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Frivilligcenter Helsingør 
 



Frivilligbankens formål 

Vision: 
Frivilligbanken skal understøtte et styrket samarbejde mellem 
kommune, lokalsamfund, frivilligcenter og alle frivillige 
foreninger på tværs i Helsingør Kommune. 
 
 
Formål: 
 En fælles og samlet ”indgang” til frivilligt arbejde i 

Helsingør 
 Synliggøre arrangementer, events og indsatser og gøre det 

nemmere at bidrage frivilligt 
 Styrke samarbejdet mellem kommune, lokalsamfund og 

frivillige foreninger 
 



Frivilligbank Helsingør 

Organisering 
 
 Teknisk løsning og support: FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) 
 PR og sparring ifht. annoncetekster: Frivilligcenter Helsingør 
 Workshops om rekruttering og Frivilligbanken: Frivilligcenter Helsingør 

 
Målgrupper 
 Alle lokale foreninger  
 Helsingør Kommune 
 
Placering: 
 https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/index.php/frivilligbank 
 
Link fra  
 https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/ 
 https://www.helsingor.dk/oplev-helsingor/idraets-og-fritidsliv/bliv-

frivillig/frivilligcenter-helsingoer  
 



Synliggørelse, formidling og 
undervisning  

Premiere 
Premierefest i Rundingen 
 

Oplæg 
 SSI-ledere  
 Kumit  
 SPUC  
 Kommunens Direktion  
 Idræts-/Fritidsrådet x 2 
 IFU 
 Jobcentret 
 Vi samler Hele Helsingør 
 Lederklynge Nordsjælland 
 Indgår i alle generelle præsentationer af frivilligcentret – fx på 

Aktivitetsmessen og velkomstmøderne for nye borgere 



Synliggørelse, formidling og 
undervisning  

Presse 
TV & Radio   
TV2 LORRY     Interview med centerleder Line Dietz Bjerregaard 
 
Helsingør Seniorradio      Interview med centerleder Line Dietz Bjerregaard 
 
Helsingør Dagblad og     Interview med centerleder Line Dietz Bjerregaard 
SN Nordsjælland 
 
Pressemeddelelser 
 Premiere:     Helsingør Dagblad og Nordsjælland 
 Workshops:        Helsingør Dagblad og Nordsjælland   

            (ved alle åbne workshops) samt Tid & Sted i HD 
 
Opslag mv. på de sociale medier 



Synliggørelse, formidling og 
undervisning  

Workshops og individuel hjælp 
 

 En række individuelle rådgivninger for 
foreningerne samt Helsingør Kommune 

 8 afholdte workshops 
 2 kommende dialogmøder og workshops om 

rekruttering: 
23-05-2019 Åben for alle 
24-10-2019 Åben for alle 



Organisationerne 

Eksempel på statistik 
 



Organisationerne 

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

(Natteravnene) 
 



Synliggørelse, formidling og 
undervisning  
Individuel hjælp 
Formanden for Mødrehjælpen i Helsingør Kirsten Kirsmeyer er en af de mange 
foreninger, der har stort udbytte af banken: 
 
”I Mødrehjælpen havde vi brug for en frivillig til at løse kommunikationsopgaver.  Vi 
fik et opslag i Frivilligbank Helsingør og der var hurtig gevinst.  Allerede dagen efter 
havde vi den første ansøgning fra en meget kvalificeret frivillig og inden ugen var 
omme havde vi 3 ansøgninger. Vi har nu indgået aftale med 2 frivillige om at dele 
kommunikationsopgaverne. Det viste sig, at de supplerer hinanden rigtig godt - Så det 
er alletiders løsning for os”. 
 
”Det er nemt at gå til Frivilligbanken, men man kan også kontakte Frivilligcenter 
Helsingør og få hjælp til at lave et godt opslag”. 
 
”Jeg valgte at få hjælp i Frivilligcentret til at skræddersy en helt specifik annonce, som 
vi lagde i Frivilligbanken. Det var godt givet ud, for jeg fik mange tips til hvordan man 
skriver en god annonce – og det gav som sagt gode resultater. Vi beskrev helt tydeligt 
hvilke forventninger, vi havde til den frivillige og hvilke fordele, der er ved at være 
frivillig i Mødrehjælpen” fortæller Kirsten Kirsmeyer. 

 



Om ansøgerne - Nye frivillige 

Med banken når vi ud til folk, som ikke tidligere har 
været frivillige: 

42,93% 

1,91% 

55,15% 



Om ansøgerne - Beskæftigelse 

Med frivilligbanken får vi især fat i studerende og folk 
i arbejde: 



Om ansøgerne - Udfordringer 
 

Banken når ud til fysisk/psykisk udfordrede: 
 
 
 
 
 
 
 

  

11,91% 

83,16% 

4,93% 



Om ansøgerne  - Alder 

Banken når især ud til unge og voksne i den 
erhvervsaktive alder: 
 



Om ansøgerne - Jobtyper 

Jobs i banken det første år:      93 
Ansøgninger via banken i perioden: 131* 
*Folk der har søgt udenom systemet ved at ringe eller skrive direkte kan vi ikke måle omfanget af. 

 

 
Frivilligcentret har selv 
fået mere end 15 
frivillige via banken: 
 
• Kontorblæksprutter 
• It-hjælp 
• Handyman 
• Nyttehavehjælpere 
• Fotograf 
• Køkkenhjælp 
• Projektmedhjælper 
• Frivilligkoordinator 
 



Kommende events 

 
Kommende events: 
Dialogmøde og workshop om Frivilligbanken: 
 23/5 2019 
 24/10 2019 

 
Tilmelding via  
https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/kalender 
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