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Et begivenhedsrigt år
Tusind tak for et godt år i Frivilligcentret.
Mit første som centerleder i Rudersdal. Jeg
er blevet så glædeligt overrasket over, hvor
rart her er, og hvor mange mennesker, der
gør noget for hinanden og for fællesskabet.
Året har været fyldt med gode oplevelser
og Frivilligcentret fyldes heldigvis ofte med
aktiviteter, når en af vores 83 medlemsforeninger kommer på besøg. Det er alle
I mange engagerede ildsjæle i Rudersdal,
som har hjulpet hinanden med at holde det
frivillige miljø levende.
Frivilligcentret er et godt sted at samle
netværk på tværs af foreninger. Det er en
stor fornøjelse at være sekretariat for Integrationsnetværket og for det nye SeniorSamarbejde. Vi bliver klogere, når vi holder
foreningsmøder, kurser og temamøder, som
er med til at styrke foreningerne. I år har vi
f.eks. lært alt om at lave film på mobiltelefonen. Sammen har vi skabt syv film om syv
foreninger samt en frivilligfilm.
På forårets foreningsmøde pegede 30
deltagende medlemmer på, at centret giver
grobund for fællesskaber i mange formater
og et frirum, hvor man ikke skal stå til regnskab overfor arbejdsgivere, sagsbehandlere
eller institutioner. Det frivillige fællesskab
favner rigtigt mange sårbare og udsatte
grupper. Det er medmenneskeligheden, der
driver engagementet, og der er stor gensidighed i samværet.
I år har vi fået gang i Selvhjælp Rudersdal
igen. Vi har fået tre nye selvhjælpsgrupper
ledet af frivillige gruppeledere, hvor mennesker hjælper mennesker gennem svære
livssituationer. Konkret, er der en mandegruppe, en sorggruppe og en gruppe for
pårørende, som alle har haft stor tilslutning

og flotte evalueringer. Og der er klart potentiale for flere grupper.
Som noget nyt har vi fået en gruppe eventfrivillige, som kan tiltrække unge som voksne, og som træder til, når der er særlige
behov i foreningerne eller kommunen.
I august var vi så heldige at få tilskud på en
halv million fra Sundhedsstyrelsens Pulje til
sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre. Så hen over
de næste to år arbejder vi nu med at skabe
nye frivillige fællesskaber for ældre i projekt
Naboskab Følgeskab Fællesskab.
Det har været et år fyldt med meningsfyldte
aktiviteter og masser af fællesskab. Vi har
været på pletten til alle de store folkelige
arrangementer i Rudersdal og mødt foreningslivet og borgerne til Nærum Kulturdag,
Birkerød Kulturnat, Rudersdal Folkemødedag m.v. Vi har fejret Frivillig Fredag sammen med kommunen, og glædet os over de
flotte frivilligpriser til de unge, til Birkerød
Torvedage og til Rudersdal Bevægelsesakademi. Oven i det hele har vi holdt vores eget
store event i juni sammen med Skodsborg
KulNaturforening og Kulturparaplyen. En
dejlig dag hvor 30 foreninger var med til at
dele deres talent på Åben Frivilligscene.
Tak for i år. Tak for samspillet. Tak for jer!
Centerleder
Lisbeth Eckhardt-Hansen
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Bestyrelsesformanden har ordet
2019 blev et godt og travlt år i Frivilligcentret. Et særligt år for mig, fordi det
er mit sidste efter syv år som formand,
og yderligere fire år som bestyrelsesmedlem. Jeg er glad for at gå mens festen er god, for det har på mange måder
været en festlig tid, og et stort privilegium at være formand for frivilligheden
gennem mange år.
Jeg kan se tilbage på ti år med konstant udvikling. I fællesskab har vi fået
sat mange nye aktiviteter i gang. Vi fik
skabt IT-hjælpeordningen og Fredagsmatiné, som i dag er overgået til Ældre
Sagen. Juleaftengruppen er også blevet
til i Frivilligcentrets regi og det samme
gælder DemensNetværk Rudersdal og
en lang række andre aktiviteter, som i
dag bæres i selvstændigt regi.
2019 blev også et travlt år i Frivilligcenter Rudersdal, hvor vi har fortsat vores virke som knudepunkt for
frivillighed i Rudersdal med et godt
samspil mellem centerlederen og 83
foreninger, der er medlemmer af frivilligcentret og de personlige medlemmer. Vi har fået stabiliseret centret med
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flere medarbejdere med ansættelse af
ny halvtids projektleder og en grafiker
i 12 timer om ugen i fleksjob. De løfter
de mange opgaver i Frivilligcentret og
servicerer medlemmerne sammen med
centerlederen og vores frivillige kontorpassere.
Frivilligcentret er samlet set godt
tilfreds med udviklingen. Udgangspunktet er godt. Civilsamfundet er
stærkt, og kommunen bakker op. Men
der er mere at tage fat på. Der er særligt behov for at styrke indsatsen på
børne- og ungeområdet, og i forhold
til samspillet med idræt, kultur og det
grønne område. Det er f.eks. svært for
mange foreninger at skaffe ressourcer
til det frivillige arbejde og få økonomisk grundlag for at gennemføre aktiviteterne. Der skal arbejdes på at etablere foreninger i flere byer i kommunen
og finde flere lokaler. Synligheden skal
styrkes og vi skal have endnu flere med
i det frivillige fællesskab.
Vi når de fleste af de mål, vi sætter os,
og vi har godt gang i udviklingen af det
frivillige miljø med de ressourcer, der

er til rådighed i centret. Der er flere der
har fået øje på Frivilligcentret og foreningerne, men potentialet er naturligvis meget større. Vi har et stort bredt
netværk, og der arbejdes konstant på
at bygge bro og samarbejde på tværs.
Vi kan dog blive bedre til at skabe netværk på sundheds- og patientforeningsområdet, hvor der er mange medlemmer og spinkel tværgående kontakt.
Desuden er der brug for at få stærkere
netværk til foreninger på børne- og
ungeområdet og i forhold til kultur og
idræt og det grønne område.

ligt behov for at inkludere nye frivillige
rådgivere og ledere af selvhjælp i frivilligpolitikken og udvikle en ny organisationsmodel for et Frivilligcenter i vækst.
I år har vi haft en god og velfungerende
bestyrelse, som har haft et godt samarbejde med vores nye centerleder.
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.
Søren Grotum, Bestyrelsesformand,
Frivilligcenter Rudersdal

Bestyrelsen vurderer, at der er sammenhæng mellem Frivilligcentrets
formål, resultater, aktiviteter og ressourcer. Der er løbende opfølgning
for at understøtte læring og udvikling
og for at prioritere opgaver og ressourcer. Frivilligcentret har strategier,
politikker og formalia i orden. Der er
procedurer for evalueringer, håndtering af persondata, børneattester m.v.
Dog er der brug for at opdatere særligt
funktionsbeskrivelser for medarbejdere,
frivilligpolitik og personalepolitik, da
centret udvikles dynamisk. Der er sær-
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Kvalitet og mangfoldighed
Frivilligcentret understøtter deltagelsen i de frivillige fællesskaber ved
at gøre det let at blive frivillig, let at
yde en frivillig indsats og let at finde
hjælp og støtte i lokalområdet.

som kan give indblik i det store frivillige
miljø. Mange borgere kender ikke Frivilligcentret og den frivillige verden. Det er
baggrunden for en prioriteret indsats, for
at øge kendskabet til frivilligheden.

Vi har særligt to kerneydelser, der understøtter dette: frivilligjobformidling og
kommunikation.

6.055 har besøgt www.frivilligcentret.dk
i 2019, heraf er 83% nye brugere. Det er
en forøgelse på 25%.

Frivilligcentret hjælper foreningerne med
at rekruttere nye frivillige, og vejleder nye
frivillige i at finde det rigtige job. Det sker
gennem frivilligjob-portalen for Rudersdal, som er udviklet sammen med Rudersdal Kommune. Her har der været 81
opslag og 102 ansøgninger på portalen
fra august 2018 til august 2019. Der har
været 476 visninger af opslag på kommunens integration til Frivilligportalen.

Forsiden er den mest besøgte side,
men brugerne orienterer sig også flittigt
på nyhedssiden, foreningsvejviseren,
præsentationen af Frivilligcentret på Om
Frivilligcentret, og siden med frivilligjob
og lokalebooking.
75 % af brugerne er yngre end 45 år. Der
er næsten lige mange mænd og kvinder
– med et lille overtal af mænd.

