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Mange store og små begivenheder har
sat sit præg på arbejdet i Frivilligcentret i
2018. I årets første måned gik Integrationsnetværket i gang med at afprøve den nye
samarbejdsmodel mellem integrationsforeningerne og kommunen. Et interessant og
meget meningsfyldt arbejde, da ”kendskab
jo giver venskab”, og nu er de foreningsfrivillige langt bedre klædt på til det fremtidige samarbejde. Samarbejdet bar dog
også præg af, at der er kommer markant
færre udlændige til kommunen, så Frivilligcentret besluttede derfor i efteråret at
nedtone det gennem flere år ret intensive
engagement i integrationssamarbejdet.
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KVALITET OG MANGFOLDIGHED
Frivilligcenter Rudersdal øger kvaliteten og
mangfoldigheden af det lokale frivillige
arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere
frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe
nye foreninger i gang.
UDFOLDELSE OG DELTAGELSE
Frivilligcenter Rudersdal øger omfanget af
det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det let
at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats
og let at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

Den grønne pavillon blæste i årets løb i
stykker og blev i stedet hvid, men kom
rundt til både Nærum Kulturdag, Vedbæk
Havnedag og Kulturnatten i Birkerød. I
Nærum igangsatte vi foto-kunstprojektet
Frivillighedens mange ansigter, som havde
fernisering til Frivillig Fredag med 70 portrætter af frivillige.
I efteråret fik vi lagt en lokal version af Frivilligjob.dk på vores hjemmeside. Det skete
i samarbejde med Rudersdal Kommune og
Frivilligjob.dk og nu er det blevet langt lettere at finde et frivilligt job i Rudersdal, og
at søge efter nye frivillige online.

Gennem året har vi også fulgt projektet
Bro til hverdagslivet tæt og set det gå fra
at være et samarbejdsprojekt mellem Det
Sociale Netværk, kommunen og Frivilligcentret til at være et rent kommunalt
projekt, der som et forsøg fik arbejdsplads
i Frivilligcentret. Frivilligcentret har vandet
den smukke blomst flittigt og Bro til hverdagslivet har nu knopskudt til både Backstage, Recovery Cafeerne og foreningen
Peers.
Desværre lykkes det ikke at finde finansiering til en frivilligt baseret Gældsrådgivning
i 2018, men vi håber, at det kan lykkes i det
kommende år eller i årene derefter.
Således ser vi frem mod et 2019 med nye
muligheder, interessante udfordringer og
mange arbejdsopgaver. Og vi glæder os!
Lisbeth Eckhardt-Hansen, Centerleder
Frivilligcenter Rudersdal

Bestyrelsesformanden har ordet
2018 startede som et roligt år i Frivilligcenter Rudersdal, hvor vi har fortsat vores virke
som knudepunkt for frivillighed i Rudersdal
med et godt samspil mellem centerlederen
og mere end 70 foreninger, der er medlemmer af frivilligcentret og de individuelle
medlemmer.
Vi har stabiliseret centret med ansættelse
af en administrativ medarbejder i 15 timer
om ugen, der sammen med centerlederen
og vores frivillige kontorpassere løfter
de mange opgaver og servicere medlemmerne.
I år er vi også faldet godt til i de nye lokaler
i Kulturcenter Mariehøj. Samspillet med
kommunen er blevet tættere og vi har fået
en formel samarbejdsaftale. I den ramme
kan Frivilligcentret fremover udbygge sin
identitet og fungere som en selvstændig
enhed, men også gerne i synergi med de
andre brugere af Kulturcenter Mariehøj.
Slutningen af året bød på lidt flere udfordringer end normalt. To bestyrelsesmedlemmer trådte ud i september og
frivilligcentret måtte desværre sige farvel

til vores kasser Lise Rechter og Birthe Erlendsson fra Birkerød Flygtningekontakt.
Også Anne G. Bonné fra Forældreforeningen er udtrådt i juni. I stedet kom to stærke
suppleanter ind i bestyrelsen. Lene Stener
tog opgaven som kasserer og Kurt Nielsen
fra Dansk Blindesamfund blev bestyrelsesmedlem.

proces faldt valget på Lisbeth EckhardtHansen som ny centerleder. Lisbeth er en
erfaren team- og projektleder med speciale
i frivillighed, kommunikation og fundraising. Hun kommer fra en stilling som frivillighedskoordinator i Røde Kors Asyl i Gribskov og har tidligere været ansat i Dansk
Kommunikationsforening, Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening.

