
 

 

INSPIRATION  
til dig, der vil med på  

FrivilligBørsen 
men som ikke ved,  
hvad du kan tilbyde og ønske  

Til:  
Virksomheder, foreninger, 
frivillige grupper, offentlige 
institutioner og                   
privatpersoner 



 

 

 

 

Hvad kan du tilbyde som virksomhed? 

• Besøg i din virksomhed  

• CSR strategi: Indføre frivillige timer i virksomheden 

• Materialer og lokaler  

• Foredrag om dit arbejde – dit produkt – dine erfaringer 

• Prøvetimer eller prøvesmagninger 

• Samarbejde om events og arrangementer 

 

Hvad kan du ønske dig som virksomhed? 

• Foredrag 

• Kurser 

• Prøvetimer 

• Inspiration til din virksomhed 

• Viden om nye målgrupper 

 

Fordele ved at deltage i FrivilligBørs 2017 

• God og utraditionel reklame 

• Det styrker virksomhedens synlighed i lokalsamfundet 

• Mulighed for strategiske partnerskaber  

• Forbedring af dit produkt – innovative løsninger – eller nye bud på 

hvordan dit produkt kan designes 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konkrete eksempler fra sidste FrivilligBørs 
 

• Danske Bank Holte afdeling lavede en foredragsaftale 

med Mercy Ships Danmark. 

 

• Advokatfirma Stener aftalte at holde et foredrag om       

testamente for Aktivitetskalenderen Tag med. 

 

• Idon Grafisk lavede en aftale med Kræftens Bekæmpelse 

om udarbejdelse af flyers og foldere. 

”Vi har lavet en masse aftaler og 

udvidet vores netværk.” 



 

 

Hvad kan du som forening eller gruppe tilbyde? 

• Foredrag om jeres viden og erfaringer 

• Underholdning 

• Samarbejde om events og arrangementer 

• Sparring og rådgivning   

 

Hvad kan du som forening eller gruppe ønske? 

• Foredrag, kurser og prøvetimer 

• Lokaler og materialer 

• Sparring og rådgivning 

• Samarbejde om arrangementer og aktiviteter 

• Udvikling af nye aktiviteter  

• Hjælp til at skaffe nye frivillige 

 

Fordele ved at deltage i FrivilligBørs 2017 

• Nye kontakter 

• Inspiration  

• Mulighed for praktisk hjælp og nye kompetencer 

• Skabe bedre muligheder og tilbud til jeres målgrupper 

 



 

 

Konkrete eksempler fra sidste FrivilligBørs  
 

• Birkerød Flygtningekontakt lavede en aftale om et musik 

arrangement med Ældresagen Rudersdal. 

 

• Dansk Blindesamfund aftalte en vinsmagning med          

Rudersdal Vin. 

 

• Projekt Frivillige lavede en aftale med Botilbud Ebberød 

om rekruttering af unge frivillige cykelpiloter. 

”Vi lavede mange spændende aftaler lige fra aftale om 
torveplads med Birkerød Torvedag til foredrag om          
vinterbadning med Vinterbaderne Furesøen.”  



 

 

Hvad kan en offentlig institution tilbyde? 
• Åbent hus og rundvisning  

• Deltage som gruppe i et større event eller indsamling   

• Materialer og lokaler   

• Foredrag om jeres arbejde og erfaringer 

• Underholdning 

• Samarbejde om event og arrangementer 

• Udvikling af nye aktiviteter sammen  

• Sparring og rådgivning    

 

Hvad kan en offentlig institution ønske sig? 

• Foredrag, kurser, prøvetimer 

• Sparring og rådgivning 

• Samarbejde om event, arrangement og aktiviteter 

 

Fordele ved at deltage i FrivilligBørs 2017 

• Samarbejde med virksomheder og frivillige foreninger om at give  

kommunens borgere nogle nye tilbud 

• Få et overblik over de lokale frivillige foreningers aktiviteter 

• Skabe øget fællesskab i lokalsamfundet  

• Udvikle borgernes livskvalitet  



 

 

Konkrete eksempler fra sidste FrivilligBørs 

 

• Rudersdal Kommune lavede en foredragsaftale om             

integration og livet som flygtning i Rudersdal hos               

Bakkehuset. 

 

• Børnehuset Honningkrukken aftalte et samarbejde omkring 

læsning med Rudersdal Bibliotekerne. 

 

• Plejecentret Sjælsø lavede en besøgsaftale med Bistrup     

Kirke. 

 

”Vi har lavet i alt ti aftaler på 
FrivilligBørsen. Vi har blandt 
andet lavet en foredragsaftale 
med Mercy Ships Danmark og 
indgået en musik– og             
besøgsaftale med Ældre Sagen 
Rudersdal.” 



 

 

FrivilligBørs 2017 

Fredag den 10. november 2017, kl. 16.00-17.30 

Frivilligcenter Rudersdal 

Kulturcenter Mariehøj 

Øverødvej 246B 

2840 Holte 

 

Tilmeldingsfristen er den 2. oktober 2017 på telefon 45 89 00 56 eller 

mail info@frivilligcentret.dk 

Som privatperson kan du også deltage i FrivilligBørsen!  

Konkrete eksempler fra sidste FrivilligBørs 

• Lisbeth Svenningsen lavede en aftale om udstilling af sine 

malerier på Plejecentret Sjælsø. 

Fx med: 

• Materialer og lokaler 

• Rådgivning, undervisning eller sparring 

• Frivillige hænder 

• Foredrag og underholdning 

 Arrangører: 

Frivilligcenter Rudersdal 

Kulturcenter Mariehøj 

Øverødvej 246B 

2840 Holte 