Hen over året har Frivilligcentret holdt 2
workshops for foreninger, for at styrke
online-rekruttering for i alt 12 foreninger.
Desuden har der været én-til-én rådgivning. Frivilligcentret rådgiver borgere
i hvordan man kan komme i gang som
frivillig. Det sker i forbindelse med større
begivenheder i Rudersdal, og med én-tilén frivilligsamtaler.
Det er nemt at finde vej i foreningslivet
med foreningsvejviseren på Frivilligcentrets hjemmeside, der rummer knap 100
foreninger og grupper.
Frivilligcentret arbejder på at synliggøre
centret og foreningerne og de mange aktiviteter og begivenheder og mennesker,
6

Frivilligcentret har udsendt 28 nyhedsbreve i 2019 – hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2018.
Der er kommet 37 nye abonnenter, som
var 491 ved årets udgang. Der er med
andre ord mere stof og flere følgere, og
den gennemsnitlige åbningsgrad for
nyhedsbrevene er højnet fra 47% i 2018
til 55% i 2019.
143 opslag på Facebook blev det til i
2019. Og 301 nye følgere, så centret
følges af 744 personer ved årets udgang.
Årets topscorer blev et opslag om
Åbent Værksted, som blev set af 14.200
mennesker. Frivilligfilm og film om Det
Rullende Korps og Blixen Klub var også
blandt favoritterne. Hver film blev set at

mellem 3.000 og 4.000 personer. Efterlysning af gå-fællesskaber og opslag om
eventfrivillige var stærkt populære, men
der var også mange der likede opslag
om nye seniorfællesskaber og opslag om
Frivilligcentrets nye selvhjælpsgrupper om
at leve med sorg, kursus for pårørende og
Kom Videre Mand, samt Frivilligcentrets
nye kor. Følgerne af Frivilligcentret synes
også rigtigt godt om portrætterne af frivillige nøglepersoner, så som formanden for
Frivilligcentret, Parkinson Cafe og Kræftens Bekæmpelse m.v.
Frivilligcentret har leveret stof til andres
medier. Det gælder Senior Nyt og Kultur/
Rudersdal Kommunes nyhedsmail, samt
Oplev Rudersdal. Men også i Facebookgrupper, der er knyttet til særlige emner,
eller geografiske områder. Desuden arbejder vi aktivt med pressekontakt, både
på egne vegne, og ved at hjælpe foreningerne med pressearbejde.
Frivilligcentret har været på pletten til
mange af de store folkelige arrangementer
i Rudersdal og mødt foreningslivet og
borgerne. Samlet set vurderer Frivilligcentret at der har været kontakt med tusinder
af borgere i forbindelse med Mandedagen
Kun for Mænd, Nærum Kulturdag, Rudersdal Folkemødedag, Birkerød Kulturnat,
Store Spilledag med Nærum Kulturcafe
og Dansk Syrisk Kulturforening m.v. Vi
har holdt Frivillig Fredag og Frivilligfest
sammen med Rudersdal kommune.
Oven i det hele har vi holdt vores eget
store event i juni sammen med Skodsborg
KulNaturforening og Kulturparaplyen. En
dejlig dag hvor 30 foreninger var med til at
dele deres talent på Åben Frivilligscene.

Resultatet er styrket
kommunikation på alle kanaler
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Flere med I det frivillige fællesskab
Hver tredje dansker har valgt at være frivillig. Undersøgelser
viser, at vi bliver frivillige fordi vi vil gøre en forskel. Og der er
plads til flere i det frivillige fællesskab.
Det skal være nemmere for borgerne at finde frivilligjob og nemmere
for foreningerne at finde frivillige – og præcis derfor, er der brug for
en ’frivilligbank’ fyldt med meningsfulde frivillige opgaver, hvor nye
kræfter kan finde ind i fællesskabet. Rammerne er på plads med den
lokale portal som Rudersdal Kommune og Frivilligcentret står bag i
samarbejde med Frivilligcentre i Danmark. Det betyder, at vi har en
fælles portal til alle frivilligjob i Rudersdal.
Vi bruger idag internettet til alt. Også til at finde frivilligjob. Så selv om
det stadig er allermest almindeligt for foreningerne at rekruttere nye
frivillige i deres eget netværk, for eksempel ved at spørge en ven, så
er der faktisk 44 %, der siger, at de har fundet deres første frivilligjob
ved at søge på internettet.
Sidste år var der 7.400 opslag fra frivillige organisationer på internettet via frivilligjob.dk i hele Danmark. I Rudersdal blev det til 102
ansøgninger til lokale frivilligjob, og de fleste frivilligjobs besat i løbet
af en månedstid. Frivilligcentret har fx fået instruktører til selvhjælpsgrupper og kontorpassere, der hjælper med at servicere medlemmer
og flere eventfrivillige.
Børns Voksenvenner har fået nye frivillige, der er kommet nye omdelere til Seniornyt, flere frivillige til foreningen Peers, Røde Kors har
fundet aktivitetsledere og meget andet. Mennesker vil noget forskelligt og vi har alle noget forskelligt at bidrage med.
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Vil du med?
Find dit frivillige fællesskab
• Vi gør en forskel
• Vi bliver gladere
• Vi bliver klogere
• Vi får netværk og nye venner
• Vi får gode oplevelser
• Vi får større indsigt i vores samfund
Find et frivilligjob i Rudersdal.
www.frivilligcentret.dk/bliv-frivillig
Velkommen i det frivillige fællesskab

Sådan laver du et godt opslag
Det er vigtigt at fokusere på de frivilliges
behov og ønsker
Besvar de grundlæggende spørgsmål:
Hvad er opgaven?
Hvor foregår den?
Hvor meget tid skal man bruge?
Hvornår?
Hvilken forskel gør jeg som frivillig?
Kræver jobbet bestemte kompetencer?
Hvad får jeg ud af det?
Hvordan kommer man i gang?
Hvem er kontaktperson?
Skriv det vigtigste først
Skab ‘billeder’ hos læseren og vis hvad I brænder for.
Husk at synliggøre opslagene på sociale medier.
Frivilligcentret og Rudersdal Kommune skriver om
aktuelle frivilligjobs i nyhedsbrevene.
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Frivillighedens
mange ansigter
Ny serie med fortællinger om det frivillige virke og de mange
forskellige frivillige ansigter det har. Bliv inspireret, bliv rørt og
bidrag selv ved at fortælle os dine historier om frivillighed.
Her er lidt spørgsmål du kan benytte, hvis du går i stå med din
historie: Hvorfor er du frivillig? Er det en værdi i din familie? Er
det en tradition? Kom det bare snigende? Hvad får du ud af det?
Hvordan tror du verden ville se ud uden frivillighed? Hvad tror du
det giver andre, at du er frivillig? Smitter det af på dine venner
eller familie, det frivillige arbejde du laver? Hvor vigtigt er det for
dig at du er frivillig?
Send os historien og dit billede til info@frivilligcentret.dk.
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Rullerne kører tur
med de ældre

Jeg savnede samvær med ældre i mit liv, og meldte mig som ruller
Det Rullende Korps er
kirkebesøg, sang, årstidsPia Hallas, en af 15 frivilmeget populære gæster
fester og andre udflugter.
lige i det Rullende Korps,
på plejecentre og daghjem,
bruger noget af sin fritid på - Som frivillig er vi med
og der kommer flere invitatil at give beboerne gode
at skubbe kørestole, når
plejecentre tager beboerne oplevelser, men vi overtager tioner til at deltage i arrangementer, end gruppen
aldrig personalets arbejdmed på udflugter og til
kan overkomme. De prøver
sopgaver, siger Pia.
sociale arrangementer på
derfor at finde flere frivillige,
kommunens plejecentre og
som har lyst til at give en
daghjem. Nogle af de frivil- Stor efterspørgsel
hånd med.
Det Rullende Korps vil
lige er også cykelvenner,
gerne have flere med i
som giver en god tur på
Bliv ruller
fællesskabet, så de kan
cykel go-carten.
Alle kan være rullere. Unge
imødekomme den vok- Jeg får så meget livssom ældre. Der er ikke beglæde af at være med i Det sende efterspørgsel fra de
hov for særlige uddannelser
kommunale plejecentre og
Rullende Korps. Beboerne
eller erfaringer. Beboerne
daghjem.
på plejecentrene bliver
på plejecentret har mange
- Der er brug for frivillige,
glade, når vi kommer, og
forskellige interesser og
fordi mange af beboernes
det smitter. Jeg er faktisk
erfaringer – og det har de
familier ikke har mulighed
altid i godt humør, når jeg
har været ude med rullerne, for at give en hånd i hverda- frivillige også. Man bestemmer selv hvor meget tid,
gen. Måske fordi de bor
fortæller Pia, der har været
man vil bruge og hvornår
langt væk eller har travlt
med i Det Rullende Korps i
man vil bruge den.
med job og børn. Medar2 1/2 år.
- Vi mødes tre gange om
bejderne på plejecentrene
året for at planlægge de
har mange andre opgaver
Det er centrene, som invitaktiviteter, vi skal deltage i,
at løse, så de har god brug
erer Det Rullende Korps til
og så melder man sig, når
for hjælp til de særlige ardeltagelsen, der kan være
man kan, forklarer Pia.
rangementer, fortæller Pia.
alt fra dansecafé, banko,
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Formand for frivillighed
Frivilligcenter Rudersdal har en garvet bestyrelsesformand i spidsen for fællesskabet. Søren Grotum har været
engageret i frivilligt arbejde det meste af sit liv
og som bestyrelsesformand i syv år.
- Jeg mærkede for alvor værdien af frivillighed, da jeg mistede
synet midt i 1990’erne. Det var på mange måder nogle af de
sværeste år i min tid. Vendepunktet kom, da jeg fik besøg af en
konsulent fra Dansk Blindesamfund. Han var helt blind og delte
sine erfaringer med at leve som synshandicappet, og han hjalp
mig med at få sat tingene på plads på en ny måde og få struktur på hverdagen og de rette hjælpemidler. Da han var gået,
blev min kone og jeg enige om, at det var en vej frem – og det
blev det på flere måder, husker Søren Grotum.
Fortaler for handicappede
I dag er Søren Grotum kendt for sit store frivillige virke, hvor
han har været aktiv særligt i handicappolitik i en lang række
forskellige sammenhænge og nu som formand for Rudersdal
Kommunes Handicapråd.
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Det startede i Dansk Blindesamfund, hvor Søren stillede sin viden om informationsteknologi til rådighed i udvalget for tilgængelighed og IT. Og derfra tog det fart med valg til kredsbestyrelsen
og en post som næstformand i Dansk Blindesamfunds landsforening. Det blev også til en indsats som formand for Danske
Handicaporganisationer i Rudersdal og formand for Rudersdal
Handicapidræt.
Ledelse af frivillighed
Engagementet i samfundet er drevet af lysten til at gøre en forskel for andre.
- Jeg har egentlig altid haft lyst til at præge udviklingen. Jeg har
aldrig været så god til at være frivillig fest- eller turarrangør eller lignende. Til gengæld er jeg tilsyneladende ret god til frivillig
ledelse og jeg har siden teenageårene været meget optaget af
politik, fortæller Søren.
Interessen for udviklingen af lokalsamfundet fik også Søren til at
melde sig til bestyrelsen i frivilligcentret, hvor han har været en af
de bærende kræfter i de seneste ti år. Igennem tiden har Søren
været primus motor i, sammen med andre, at sætte en række aktiviteter i gang. Det gælder fx jobcafeen, IT-besøgsvennerne, som i
dag drives af Ældresagen, og det frivillige kontorkorps i centret.
- For ti år siden manglede vi en leder i frivilligcentret i nogle
måneder. Det var jo alt for lang tid at lukke centret for medlemmerne, så derfor blev nogen af os i den daværende bestyrelse
kontorpassere i overgangsperioden, smiler Søren og glæder sig
over, at det blev begyndelsen til de frivillige kontorpassere, som
også i dag servicerer foreningerne.
Bedre rammer efterlyses
Søren er kendt i kommunen for sin store erfaring med at sætte
frivillige aktiviteter i gang og kommunen har netop bedt Søren
og frivilligcentret om at komme med forslag til, hvordan man
kan sætte et frivilligt netværk for flexjobbere i gang. Søren er
også medlem af Folkeoplysningsudvalget i kommunen, hvor han
repræsenterer de frivillige sociale foreninger og bruger i det hele
taget en stor del af sin tid på sit frivillige liv.
- Det betyder meget. Faktisk rigtig meget. Frivilligcentret løfter
en meget stor indsats for samfundet og repræsenterer civilsamfundet. Vi gør det billigt og efter min faste overbevisning også på
mange punkter bedre end kommunen kan gøre det, og jeg håber,
at vi med tiden også får større ressourcer og mere anerkendelse
for det, siger han
13