Vores centerleder gennem 10 år Lotte Hassing Kristensen stoppede med udgangen af
november måned. Lotte har i de forløbne år
tegnet centret med stor gennemslagskraft,
engagement, iderigdom og imødekommenhed, uanset om der har været tale om
samarbejde og dialog med den kommunale
administration, erhvervslivet i Rudersdal
kommune eller det frivillige område med
de mange ildsjæle.
Frivilligcentret skylder Lotte en meget stor
tak og ønsker hende al det bedste i det
kommende arbejdsliv.
Bestyrelsen fik assistance fra Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark til at finde den
rette afløser for Lotte. Efter en grundig

Søren Grotum, Bestyrelsesformand,
Frivilligcenter Rudersdal

Jeg vil også gerne sige tak til de mange frivillige, som udfører et stort og uegennyttigt
arbejde til gavn for civilsamfundet i Rudersdal Kommune bredt og i Frivilligcentrets
rammer i særdeleshed.

Kvalitet og mangfoldighed
Frivilligcenter Rudersdal øger kvaliteten
og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og
inspirere frivillige foreninger og initiativer
samt ved at hjælpe nye i gang.
Frivilligcentret har udviklet fire kerneydelser som konkret understøtter dette:
A: Konsulentbistand til det eksisterende
foreningsliv,
B: afholdelse af kurser og tema-dage,
C: hjælp til start af nye initiativer og
D: hjælp til at etablere netværksgrupper.

5 foreninger og initiativer blev hjulpet på
vej af Frivilligcentret i 2018: Blixen Klubben Rudersdal, Dansk-Eritreask Forening,
Foreningen Bakkehuset i Vedbæk, Fredagsmatiné og Haver til Maver.

70 gange har Frivilligcentret rådgivet nye

317 gange har Frivilligcentret udlånt

3 spisegrupper har fast benyttet forening-

og eksisterende foreninger om fx drift,
udvikling, rekruttering, bestyrelsesarbejde,
fundraising, vedtægter og nye samarbejdspartnere.

lokale 202 til foreninger og frivilliggrupper til møder og aktiviteter. Når der ikke
er plads i 202, så holder foreningerne til i
kommunens mange egnede lokaler i Storm
P og Kulturcenter Mariehøj. Men også i
Birkerød.

skøkkenet til at lave mad til fællesspisning: Kalorieklubben, Seniormad, aften og
Seniormad, middag.

9 nye medlemsforeninger og lignende
meldte sig ind i Frivilligcentret: Birkeklubben af 1967, Blixen Klub Rudersdal, Broen
Danmark, Dansk-Eritreansk Forening,
Foreningen Bakkehuset i Vedbæk, Grundejerforeningen Gæslingehaven, Haver til
maver, Nærum Lokalteater og Peers.
Med udgangen af 2018 havde Frivilligcenter Rudersdal 76 medlemsforeninger og
lignende, hvilket er en forøgelse på 9 nye
medlemmer siden 2017.

35 forskellige foreninger har brugt
mødelokale 202 regelmæssigt til møder,
arrangementer og aktiviteter.

Frivilligcentret har inspireret foreningslivet gennem disse 6 kurser:
Temaformiddag om sorg, Temaaften om
skilsmisse, At føle sig magtesløs som
pårørende, IT-kursus for flygtninge og
danskere, 1 demenskursus i foråret og
1 i efteråret, for frivillige og pårørende.

