forskudsopgørelsen.
I 2017 har vi holdt flere temaarrangementer målrettet gældsrådgiverne dels for at inspirere dem og dels for at sikre, at det fagligt
høje niveau bevares. Kontakt pernille@frivilligcenter-helsingor.dk
for at høre mere eller booke en tid til rådgivning.

MEDIER
Frivilligcentret har intensiveret brugen af sociale medier - især Facebook og Instagram - så det nu er en naturlig
del af hverdagen at vise, hvad der foregår i huset. Vi har også oprettet en youtube-kanal hvorfra vores små film
kan afspilles: https://www.youtube.com/channel/UCp925VHk2wV4BfD41MMN5GQ
TV SPOT har lavet en film om nogle af aktiviteterne i frivilligcentret. Blandt andet følger man cykelholdet
”Cyklister med hjerte” samt det kreative værksted ”Hjertepuderne”. Find filmen på vores hjemmeside under
aktiviteter: www.frivilligcenterhelsingor.dk/borger/aktiviteter.
TV SPOT var også forbi og lave en lille reportage om bestyrelsesformand Jytte Mejnholts 70 års fødselsdag og
om frivilligcentret som kan ses på: https://youtu.be/XcjgJNNKlJQ.

HVORFOR VÆRE FRIVILLIG?
I sagens natur får frivillige ikke løn for deres indsats, men der er andre fordele ved at udføre frivilligt arbejde.
Når vi spørger de frivillige, hvorfor de egentlig ønsker at bruge deres tid på det, er svarene ofte, at de gør det for
at:
• føle de betyder noget
• holde deres fag vedlige
• opbygge nye netværk
• yde noget meningsfuldt i hverdagen
• føle at de er en del af noget større.
Frivilligcentret inviterede i 2017 de frivillige til
et sommerarrangement med rundvisning i
Odd Fellow palæet med efterfølgende spisning
og til en utroligt hyggelig julefrokost i frivilligcentret, som husrådet arrangerede.
Overvejer du at blive frivillig, så kontakt os på
4921 5060, koordinator@frivilligcenterhelsingor.dk eller check Frivilligbanken på
www.frivilligcenter-helsingor.dk/frivilligbank.

Samtalesalon 2017
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