Nærum og
Verdenskulturen
Frivillige i Nærum Kultur- og
lektiecafé lærer hele tiden
noget nyt i samværet med
mennesker fra alverdens
kulturer
Det summer af liv i skolekøkkenet på Nærum Skole, hvor
60 mennesker fra Syrien,
Eritrea, Afghanistan, Danmark
er bænket ved langborde og
i gang med at nyde et måltid
syrisk mad, som Amal har tilberedt sammen med kvinderne
fra Syrien.
Nærum Kultur- og lektiecafe
er rammen om aftenens fællesspisning. Kultur-cafeen
driver også en lektie-cafe for
børn og voksne og arrangerer
sportsbegivenheder, udflugter
og fisketure for nyankomne
flygtninge i Rudersdal.

af drivkræfterne bag cafeen har
være med lige fra starten.
- I 80’ene var det de tamilske
flygtninge, som vi tog i mod i
caféen, husker Tove Thomsen
De tamilske flygtninge boede
på Næsseslottet, og de frivillige
var med til at arrangere fællesspisning og fest i forbindelse
med højtiderne.
- Jeg blev besøgsven i 90’erne.
Dengang var det Libanesere og
siden kom de fra X-Jugoslavien og Bosnien, husker Bodil
Østergaard.

Gabriele Salmuth var med til
at åbne lektie-cafeen og stifte
Dansk Eritreansk Forening i
87. Hun og Lillian Holm står
sammen for sportsaktiviteter
for de nye danskere. Eva Sverdrup kom til i 2013. Først som
besøgsven i Røde Kors. Siden
mødte hun Gabriele og sam30 år med kulturcafé er det
men gav de også en hånd i
blevet til, så Nærum Kultur-cafe Dansk Syrisk Kulturforening.
er ikke et nyt fænomen. Nogle
- Vi er en del frivillige, som er
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med i mange forskellige aktiviteter. Vi er der, hvor der er
behov for det, og der er meget
der flyder sammen. Det har
givet rigtigt gode oplevelser
over årene, fortæller Eva og
Gabriele.
I dag har Nærum Kultur-Cafe
fyldt 7 ringbind med billeder
og minder fra tiden med afghanere, libaneserne, kurderne,
iraner og irakere, somalier og
eritreanere og netop nu rigtigt
mange fra Syrien.
Nære venskaber
Engagementet har skabt en
tæt kontakt mellem mennesker
med forskellige vilkår og forskellig kultur
- Man kommer selvfølgelig ikke
lige tæt på alle. Men nogle
gange bliver det meget nært.
Det var fx noget helt særligt at
være med da Millen fødte sin
lille vidunderlige datter Efren
sidste år, fortæller Gabriele.

www.facebook.com/kulturcafeennærum

Der er meget hverdagsfællesskab forbundet med det
frivillige arbejde i Nærum
Kultur Café.
- I dag har vi fået dejlig middag fra Syrien. Det var en
god anledning til at sludre
lidt med de fleste. Der var
nogle stykker, som var meget
urolige over paradigmeskiftet
i udlændingepolitikken og
bange for at blive sendt
hjem, og så må vi lige samle
op på, om vi måske kan
hjælpe dem med at forstå
detaljerne i lovgivningen og
få overblik over konsekvenserne for dem. Men aftenen
går også med at sludre om,
hvordan det står til i familien,
udviklingen i deres hjemlande
og den slags. Vi er jo deres
danske venner og næsten

en slags familie for mange af
dem, og det er dejligt at følge
med, fortæller Helle Buel
Nielsen.
Konstant udvikling
Der sker hele tiden noget nyt
på området.
- I de seneste år har vi haft
mange enlige syriske mænd,
som lærte dansk og altid var
gode for en kædedans. Siden
er deres familier kommet, og
nu ser vi dem ikke så meget.
De har travlt med uddannelse
og arbejde og med at forsøge familien. Nogle flytter.
Andre bliver i Rudersdal og
bliver selv frivillige i caféen.
Det står aldrig stille, så man
må gribe livet der, hvor det er,
siger Helle

Friske kræfter
Kvinderne i Nærum Kulturcafé brænder for det multikulturelle. Det giver dem
mening, at introducere alle
de nyankomne til den danske
kultur, hjælpe børnene i gang
i skolen og hjælpe de vokse
til at forstå det danske samfund, og de lærer hele tiden
noget nyt i samværet med
mennesker fra alverdens
kulturer. Men de kunne godt
tænke sig, at der kom nye
kræfter til
- Vi savner friske kræfter med
ressourcer og netværk, som
vil være med i cafeen. Vi er
en god stor flok kvinder, men
alligevel ville det være dejligt
med noget ny energi, siger
Gabriele Salmuth.
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Passionen 						
Jeanett Debb er forkvinde i den nytænkende
fem år gamle forening KulNatur, hvor hun forener sin
passion for kultur, natur og motion.
Jeanett Debb er jazzsangerinde, ivrig motionist og så elsker
hun naturen, og derfor er hun vild med sit virke som ophavskvinde til skovfit.dk og en af de bærende kræfter for foreningen
KulNatur, som giver kulturoplevelser i naturen og masser af
motion og fællesskab med medlemmerne.
- Jeg fik inspirationen til skovfit.dk, da jeg selv gik i gang med at
træne en diskusprolaps væk ude i skoven for mere end fem år
siden. Det gik rigtigt godt med fitness i naturen og det gav god
energi, som smittede andre. Lige pludselig var vi en hel gruppe
til skovfitness og vi hyggede om hinanden med fortælleaftner
over bål, lokalhistoriske vandreture, jazz ved Bøllemosen og
alle mulige andre kulturelle oplevelser, som blev en del af det
grønne naturlige og sunde liv, fortæller Jeanett Debb.
Skovfit.dk slog slog sig nemlig dengang sammen med den helt
unge forening KulNatur. Tilsammen var de en håndfuld mennesker, der ville oprette en forening der kunne inspirere til mere
ophold i naturen og Jeanett Debb blev hurtigt primus motor i
foretagendet.
16

						 driver værket
Kultur og Natur helbreder
I dag tæller foreningen mere end 100 medlemmer som samles
til Mester Jakel teater i skoven, til urtevandringer, danseopvisninger i naturen og kunst i haven – og så naturligvis skovfitness, som stadig er kernen i foreningen.
- Der sker noget nyt i foreningen hele tiden. Naturen er en fantastisk helbreder og det samme er kulturen, så derfor er der et
meget stort potentiale for at bruge foreningen som løftestang til
trivsel og velvære, vægttab og et sundere liv uden stress, siger
hun.
Konkurrencefri træning
Ole Christensen har været med på holdet de seneste år
- Jeg fik en blodprop for nogle år siden og det blev anledningen til at sætte fart på træningen i Skodsborgparken. Det var
en tung tid, så jeg blev meget glad for at møde Jeanett og alle
skovfitness menneskerne, hvor der er plads til fællesskab og
grin under træningen. Her er konkurrencementaliteten lagt på
hylden, og alle kan være med uanset om de har barnevogn eller
krykker eller skal genoptræne efter en blodprop, siger Ole der
passer træning og foreningsaktiviteter trofast.
Foreningen har til huse i Skodsborg og de fleste aktiviteter
udspringer fra Skodsborg Station. www.facebook.com/kulnatur
www.kulnatur.dk
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www.bakkehuset2950.dk