9 faste caféer og lignende har Frivilligcentret lagt mødelokaler til i 2018: Jobcaféen,
Parkinsoncaféen, Demensnetværk Rudersdals Café, Diabetescaféen, Hørecaféen,
Hjernetumorforeningens café, Videogruppen, Afasigruppen og Fredagsmatiné.
Blixen Klub sommerfrokost

3 eksternt finansierede projekter har vi

Pilekoret synger for demensnetværket

medvirket til at udvikle. Integrationsnetværk Rudersdal, hvor der i 2018 var
fokus på frivilligrekruttering, jobskabelse
og den nye samarbejdsmodel mellem
integrationsforeningerne og kommunen.
Nye Sociale Netværk, arbejdede med frivillighed som en måde at eliminere den
ensomhed, som opstår, når man ikke
længere er to personer, der bor sammen.
Bro Til Hverdagslivet udkrystalliserede sig
i både Café Backstage, Recovery Cafeer og
foreningen Peers.

Connie hjelm, pårørendekursus
Recovery Cafe

Fredagsmatiné,
Line Damgaard og
Jørgen Rassing

Udfoldelse og deltagelse
Frivilligcenter Rudersdal øger omfanget
af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved
at gøre det let at blive frivillig, let at yde
en frivillig indsats og let at finde hjælp og
støtte i lokalsamfundet.

Frivilligcentret har skabt synlighed om
frivillighed ved:
18 pressemeddelelser om vores aktiviteter, som er blevet bragt i lokalaviserne
Rudersdal Avis og Frederiksborg Amtsavis’
Rudersdalsektion.

Vi har udviklet to kerneydelser som konkret understøtter dette ved at:
A: Frivilligcentret hjælper foreninger med
at rekruttere nye frivillig og vejleder nye
frivillige i at finde det rette job.
B: Frivilligcentret arbejder for at synliggøre de mange aktiviteter og tilbud, der
findes i foreningslivet.

115 opslag på Facebook og 438 følgere.

3 informationsmøder blev afholdt for nye
frivillige, hvor der var oplæg og mulighed
for at møde foreninger, som manglede
frivillige.

6 gange blev den nye Frivilligjob-avis

7 nyhedsbreve havde 560 abonnenter.
4700 gange at have haft besøgende på
Frivilligcentrets hjemmeside. Et tal som er
svagt faldende, mens antallet af følger på
Facebook og abonnenter af nyhedsbrevene
via hjemmesiden er stigende.

84 lokale frivillige foreninger og løsere or-

70 enkeltportrætter og en A2 plakat blev

ganiserede grupper fremgår af Frivilligcentrets Foreningsvejviser på hjemmesiden.

resultatet af fotoprojektet ”Frivillighedens
mange ansigter”. Der blev afholdt fernisering på Frivillig Fredag, hvor alle portrætterne blev udstillet langs Kulturgangen.

35 personer deltog i fotoprojektet ”Frivillighedens mange ansigter”, som blev
igangsat i forbindelse med Nærum Kulturdag. Portrætudstillingen med de mange
frivillige holdt fernisering på Frivillig Fredag
og har siden fundet plads på Torvet i Storm
P og i Frivilligcentrets mødelokale 202.
Portrætterne er udformet af grafisk designer Marina Winkel, der samtidig fungerer
som husets grafiker.

1 debat til Folkemødedagen i Rudersdal
om flygtninge og job med cirka 30 tilhører.

1 virksomhedsbesøg hos Brüel og Kjær
for 16 indvandrere som del i Integrationssamarbejdet.

4 indlæg i bladet Senior Nyt og i Kultur/
Rudersdal Kommunes nyhedsmail.

7 opslag om arrangementer på
oplev.rudersdal.dk

”Oversigt over frivilligjob” udgivet.

5 gange blev aktivitetsoversigten ”Oversigt
over udvalgte foreningstilbud” udgivet.

Virksomhedsbesøg hos Brüel og Kjær

4 gange at have deltaget ved lokale byfester: Nærum Kulturdag, Vedbæk Havnedag, Birkerød Kulturnat og Folkemødedagen i Rudersdal.

12 nye frivillige henvendte sig til peerprojektet Bro til hverdagslivet, der nu har
22 aktive frivillige.

Folkemødedag

Nogle af portrætterne

Plakat

Samarbejde og sammenhængskraft
Frivilligcenter Rudersdal øger den sociale
sammenhængskraft og styrker smatidig
helheds-orienterede sociale indsatser ved
at skabe netværk og samarbejde på tværs
af foreninger og mellem foreninger, k
ommuner og erhvervsliv. Frivilligcentret
har udviklet en kerneydelse som særligt
understøtter dette, idet Frivilligcentret
tilbyder at koordinere netværk mellem
foreninger, og mellem foreninger og
offentlige institutioner.