I spidsen for et brugerstyret hus
Foreningen Bakkehuset fejrer to år med brugerstyre i år. Bestyrelsesformand
Anne Grete Swainson glæder sig over, at fødselaren lever godt med brugerstyret, der har givet flere aktiviteter og mange nye medlemmer
Anne Grete Swainson kommer i Bakkehuset næsten hver dag, og sådan
har det været, siden hun blev bestyrelsesformand for foreningen Bakkehuset for to år siden.
- Det har været en stor omvæltning
at gå fra at være et kommunalt drevet
aktivitetscenter til at være et selvstændigt brugerstyret hus for seniorer.
Sådan en proces kræver både tid og
engagement hos alle involverede,
men det har været umagen værd, og
i dag er der mere liv og flere aktiviteter i huset end nogensinde, siger
Anne Grete Swainson.
På egne ben
Den 1. januar 2018 overtog bestyrelsen ansvaret for alle aktiviteter i
Bakkehuset fra kommunen. Foreningens bestyrelse har siden løftet
opgaver, de var forberedt på, og en
masse andre. Det er sket i et frugtbart fællesskab med arbejdsgrupper
for økonomi, aktiviteter og arrangementer, kommunikation, reception,
indretning, haven, caféen og værk-
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steder. Samarbejdet inkluderer også
frivillige og de professionelle aktivitetsledere.
- Der var desværre en masse startvanskeligheder. Danske Bank ville
f.eks. ikke lade os overtage den
hidtidige konto for Bakkehuset. De
var bange for, at der var tale om hvidvask, fordi vi modtager mange kontanter fra café- og billetsalg mv. Og
så måtte vi bøvle med en oversvømmelse, nedbrud af varmesystemet
og en elevator, der gik i stykker. Det
var en hård begyndelse på at skulle
stå på egne ben, husker Anne Grete.
Pudsigt nok tog både medlemmerne
og de øvrige besøgende alle problemer i stiv arm, og det skabte hurtigt
en følelse af samhørighed.
Styr på huset
Kommunen har stillet bygninger og
haveanlæg vederlagsfrit til rådighed
for foreningen. Der er blevet ansat en
husleder, med ansvar for bygninger,
haveanlæg og to køkkenmedarbejdere, der fortsat er i cafeen. Kom-

munikationen er i vidt omfang blevet
digital. Bakkehuset har reduceret
antallet af årlige programmer fra tre
til et og sparet en masse penge, tid
og overflødigt arbejde. Til gengæld
er det blevet til et medlemsblad
“BakkehusNyt”, der foreløbig er udkommet syv gange, og der udsendes
løbende aktuelle mails om nye aktiviteter og arrangementer.

nu, hvor regnskabsåret 2018 er afsluttet, kan vi glæde os over et overskud og over, at det ikke har været
nødvendigt at bruge det sikkerhedsnet, som kommunen spændte ud
under os i form af 400.000 kr. Det
betyder, at vi nu har mulighed for
at iværksætte en række af de tiltag,
som foreningen ønsker sig, og det
bliver spændende.

Bakkehuset holder møder med de
flere end 70 frivillige og 400 medlemmer af foreningen, som har glæde af
det meget omfattende program. Der
er aktiviteter for enhver smag. Bevægelse og motion er i høj kurs, med
alt fra store udendørs hold til cykelhygge, yoga og stolemotion. Andre
medlemmer holder til i de kreative
værksteder, hvor man kan strikke, sy,
tegne, male, lave keramik og arbejde
i skind, træ og metal mm. Årsprogrammet 2019 byder også på sang
og musik og studiekredse om sprog,
litteratur samt foredrag. Spis sammen aftener med huslederen som
primus motor er meget populære

Ældrestyrken
Det er blevet til mange timer i den
smukke patriciervilla, der ligger på
toppen af bakken lige ud til Vedbæk
Havn. Man mærker tydeligt, at alle
kender Anne Grete. Alle vil lige hilse
og mange vil give hende en kompliment for den nye korthårede frisure,
som husets frisør er mester for.
Så mange frivillige timer kan man
kun lægge, når man ikke længere har
et lønarbejde.
- Jeg har altid arbejdet meget. Det
gør jeg stadig. Og nu kan jeg gøre
det, fordi jeg kan leve af min pension og bruge tiden på noget nyt, der
giver mening for mig, og er til glæde
for både andre og mig selv, siger
Anne Grete.
Hun ærgrer sig over, at der ikke er
flere, der anerkender det store engagement, som mange seniorer
lægger i lokalsamfundet. Det er lidt
forstemmende med al den snak om
ældrebyrden. Vores nærmeste samarbejdspartner i kommunen, centerchef Susanne Tronier, lancerede
på vores seneste medlemsmøde et
mere passende begreb “ældrestyrken” som betegnelse for de mange
frivillige, som løfter opgaverne, for de
fortjener anerkendelse for det store
arbejde, de gør for fællesskabet.

- Det har været sjovt at være med til
at bygge noget op helt fra grunden,
og det er særligt sjovt, når det lykkes
at fylde huset med glade mennesker.
Der er desværre venteliste på flere
aktiviteter, siger Anne Grete, men
vi prøver at oprette nye hold efter
behov. Hun glæder sig særligt over,
der er så mange ældre, der kommer
i huset flere gange om ugen for at
nyde et varmt måltid og fællesskabet
med den flotte udsigt fra caféen.
- Vi var meget spændt på, hvordan
vores økonomi ville udvikle sig, men
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Parkinson potpourri
Kor, danseundervisning, foredrag og fællesskab i caféen er de fire centrale
ingredienser i Parkinsonforeningens potpourri
Man kan faktisk gøre meget for at
bevare en god livskvalitet, selvom
man er udfordret af Parkinson. Det
oplever vi i Frivilligcentret uge efter
uge, når medlemmerne af Parkinsoncafeen samles til foredrag, samvær
og erfaringsudveksling krydret med
sang, dans og underholdning.
Lise Wulff er stifter og forkvinde for
Parkinson Caféen, som åbnede i
Rudersdal i 2012. Lise er selv ramt
af Parkinson, og hun ville gerne finde
et forum, hvor hun kunne dele erfaringer med andre parkinsonramte og
finde støtte i fællesskabet i en svær
livssituation. Sådan en forening var
der ikke i Rudersdal, så Lise måtte
selv i gang. Hun opsøgte Frivilligcentret og fik støtte til at gøre sin drøm
til virkelighed – og caféen blev stiftet
den 16. april 2012 med mere end 50
parkinsonramte og deres pårørende.
Synger stemmerne stærke
I Parkinson Caféen er sang en vigtig
aktivitet, og 30 medlemmer mødes
hver uge, hele vinteren igennem i det
de kalder Pilekoret.
”Når man har Parkinson, så rammer
det også stemmen, som med tiden
bliver svagere. Derfor er det ekstra
vigtigt at træne stemmen. I koret
synger vi vores stemmer stærkere,
samtidig med at humøret bliver
bedre”, siger Lise.
Pilekoret skaber glæde langt ud over
egne rækker. Koret samarbejder
med forskellige frivillige foreninger. I
november inviterede de fx borgerne
til at synge med Pilekoret i samar20

bejde med Røde Kors Besøgstjeneste i Stjernesalen i Gl. Holte Kirke.
Der er også en lang tradition for fællessang og nytårskur sammen med
DemensNetværket i januar.
Dans forbedrer førligheden
Sidste år fik Lise øje på et nyt initiativ
på landsplan: Uddannelse af danseinstruktører for Parkinson-dansehold, støttet af Trygfonden. Som en
af de første i landet fik Lise truffet
aftale med en nyuddannet instruktør,
og medio 2018 begyndte danseundervisningen med 28 af caféens
medlemmer.
”Dans giver stor er glæde på holdet,
og vores stive lemmer får nyt liv, i takt
med at vi genvinder danseglæden”,
fortæller Lise.
Parkinson-dans er i rivende udvikling, og danserne får tilbud om
danserejser, hvor dans og musik
blandes med hyggeligt samvær i nye
og spændende rammer. Lise har
fingeren på pulsen og tager med stor
energi fat på nye opgaver, som kan
øge livskvaliteten for parkinsonramte
familier. Så medlemmer af Parkinson
Caféens dansere har også været på
danserejse.
Betydningen af dans for parkinsonramtes førlighed og generelle
livskvalitet har stadig stigende opmærksomhed blandt forskere på
verdensplan.
Et 3-årigt projekt støttet af Velux
fonden startede i januar 2019, og

er et samarbejde mellem Roskilde
Universitet, Parkinsonforeningen og
Tivolis Balletskole.
I projektet indgår deltagernes egne
erfaringer – og af 140 mulige er 5
dansehold udvalgt til at deltage
sammen med forskere. Et af dem er
danseholdet fra Rudersdal Parkinson Café. Danserne vil få besøg af
forskere, som skal observere og lave
interview med danserne. Lise har
været opmærksom på projektet fra
starten og har fået en plads i projektets følgegruppe. Hun får på den
måde, sammen med sine dansere,
sat fingeraftryk på projektet med
deres beskrivelser af dansens betydning for deres livssituation!
I projektet indgår både en nordisk
konference og en workshop på Tivolis Balletskole, hvor den amerikanske
danser og leder af Parkinsondance
i Baltimore David Leventhal, USA,
deltager.
Bedre forhold for parkinsonramte

Parkinson Caféen har under Lises
ledelse været i stadig udvikling.
Lise har næse for de rigtige og
aktuelle foredragsholdere – både
indenfor parkinsonområdet og andre interessante oplægsholdere, og
hun forstår at forhandle med læger
og professorer, så den begrænsede
økonomi rækker.
Både den lokale og den internationale opmærksomhed på parkinsonudfordringerne har udviklet sig, hvorigennem Lise har formået, med sin
frivillige indsats og sin omfangsrige
erfaring, virkelyst og ikke mindst engagement – trods sin egen livssituation – at give medlemmerne i Rudersdal Parkinson Café et utal af gode
oplevelser i caféregi, store koncertoplevelser og dansearrangementer.
Parkinsonramte har fået – og vil
få – endnu mere opmærksomhed
og bedre vilkår i Rudersdal. Lise er
gået foran hele vejen og har gjort det
muligt. Lise er et forbillede for frivillig
indsats på højt niveau.
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Det er i høj grad de frivillige, der får mennesker til at leve og trives

Man skal give noget tilbage
Sri Sai Das bruger det meste af
sin fritid på at være formand for
Kræftels Bekæmpelse i Rudersdal
og som ildsjæl i lokalsamfundet
Formanden for ca. 5000 medlemmer
i Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal
har frivillighed i generne. Sri Sai Das
mener, det er helt naturligt at give
noget tilbage til samfundet, når man
er så heldig at have det godt. Han
bruger en stor del af sin fri tid på
frivilligt arbejde, for sådan gør man i
hans familie, og sådan har han lært
det igennem sin barndom i Indien.
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Sri Sai Das er altid optaget af at gøre
noget godt for lokalsamfundet. En
af kerneopgaverne er at organisere
den store indsamling til Kræftens
Bekæmpelse, hvor han hvert år
mobiliserer omkring 400 indsamlere
til store indsamlingsdag den første
weekend i april. Der er meget der
skal på plads. Ruterne skal tilrettelægges, indsamlingsbøsserne
bestilles, lokalerne i frivilligcentret
og i Birkerød skal bookes. Men det
forskrækker ikke Sri Sai Das, som
har en god gruppe nøglefrivillige at
arbejde sammen med og masser af
erfaring at trække på.