2 foreningsmøder med i alt 36 deltagere,
som repræsenterede omkring 25 forskellige foreninger.

5 møder i Integrationsnetværket, som er
et netværk for 14 forskellige foreninger,
frivilliggrupper mv. som arbejder med
integration. Gennemsnitligt fremmøde på
17 personer og 14 foreninger per gang.

6 møder i Koordinationsgruppen, som er

5 arbejds-, reference-, netværks- og styregrupper i Rudersdal Kommune har Frivilligcentret deltaget i:
Følgegruppen for Forebyggelse af
ensomhed (Ældre-området), Juryen til
frivilligprisen, som i 2018 blev givet til
Hanne Bruun fra Kontaktgruppen for
flygtninge, indvandrer og danskere,
Nærum, Frivillighedsnetværket (Kultur),
Brugerrådet på Kulturcenter Mariehøj
(Kultur) og arbejdsgruppen i projektet
Bro til hverdagslivet (Det sociale Netværk)

2 årlige møder med Kulturområdet, som
Frivilligcentret siden 2017 har refereret til.
Her orienteres om nye tiltag, initiativer,
ønsker og tilbud.

1 årligt møde med et udvalg af de kommunale fagområder, som har berøring med
frivillighed. Her orienteres ligeledes om
nye tiltag, initiativer, ønsker og tilbud.

3 møder i Lederklyngen for Frivillig-

et samarbejdsforum for frivillige på integrationsområdet og kommunale medarbejdere med 8 deltagere.

centerledere i Nordsjælland. Et godt forum
til inspiration og erfaringsudveksling.

4 møder i Integrationsforum, som også

2 møder i Fagligt Netværk initieret af Frise

er et samarbejsforum for frivillige foreningsformænd og kommunale ledere med
berøring på integrationsområdet. Integrationsforum består af 11 deltagere.

– Landsforeningen for Frivilligcentre og
Selvhjælp i Danmark med deltagelse fra
Socialstyrelsen.

Hanne Bruun fik årets frivilligpris 2018

Farvel Lotte
1 afskedsreception for den afgående
centerleder med taler og nykomponeret
sang til lejligheden, god mad og masser
af gæster. Sådan blev centerleder gennem
10 år Lotte Hassing Kristensen sendt
videre i livet af Frivilligcentrets
medlemmer og samarbejdspartnere.

Der blev sunget, der blev talt til og om Lotte og maden blev nydt

Et blik mod 2019
I 2019 bliver årets første opgave at få kørt
den nye centerleder i stilling. Det bliver i
bedste Frivilligcenter-stil, en flyvende start
og der ligger allerede nu to spændende
projekter og venter. Frivilligcentret skal i
samarbejde med Sundhedsområdet i gang
med at tilbyde to kurser i ”Lær at tackle
hverdagen som pårørende”. Frivilligcentrets opgave er at rekruttere og uddanne
frivillige undervisere, samle deltagere og
afholde undervisningen.
Samtidig har Frivilligcentret besluttet at
genbesøge selvhjælps-tanken og vil igen
i 2019 etablere selvhjælpsgrupper. Men
først skal der rekrutteres og uddannes frivillige. I støbeskeen er selvhjælpsgrupper
for sorgramte og ’Kom Videre Mand’, som
er et særligt koncept for mænd, som før
har haft stor succes andre steder i landet.
Der er også et nyt netværk for senior- og
pensionistforeninger og kommunale
medarbejdere fra aktivitetscentrene på
bedding og det første møde er i kalenderen i maj. Derudover vil Frivilligcentret
facilitere møder i Integrationsnetværket og
for medlemsforeningerne i de sædvanlige
”foreningsmøder”.