- Det er jo en vigtig sag at støtte, så
derfor meldte jeg mig som indsamler i sin tid, og siden da er det vokset. Jeg er nemlig god til at række
hånden op, når der er brug for frivillige hænder, og på den måde har
den ene opgave taget den næste
med, fortæller han.
Med sine 5.000 medlemmer er
foreningen den næststørste i kommunen. Rudersdal afdelingen driver
genbrugsbutikken “Igen” i Birkerød. Lokalforeningen gennemfører
en række kampagner, hvor lyserød
lørdag med fokus på brystkræft og
solkampagnen for at forebygge hudkræft er de mest kendte. Men Das er
også med, når kommunens ca. 4.000
unge samles til Hop og Rock, og så
sidder han i Regionsudvalg for Kræftens Bekæmpelse.
Født til frivillighed
Kræftens Bekæmpelse er bare en af
de mange frivillige opgaver, Das har
gang i for tiden. Han er frivillig indsamler for Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp. Han er bestyrelsesmedlem
af Birkerød Flygtninge Kontakt, er
lektiehjælper for børn og voksne,

samt ansvarlig for cykelundervisning for indvandrerkvinder og piger.
Iøvrigt er han også en aktiv frivillig i
Birkerød Torvedag. Das har tidligere
været formand for ejerforeningen
og selvom han faktisk ikke har spillet fodbold, var han formand for en
firma fodboldklub.
- Jeg har været i gang som frivillig
hele livet. Min familie er også engageret i lokalsamfundet, der hvor de
bor, så da jeg kom fra Indien til Danmark for at få en videreuddannelse i
arkitektur og senere et job som civilingeniør, så var det helt naturligt at
finde ud af hvordan jeg kunne bruge
min frie tid på at bidrage til samfundet. Det er bare om at komme i gang.
Der er mange ting, som regeringen
og kommunen ikke kan klare, og så
er det godt at vi kan hjælpe med at
gøre tilværelsen lidt bedre for mennesker, der har brug for det. Staten
og kommunen sørger for at mennesker i Danmark overlever, men
det er i høj grad de frivillige, der får
mennesker til at leve og trives, mener
Sri Sai Das, som selv bliver glad af at
hjælpe andre.
Han glæder sig lidt ekstra over at
være med i Røde Kors besøgstjeneste, hvor han er besøgsven for en
dame på 102 år.
- Jeg har besøgt hende to timer hver
torsdag de seneste 6 år og hjulpet
hende med lidt af hvert. Jeg har fx
lært hende at bruge en computer, da
hun var 98 år og jeg har introducerede hende til brugen af iPad og smart-

phone. Vi er faktisk blevet venner
med hendes familie, og min kone og
jeg var for 2 år siden med til hendes
fødselsdag, hvor vi fandt ud af, at
hun var 100 år gammel, fordi der lå
et lykønskningsbrev fra dronningen,
fortæller Sri Sai Das.
Vejen til integration
Engagementet i foreningerne har
også været en god vej til integration i
det danske samfund for Sri Sai Das,
som har fået et stort dansk netværk,
nye venner og indblik i samfundets
opbygning. De gode erfaringer med
integration bruger han nu i Birkerød
Flygtningekontakt, hvor han er med
i lektiecaféen og bruger sine mangeårige faglige erfaringer som civilingeniør til at hjælpe unge studerende
på DTU med deres ingeniøruddannelser. Og det er bestemt umagen
værd, mener han.
- en af de studerende fik 10 med pil
op ad, i sin afsluttende opgave. Det
glæder mig, at han og de andre nu er
i gang med deres arbejde, siger han.
Savner det multikulturelle
Sri Sai Das brænder for frivilligheden,
han glæder sig over, at der er et stort
og engageret frivilligt miljø i Rudersdal, men han godt kunne tænke sig,
at der blev mere samarbejde mellem
de mange forskellige foreninger.
- Jeg savner det multikulturelle. Vi
har jo mange danske foreninger og
mange etniske grupper, men der
mangler noget multikulturelt samarbejde, der fremmer integration,
pointerer han.
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Udfoldelse og deltagelse
Frivilligcentret styrker kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale
frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger
og initiativer og ved at hjælpe nye i gang.
Frivilligcentret har tre kerneydelser, som omfatter
1.
Konsulentbistand til det eksisterende foreningsliv
2.
afholdelse af kurser og temadage
3.
hjælp til at starte nye aktiviteter, grupper og foreninger
I år har vi styrket hjælpen til det eksisterende foreningsliv ved
at etablere supervision for ledere af frivillige grupper og foreninger. Der er kommet en foreningscoach, som tilbyder hjælp til
enkeltfrivillige og til grupper og foreninger. Desuden har vi fået
to frivillige rådgivere i fundraising. Derudover har Frivilligcentret
selv givet rådgivning eller bidraget med information og foredrag
til en række foreninger, bl.a. Parkinson Cafe, Blinde og Svagsynede, DemensNetværk Rudersdal, Colitis Chron foreningen,
Dansk Syrisk Kulturforening, Skodsborg KulNaturforening,
Foreningen Peers m.fl.
I Rudersdal har vi med 83 medlemsforeninger mange engagerede ildsjæle, som holder det frivillige miljø levende. Der er
særligt mange foreninger indenfor det sociale område, foreninger for seniorer, for patienter og pårørende, og for flygtninge
og indvandrere. Men også foreninger målrettet børn og unge
og familier, og foreninger indenfor idræts- og kulturlivet, og det
grønne område. Og der kommer hele tiden nye til.
Vi har budt velkommen til 11 nye foreninger og grupper,
herunder: Offerrådgivningen, Børns Voksenvenner, Spiren,
Bedsteforældre for Asyl, Børn i Birkerød, Netværk for Alternative Behandlere, Verdensmål i Hverdagsliv, 1. Holte Spejdergruppe, Grundejerforeningen Gl. Holte Grund, Mariehøj Kor og
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Åbent Værksted
I år har vi fået gang i Selvhjælp Rudersdal igen. Vi har fået tre
nye selvhjælpsgrupper ledet af frivillige gruppeledere, hvor
mennesker hjælper mennesker gennem svære livssituationer.
Konkret, er der en mandegruppe, en sorggruppe og en gruppe
for pårørende, som alle har haft stor tilslutning og flotte evalueringer fra de 33 deltagere. Og der er klart potentiale for flere
grupper.
Som noget nyt har vi også fået en gruppe eventfrivillige, som
kan tiltrække unge såvel som voksne, og som kan træde til, når
der er særlige behov i foreningerne eller kommunen.
I august var vi så heldige at få en bevilling på en halv million
kroner fra Sundhedsstyrelsens pulje til sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre. Så hen over de
næste to år arbejder vi nu med at skabe nye frivillige fællesskaber for ældre i projekt Naboskab Følgeskab Fællesskab. Den
første samværsgruppe er startet i Holte. Projektet viser veje til
bedre livskvalitet hos Rudersdals ældste.
Frivilligcentret har udbudt 9 kurser for foreningerne hen over
året med samlet set 159 deltagere. Vi bliver klogere, når vi
holder foreningsmøder, kurser og temamøder, som er med til
at styrke foreningerne. I år har vi f.eks. lært alt om at lave film
på mobiltelefonen. Sammen har vi skabt syv film om syv foreninger og en frivilligfilm. Der har bl.a. været stor tilslutning til
kursus i håb og motivation fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde til kursus om frivilligrekruttering, Peerstøtte og Recovery
og konflikthåndtering. Kursus i førstehjælp og kursus i projekthåndtering fra ide til praksis, som blev udbudt sammen med
foreningen Peers blev aflyst. Demenskursus for frivillige og
pårørende var et tilløbsstykke både forår og efterår.
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Styrker, svagheder
og gyldne muligheder
Foreningerne i Rudersdal ser mange muligheder for at udvikle det
frivillige miljø. Udgangspunktet er godt. Civilsamfundet er stærkt, og
kommunen bakker op. Men der er mere at tage fat på.
På forårets foreningsmøde pegede 30 deltagende medlemmer på, at centret
giver grobund for fællesskaber i mange formater, og et frirum, hvor man ikke
skal stå til regnskab overfor arbejdsgivere, sagsbehandlere eller institutioner.
Det frivillige fællesskab favner rigtigt mange sårbare og udsatte grupper. Det
er medmenneskeligheden, der driver engagementet, og der er stor gensidighed i samværet.
Foreningerne er ikke i tvivl. Det frivillige miljø står stærkt i Rudersdal. Der er
mange engagerede ildsjæle med bred erfaring og masser af kvalifikationer
og ressourcer. Tusindvis af frivillige gør livet lettere, rarere og bedre for hinanden. Foreningerne er glade for opbakning fra kommunen, som stiller gode
gratis lokaler og faciliteter til rådighed, og hvert år fejrer frivilligheden med
hædrende priser. Frivilligcentret er et godt sted at samle netværk på tværs af
foreninger og gratis kurser, der kan styrke foreningerne.
Det svære
Der er meget godt at bygge på. Men det er ikke altid lige nemt. Det er f.eks.
svært for mange at skaffe ressourcer til det frivillige arbejde, og få økonomisk grundlag for de aktiviteter, som de gerne vil gennemføre. Selvom
lokaleforholdene er gode på Mariehøj, er der dårlig forbindelse med offentlig transport og svære tilgangsforhold for gående. Det er også et svært
bookingsystem for kommunens lokaler. Det kommunale bureaukrati, og de
mange regler for fondsansøgninger, er svære for ildsjælene. Flere efterspørger større politisk forståelse for, at det frivillige liv ikke må styres af kommunen.
Nogle efterlyser friere rammer og mere respekt for at de frivillige løfter en stor
opgave. Andre fremhæver ligefrem, at der er risiko for at ildsjælene brænder
ud, fordi de mangler opbakning og anerkendelse.
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Tordenskjolds soldater er et fænomen, som flere kender til. Og der er er
plads til mange flere frivillige – og helt særligt mangler der flere unge og flere
mænd i det frivillige arbejde, ligesom virksomhederne kan bidrage mere til
det lokale fællesskab. Der er også mangel på kendskab til hinandens virke,
og det frivillige arbejde er i det hele taget ikke synligt nok i Rudersdal.
De gyldne muligheder
Når frivillige foreninger selv skal sige det, så er der meget mere at tage fat
på. Der er brug for at sprede glæden ved det frivillige arbejde, synliggøre
de gode aktiviteter, der allerede er i gang, og arbejde sammen i større fællesskaber. Nogle peger på, at der skal være flere multikulturelle aktiviteter,
der samler danske og andre etniciteter i større fællesskaber. Andre peger på,
at der er særligt behov for at arbejde med at få flere unge til at få øjnene op
for værdien af frivillighed. Der er brug for at rekruttere flere mænd og invitere
virksomhederne med i det frivillige miljø, og foreningerne kan blive meget
bedre til at invitere hinanden indenfor og åbne aktiviteterne for nye.
Partnerskaber er en god vej frem for frivilligheden. Der er forslag om bedre
samarbejde med kommunen, så flere sårbare får øje på de mange frivillige
fællesskaber. Foreningerne kan i det hele taget blive bedre til at samarbejde
med hinanden og samarbejde med politikerne.
Foreningerne peger på at Frivilligcentret kan hjælpe foreningerne med at
omsætte de gode ideer i praksis, synliggøre aktiviteter og invitere til samarbejde på tværs af foreninger. Frivilligcentret kan samle og offentliggøre en
kalender med alle de frivillige aktiviteter, og der efterlyses større samspil
med lokalavisen.