Kort om Frivilligcenter Rudersdal
Og så ser vi frem til fortsat at yde daglig
sparring til projektet Bro til hverdagslivet,
Backstage og foreningen Peers.
Som noget helt nyt indleder vi et samarbejde med Kulturparaplyen og KulNaturforeningen Skodsborg om en Åben Frivilligscene, hvor foreninger og lokale talenter
inviteres til at deltage.
I 2019 kommer der mere fokus på kompetenceudvikling og netværksskabelse
mellem foreningerne og vi vil gøre mere for
at synliggøre frivilligheden i Rudersdal.
Derud over ser vi frem til det daglige arbejde med Frivilligcentrets kerneopgaver:
hjælp til igangsættelse af nye foreninger
og initiativer, rekruttering af frivillige, sjove
og inspirerende synlighedsarrangementer
og masser af netværksdannelse.

Frivilligcenter Rudersdal er en selvstændig forening, som blev stiftet i 2001. Frivilligcentret er en foreningsparaply for de frivillige foreninger i Rudersdal Kommune og
nærmeste omegn. Frivilligcentret fokuserer på at styrke det frivillige arbejde, hvor der
opleves en social udfordring. Frivilligcentret arbejder for at styrke frivilligheden ved at
synliggøre, støtte og udvikle muligheder og nye initiativer.
Medlemskab og kontingent
73 foreningsmedlemmer har Frivilligcenter Rudersdal i 2018 og ud af dem er
28 sociale foreninger,
26 patient, og handicapforeninger
19 er foreninger uden for det sociale og sundhedsfaglige felt for eksempel kulturelle-,
folkeoplysende- og idrætsbaserede foreninger. Og så er der
28 personlige medlemmer.
Kontingentet er kr. 150 årligt for foreninger og kr. 75 årligt for personligt medlemskab.
Indmeldelse sker ved at skrive på: info@frivilligcentret.dk

Medlemmer tilbydes:

Vores daglige ansigter
Medarbejdergruppen bestod i 2018 af
centerleder Lotte Hassing Kristensen og
administrativ medarbejder Claus Vesterager. Desuden projektkoordinatorerne Anja
Gjerulf og Mette Krogh, som var tilknyttet
frivilligcentret i januar.
Frivilligcentret har gennem hele 2018 haft
stor glæde af at blive passet og plejet af
vores frivillige kontorkorps, der bestod af
Vinni Jensen, Meiland Gunnergaard, Nadia
Vesterdahl og Lone Andersen.

Bestyrelse

Frivilligcentret har også haft den stor
glæde og fornøjelse af samarbejdet med
projektet Bro til Hverdagslivet og Rikke
Thomsen, som i juni blev ansat af Rudersdal Kommune og derfor kunne fortsætte
projektet og beholde sin arbejdsplads i
Frivilligcentret.
I 2018 havde Frivilligcentret også
fornøjelse af at få grafisk designer Marina
Winkel i praktik. Marina løste både opgaver
for Frivilligcentret og for projekt Bro til
Hverdagslivet, PEERS og Backstage.

Nadia Vesterdahl
Meiland Gunnergaard

Mette Krogh Hansen
Rikke Thomsen

Vinni Jensen

Anja Gjerulf
Lone Andersen
Marina Winkel

Lotte Hassing
Claus Vesterager

Frivilligcentrets bestyrelse har siden generalforsamlingen i april 2018
været sammensat af følgende personer:
Søren Grotum: Danske Handicaporganisationer (formand)
Erik Kristiansen: Røde Kors (næstformand)
Lise Rechter: DemensNetværk Rudersdal (kasserer) (udtrådt september)
Jørgen Rassing: Ældesagen Rudersdal
Birthe Erlendsson: Birkerød Flygtningekontakt (udtrådt september)
Annette Marschall Wedel-Heinen: Breelteparkens Venner
Anne G. Bonné: Forældreforeningen (udtrådt juni)
Lene Stener: Personligt medlem, suppleant
Checkoverrækkelse fra
Kurt Nielsen: Dansk Blindesamfund, suppleant
Nordea til projektet
Nye Sociale netværk.
Fra venstre: Søren Grotum,
tidligere centerleder Lotte Hassing,
Erik Kristiansen,
Annette Marschall Wedel-Heinen
og filialchef Kristian Rasmussen
fra Nordea Rudersdal