27

Eventfrivillige er kommet
godt i gang
Frivillige er klar til at rykke til undsætning, når der er brug for en ekstra
hånd til et særligt projekt i Rudersdal
Frivilligcentret er kommet godt i gang
med eventfrivillige i år. De første ti
har meldt sig, og det har både kommunen og foreningslivet nydt godt
af, samtidig med at de frivillige selv
har fået nye gode oplevelser i lokalsamfundet.
- Der er faktisk mange, der gerne
vil engagere sig i det frivillige miljø,
men som ikke kan forpligte sig til at
komme i en forening hver uge i en
travl hverdag. Det kan være meget
mere overkommeligt at melde sig
fra projekt til projekt, så det er baggrunden for at vi har skabt mulighed
for at man kan være frivillig i sin egen
takt, siger Lisbeth Eckhardt-Hansen,
centerleder i Frivilligcentret
Som eventfrivillig melder man sig til
én opgave ad gangen. Opgaverne
bliver udbudt på e-mail, og man
kan så sige ja, når det passer med
ens interesser og kvalifikationer. De
eventfrivillige bliver en del af et hold,
som løfter opgaverne i fællesskab
med arrangørerne, og med tiden får
de et helt unikt indblik på tværs i det
lokale foreningsliv og mange aktiviteter i civilsamfundet.
Opgaverne spænder vidt. Der er
f.eks. brug for en hånd, når der er
større arrangementer i Rudersdal.
Det kan være når Frivilligcentret
står for et arrangement eller når en
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af vores 80 medlemsforeninger har
brug for hjælp eller kommunen har
et projekt, der ligger ud over det de
ansatte normalt kan klare.
En håndsrækning til Kulturnat
Flere frivillige var i gang på Kulturnatten i Birkerød. Nogle var med på
foreningernes fælles stand i biblioteket. Andre var med til at male glas
og lave lygter til at tænde for verdens
flygtningebørn.
- Det var en fornøjelse at opleve så
mange ansigter i Birkerød, om de så
solgte hotdogs, udbredte politiske
budskaber, eller var med til at male
glas. Vi var med til sidstnævnte, som
var en smuk gestus til ære for flygtningebørnene rundt om på kloden,
fortæller Anders Fuglsang.

Eventfrivillige til fællesspisning
Birkerød Bibliotek har fået hjælp til
deres tilbagevende fællesspisning til
stor fornøjelse for både frivillige og
biblioteket.
Joan og Alessandra var med til at
dække borde, pynte op, lave kaffe
og byde gæsterne velkommen til
månedens fællesspisning. Anledningen var 30-året for murens fald.
Joan sendte et dejligt billede og
skrev ”Vi hyggede med 100 gæster,
sjove historier om 1989. Super planlagt af Cæcilie og hendes folk.”

Vil du også være
eventfrivillig?
Hvis du er interesseret i at
være eventfrivillig,
eller hvis du har brug for
en hjælpende hånd til et
projekt, så er du mere end
velkommen i Frivilligcentret.
Kontakt centerleder Lisbeth
Eckhardt-Hansen på
lisbeth@frivilligcentret.dk

Og Cæcilie Helmer Madsen fra Birkerød Bibliotek var også
rigtig godt tilfreds med kontakten: ”Det var en fantastisk hjælp
fra Joan og Alessandra. Kan varmt anbefale Frivilligcenter
Rudersdals eventfrivillige.”
Magiske eventfrivillige
Sunmi og Gitte blev de ekstra supervoksne, der fik børnenes
magiske dage på Mariehøj til at blive ekstra magiske til ‘Magisk
Uge på Mariehøj’. De var med til at give et halvt hundrede børn
en god ferieoplevelse.
Lissi var med til at planlægge kunstudstilling i forbindelse med
Åben Frivillig Scene, og hun tog en tur mere på Folkemødedag
Rudersdal, hvor hun var med til at engagere publikum i at gøre
verdensmålene til hverdagsmål i Rudersdal og skrive ønsker til
udviklingen på postkort.
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Selvhjælp Rudersdal
Frivilligcentret har genstartet Selvhjælp Rudersdal med tre nye
selvhjælpsgrupper, hvor mennesker hjælper mennesker med at styrke
deres egne ressourcer og komme gennem livets svære overgange.
Lær at tackle livet som pårørende
LÆR AT TACKLE livet som
pårørende er et gratis kursusforløb
for pårørende til mennesker med
langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Her får deltagerne redskaber til at håndtere de problemer,
der opstår i hverdagen som følge af
at være tæt på et sygt eller svækket
menneske. Kurset sætter fokus på,
hvordan man passer på sig selv, når
ens ven, forælder eller ægtefælle er
syg i lang tid.
Mange pårørende har udfordringer,
der minder om hinanden. De fleste
oplever, at de er alene om opgaverne, der følger med, når ens nære
bliver syg. Pårørende får ofte nye
fysiske og psykiske udfordringer fx
dårlig samvittighed, manglende overskud og isolation. Gruppen ledes af
Christine Strømme Andersen, Mette
Langkjær og Niels Cenius som alle
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har erfaring med at være pårørende
til mennesker med sygdom.
Kom Videre Mand
Kom Videre Mand-grupper hjælper
mænd i krise videre igennem et fællesskab af mænd. Kom Videre Mand
er et gratis fællesskab for 8 mænd,
der mødes en gang om ugen i 8
uger. Gruppen er særligt egnet for
mænd, der er blevet skilt, som har
mistet jobbet eller er blevet syg eller
stresset og som har lyst til at være
med i en mandegruppe, der er særligt udviklet til mænd og for mænd.
Gruppen ledes af Steen Baarts.
Sorggruppe
Har du mistet en, der stod dig nært,
og føler du dig alene med sorgen?
Når en person, vi holder af, dør, kan
det være svært at rumme tabet og
finde mening i alle de svære følelser og tanker. Sorggruppen er for

Vil du deltage?
Selvhjælp Rudersdal vokser. Se de aktuelle
grupper på Frivilligcentret.dk
Vil du sætte en gruppe i gang?
Du kan også få hjælp til at igangsætte en
gruppe, som du brænder for.
Skriv til lisbeth@frivilligcentret.dk

mennesker, der har lyst til at tale med
andre, som også er ramt af sorg.
I sorggruppen har du mulighed for at
tale om dine oplevelser og høre andres
erfaringer med at miste en ægtefælle
eller en partner, forældre, søskende,
børn eller nære relationer. Det kan for
mange være en god hjælp på vejen til
at få bearbejdet sorgen og tabet.

Mennesker hjælper mennesker
gennem livet

Sorggruppen er ikke et terapeutisk
forløb, men en netværksgruppe, hvor
deltagerne støtter hinanden - menneske til menneske. Gruppen tilbyder et
rum til eftertanke, forståelse og omsorg. Alle, der deltager i gruppen, har
tavshedspligt.
Gruppen sættes i gang af Mette Bendixen og Marie-Louise Vianello, som
begge har oplevet tab og savn og som
sammen har skrevet den roste bog
”Dus Med Døden”
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Nyt seniorfællesskab
i Gl Holte skudt i gang
Frivilligcentret og Gl. Holte Boligselskab styrker naboskab og
fællesskab med nyt frivilligt fællesskab for seniorer
Ved indgangen til det nye år lød startskuddet til et nyt seniorfællesskab for seniorer 65+. Det skete med nytårskomsammen
på Holtegårdsvej 1-53 i fælleshuset, hvor 12 seniorer deltog.
Det blev en festlig eftermiddag med bobler, kransekage, kaffe
og kage, samt mange gode snakke.
- Vi er så glade for at komme godt i gang med den nye samværsgruppe i Fælleshuset, der ligger sammen med en række
ældreboliger. Nogle af os har god kontakt allerede, men der
sidder også en del ældre, som er meget alene, og som føler
sig ensomme. Vi håber at vi med det nye fællesskab kan lære
hinanden bedre at kende, så vi får et bedre naboskab og et
større fællesskab, der hvor vi bor, siger Linda Jacobsen, der er
kontaktperson for beboerne og boligkontoret Danmark, som
administrerer ældreboligerne.
Det nye seniorfællesskab lægger sig i selen for at være med
til at bryde ensomhed, styrke naboskabet og fællesskab, med
fokus på trivsel og glæde. Der vil være kaffehygge fremover,
den første onsdag hver i måned, og derudover arrangeres der
fællesspisninger, og ind imellem en udflugt.
Det nye seniorfællesskab arrangeres af Frivilligcenter Rudersdal og Holtegårds Jorder, som er en del af projekt “Naboskab
Følgeskab Fællesskab”. Projektet er støttet og finansieret af
Sundhedsstyrelsen.
Tryghed og fællesskab
Anette F Helland, der er projektleder i Frivilligcentret er glad for
at komme i gang med den første samværsgruppe for seniorer i
Gl. Holte.
- Det er så fantastisk, at Holtegårds Jorder, som de første, har
taget så godt imod vores forslag om at lave frivillige fællesskaber i boligområdet. Jeg er sikker på at det nye initiativ kan
være med til at skabe større tryghed i området, og det kan der
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være brug for efter den ulykkelige brand i slutningen af året,
som kostede en 73-årig kvinde livet. Et tættere naboskab kan
være med til, at man passer godt på hinanden, siger hun.
Lækre kager og håndsrækning fra Værktøjskassen
Det var en eftermiddag i fællesskabets navn, hvor flere frivillige
var med til at bidrage. Susanne Vittarp, en lokal heltinde, havde
bagt skønne jordbærkager. Beboerne i Holtegårds Jorder fik
også et tilbud om en håndsrækning fra frivillige handymænd i
værktøjskassen. De har tilbudt at hjælpe med at sætte gratis
fondsdonerede røgalarmer op hos beboerne og udføre småreparationer i hjemmene.
Flere seniorfællesskaber undervejs
Frivilligcentret står klar til at hjælpe flere seniorfællesskaber på
vej. Vil du være med i Gl Holte? Eller vil du gerne have et seniorfællesskab i dit nærområde? Så kontakt Anette F. Helland på
telefon: 28 83 43 26 eller mail: anette@frivilligcentret.dk
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Samarbejde og sammenhængskraft
Frivilligcentret øger den sociale sammenhængskraft og styrker den helhedsorienterede sociale indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af
foreninger, kommuner og erhvervsliv. Frivilligcentret fungerer som koordinator
for netværk mellem foreninger og offentlige instanser.
I år blev det til 2 foreningsmøder
med hhv. 30 og 28 deltagere.
Forårets møde involverede foreningerne i at lave en fælles analyse af
styrker, svagheder, muligheder og
trusler for det frivillige miljø i Rudersdal. Efterårets møde satte fokus
på ansøgning om tilskud fra §18
og til en samtalesalon om hvordan
verdensmålenel kan inspirere udviklingen i foreningerne så der kan
formuleres nye ideer til både kommunen og Frivilligcentret.
Frivilligcentret samler ligeledes IntegrationsNetværk Rudersdal, som
er et netværk af 14 forskellige foreninger og grupper, der arbejder med
integration.
Som noget nyt har vi fået et SeniorSamarbejde, som er et nyt netværk i
Rudersdal for foreninger og netværk,
der har ældre og pensionister som
målgruppe. SeniorSamarbejdet har
37 foreninger og kommunale
nøglepersoner tilknyttet. Formålet
er at foreningerne lærer hinanden
at kende, får tilført ny viden om
ældreområdet i Rudersdal Kom-
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mune, får ny inspiration til at løfte
egne tilbud til ældre og pensionister
og får viden om foreningernes aktiviteter med mulighed for at bruge
hinandens tilbud, når det er relevant.
Desuden er målet at foreningerne
har kan koordinere samarbejdet om
aktiviteter for ældre, især pensionister og derved har grobund for at
samarbejde om at varetage ældres
interesser i Rudersdal. Visionen er at
fremme fællesskab og trivsel blandt
ældre borgere og styrke kendskabet
til aktiviteter og forebygge ensomhed
og mistrivsel.
Frivilligcentret har styrket samspillet
med Rudersdal Kommune. Frivilligcentret har et fast årligt tilbagevendende møde med kommunens
fagområder. Der er to årlige dialogmøder med Kultur, som Frivilligcentret har refereret til siden 2017.
Kultur og Fritidsudvalget har været
på besøg i Frivilligcentret i 2019.
Frivilligcentret har i det hele taget
haft samspil med mange forskellige
aktører hen over året. Der har været
samarbejde om Frivillig Fredag og
Frivilligfesten. Frivilligcentret sidder i

juryen for Frivilligprisen og Ungdomslederprisen. Frivilligcentret har været en del af
FrivilligNetværket i kommunen. Kommunen
deltager på møder i SeniorSamarbejdet
samt IntegrationsNetværket og medvirker i
styregruppen for Naboskab Følgeskab
Fællesskab, hvor der samarbejdes om at
søge fondsmidler.
Frivilligcentret medvirker også i Brugerrådet
på Kulturcenter Mariehøj og i forskellige
projekter som fx et kommunalt integrationsprojekt, hvor frivillige har spillet en rolle
i at få flygtninge til at bruge naturen aktivt i
projekt Naturligvis.
Frivilligcentret deltager desuden i faglige
netværksmøder initieret af andre Frivilligcentre i Danmark med deltagelse fra Socialstyrelsen, samt deltager aktivt på møder i
Lederklyngen for ledere af frivilligcentrene i
Nordsjælland.
Frivilligcentret er med i Rudersdal Erhvervsforening og Folkemødedag Rudersdal.
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Andre begiven
Åben Frivilligscene med masser af talent
Åben Frivilligscene samlede mere end 150 mennesker på kryds og tværs af generationer, talenter
og etnicitet. Tak for samarbejdet Rudersdal Kulturparaply og Kulnatur-foreningen Skodsborg kultur
natur motion. Tak til 30 talenter og foreninger, der
stillede op.
Kunstworkshops, teater, digte og ikke mindst musik
- og lækker mad. Lokale kunstnere klædte Kulturcenter Mariehøj på til fest. Birgit Dahl Schytte, Lykke
Bellum, Ebba Lindtner, Lis Tønnesen, Marion Chen,
Linda Elvira Nielsdatter Gravesen og Cecilia Virgin
prydede gangene med grafiske tryk, oliemalerier,
akvarel og patchwork.
Programmet bød på fodbold-battle, hulahop og
dans, snobrød og lege på plænen for de mindste.
Der var kreativt værksted og let træning med Skodsborg Skovfitness, meditation og den kinesiske
meditation Falun Gong - og Røde Kors demonstrere
hjertestarteren.
Biavlerne bød på smagsprøver på nyslynget honning
mens Dansk Syrisk Kulturforening og Dansk Eritreansk forening serverede de lækreste retter fra deres
egne køkkener.
Der var både jazz og klassisk musik på programmet.
Men også Oliver Sommer, Rudersdal Bevægelses
Akademi og TeaterMejeriet. Nærum Lokalteater gav
et par numre fra årets kabaret og Birgitte Jacobsen
ledede fællessang med let flerstemmighed.
Blomster fra Peers
Rudersdal Avis overrakte en buket tulipaner i alle
farver til frivilligkoordinator Rikke Thomsen, fordi
hun er et fantastisk samlingspunkt for psykisk sårbare mennesker. Den frivillig drevne forening Peers
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heder i 2019
har indstillet Rikke til ugens buket, fordi hun gør en
kæmpe indsats for at hjælpe udfordrede og sårbare
med at bygge bro til hverdagslivet og drive Backstage der er rammen om et fællesskab for en gruppe
unge, der har oplevet at have det svært. For de frivillige er Rikke det stabile element i gruppen, som de
slet ikke kan klare sig uden. Hun får mennesker til at
trives og vokse. Hun ser, hvem der er gode til hvad,
og hun motiverer alle til at gøre noget i fællesskabet.
Og selvom ingen dyrker sårbarheden, så er der altid
plads til en dårlig dag. Stort tillykke! Vi er så enige!
Åbent Reparationsværksted i Vedbæk
Har du noget, du gerne vil reparere? Eller noget nyt
du gerne vil lave af genbrugsmaterialer?
Reparationsværkstedet er et frivilligt socialt og
bæredygtigt fællesskab, hvor du kan komme og
fikse ting, du ellers ville have smidt ud. Her hjælper
man hinanden med at reparere alt fra lamper og
værktøj til legetøj og husholdningsredskaber. Det
er frivillige der holder værkstedet åbnent på Bakkehuset i Vedbæk, Tirsdage fra 10 – 14
Der er værktøj og maskiner til det meste indenfor
træ, metal og elektronik. Det er ganske gratis, men
du skal selv medbringe eventuelle reservedele. Al
reparation er på eget ansvar.
Frivilligpris
Det frivillige engagement blev fejret og hyldet til
Frivilligfest i Rudersdal Kommune. Fire flotte priser
blev uddelt til frivilligfesten af borgmester Jens Ive.
Kæmpe tillykke til Anne Sofie Kvist fra Rudersdal
Bevægelses Akademi som fik Ungdomslederprisen
2019. Erik Lindgreen fra Birkerød Torvedage der fik
Kulturprisen. Ulrik Nissen Feldt som modtog Talentprisen 2019. Markus Omel Højlund, Loftet i Nærum,
for Frivilligprisen 2019.
Tak for en forrygende #frivilligfredag
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....fortsat
Foreninger stærkt repræsenteret på
Birkerød Kulturnat
Frivilligcentret inviterede sammen med foreningerne
indenfor, med en fælles stand i bibliotekets foyer på
Birkerød Kulturnat. Her samledes Aktive Birkerød
Seniorer; Bedsteforældre for Asyl; Birkerød Pensionistforening; Blixen Klub; Demensnetværk Rudersdal;
Gigtforeningen; Juleaftensgruppen; Kalorieklubben; Røde Kors Besøgstjeneste og Ældre Sagens
Musiknetværk.
Røde Kors inviterede til foredrag med direktør i
international afdeling Birgitte Bischoff Ebbesen.
Birkerød Flygtningekontakt inviterede børn til at
male glaslygter på Hovedgaden for at slutte af med
”Vi tænder lys for verdens flygtningebørn.” Andreas
Kamm fortalte om sin bog ”Den store udfordring”
hvorefter foreningerne sluttede dagen af med fællessang ledet af Birgitte Jacobsen garneret med romantisk, melodisk jazz. Ældre Sagens Musiknetværk
satte punktum med koncert af JazzLine og Jørgen
Rassing.

Verdensmål på Folkemøde
Frivilligcentret og foreningen Verdensmål i Hverdagsliv inviterede til Samtalesalon om verdensmål i
Rudersdal på Folkemødedagen. Det blev til mange
gode samtaler, der gjorde de store verdensmål
nærværende og gav ny inspiration til nye vaner i
foreningerne, i hverdagen, i virksomhederne og i
kommunen. Alle gode ideer blev skrevet på postkort
og hænger på et flot træ, til inspiration for os alle.
Vi kan naturligvis ikke redde hele verden. Men vi kan
tage et medansvar og hjælpe hinanden med at få
ideer til en ny bæredygtig livsstil.
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Et blik mod 2020
En række spændende projekter venter på os i 2020. Vi
fortsætter med alle kerneopgaver, så vi kan styrke kvalitet
og mangfoldighed og deltagelse, og få endnu flere med i
det frivillige fællesskab. Vi vil fortsat arbejde med at synliggøre frivilligheden, og med at danne netværk mellem foreningerne. Det skal ske med de velkendte foreningsmøder,
møder i Integrationsnetværket og i SeniorSamarbejdet. Men
vi vil også som hidtil fortsætte med kurser, fælles foredrag,
fællesskab om de store begivenheder i Rudersdal. I år vil
vi på opfordring af flere, sætte særligt fokus på fundraising
kursus og samspil med vores frivillige fundraisere.
Selvhjælp Rudersdal fortsætter og styrkes. Vi fortsætter de nuværende grupper: Lær at tackle hverdagen som
pårørende, Kom Videre Mand og Sorggruppen, og søger
fondsmidler til at udvikle flere selvhjælpsgrupper. Vi vil også
meget gerne hjælpe flere åbne fællesskaber frem. Kor og
Åben Værksted ’Rapaircafe Vedbæk’ kan spredes geografisk,
men vi vil også gerne have gang i en række gå-grupper med
Rudersdal Går Sammen.
I 2020 vil vi sætte særligt fokus på at få flere tilbud, til unge
og børnefamilier. På børneområdet vil vi arrangere en foreningsbasar for børnefamilier, sammen med DGI og Røde
Kors, for at bygge bro mellem både de sociale foreninger og
idrætsforeningerne. For de unge vil vi søge fondsmidler til at
engagere foreninger og ungegrupper i verdensmål og til at få
flere med i de frivillige fællesskaber.
I 2020 udløber Frivilligcentrets strategi, og vi ser frem til en
spændende proces, der involverer foreninger, frivillige og
samarbejdspartnere i at formulere nye strategiske mål for de
kommende tre år.
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Holdet bag Frivilligcenter Rudersdal
Personale
Medarbejdergruppen bestod i 2019 af
centerleder Lisbeth Eckhardt-Hansen og
administrativ medarbejder Claus Vesterager. Desuden har vi projektleder Anette F.
Helland og vores husgrafiker der er ansat
i flexjob, Marina Winkel.
Blæksprutterne på kontoret: Frivilligcentret har gennem 2019 haft stor glæde af
frivillige kontorpassere, som består af
Nadia Vesterdahl, Lissi Dorph Jensen,
Annemette Ibsen, Hanne Børme Simonsen, Anette Storm, Gitte Preisler.
I år har vi sagt farvel og tusind tak for
indsatsen til kontorpasser Vinni Jensen,
Meiland Gunnergaard, Helle Dam.
Eventteamet: Vi bød velkommen til en
række eventfrivillige: Millen Teklesenbet
Tesjai, Annette Lenhard, Gitte Christoffersen, Sunmi Lee, Joan Fuglsang, Anders
Fuglsang, Sara Gibson, Alessandra Paola
Ragni, Rike Andersen, Jakob Helm Larsen, Sonja Torp Andersen, Pernille Frandsen og Firoozeh Karimi.
Frivilligcentret har i 2 år haft stor glæde og
fornøjelse af samarbejdet med projekt
“Bro til Hverdagslivet” med Rikke Thomsen som projektansvarlig. Rudersdal
Kommune valgte at fortsætte projektet og
har fastansat Rikke som frivilligkoordinator. I slutningen af 2019 rykkede Rikke
til Aktivitetscentret på Rønnebærvej, og
fortsætter det gode samarbejde.

40

Bestyrelse
Frivilligcentrets bestyrelse har siden generalforsamlingen i april været sammensat
af følgende personer:
Søren Grotum: (formand)

Danske Handicaporganisationer

Erik Kristiansen: (næstformand)

Røde Kors

Lene Stener: (kasserer)
Personligt medlem

Anne Sofie Kvist:

Rudersdal Bevægelsesakademi

Per T Christensen:

Ældesagen Rudersdal

Annette Marschall Wedel-Heinen:
Breelteparkens Venner

Kurt Nielsen:

Dansk Blindesamfund

Jack Otto Kristensen:

Kulturparaplyen (suppleant)

Morten Gade:

Børn i Birkerød (suppleant)

Kort om Frivilligcenter Rudersdal
Frivilligcenter Rudersdal er en selvstændig forening, som blev stiftet i
2001. Frivilligcentret er en foreningsparaply for de frivillige foreninger i
Rudersdal Kommune og også den
nærmeste omegn.
Frivilligcentret fokuserer altid 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
I 2019 havde Frivilligcenter Ruders-

dal 83 foreningsmedlemmer. Heraf
sociale foreninger, patient, og handicapforeninger og foreninger uden
for det sociale og sundhedsfaglige
felt for eksempel kulturelle-, folkeoplysende- og idrætsbaserede foreninger. 28 personlige medlemmer
Kontingentet er kr. 150 årligt for foreninger og kr. 75 årligt for personligt
medlemskab.
Indmeldelse: info@frivilligcentret.dk
Vi tilbyder alle vores medlemmer personlige som foreninger:
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Små stemningsbilleder fra året der gik

El-cyklen “Villi”
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30

foreninger delte
deres talent på
Åben Frivilligscene
med Kulturparaplyen
og Skodsborg
Kulnaturforening

1000’vis

af borgere mødtes
på Birkerød Kulturnat,
Folkemøde Rudersdal,
Nærum Kulturdag,
Kun for Mænd mv.

medlemsforeninger med
tilsammen mere
end 15.000
medlemmer

159 deltagere på
9 kurser

afholdt I
Frivilligcentret

102

nye ansøgere
til frivilligjob
på frivilligjobportalen

11

nye medlemsforeninger og
grupper i 2019

83

Fri
villig
centret
i tal

33

personer fik
glæde af
nye selvhjælpsgrupper

3

744

følgere på
Facebook og
opslag

143

14.200

så opslaget
om åbent
værksted

28 nyhedsbreve med
491 modtagere
6.055 unikke

besøgende på
Frivilligcentret.dk

100

med
foreninger i vores
Foreningsvejviser

3 nye

rådgivningsfunktioner til
foreninger
med coaching,
supervision og
hjælp til
fundraising
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FREMTID

Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246A
2840 Holte
Telefon: 45 89 00 56
E-mail: info@frivilligcentret.dk
Web: www.frivilligcentret.dk
Følg os på Facebook:
Frivilligcenter Rudersdal
Åbningstider:
Frivilligcentret har åbent
mandag til torsdag fra kl. 10 til 15
og efter aftale.
Frivilligcentret er handicapvenligt
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