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Tusind tak for i år.
Et år der vil stå stærkt i erindringen, fordi 
det har budt på så mange udfordringer og 
så meget udvikling på en gang. Corona 
har påvirket vores liv og vores fællessk-
aber med alt fra afstand, afsavn til sam-
fundssind, frivillighed og hjælpsomhed. 

Corona-året har været svær at danse 
med, og det har haft store konsekvenser 
i form af øget isolation og ensomhed. 
Men det har været fantastisk at opleve, at 
viljen til at være der for andre har været 
så stor og frivillige og foreninger har 
mødt udfordringerne med opfindsomhed 
og skabertrang. Mange foreninger har 
givet fællesskaberne nyt liv med telefon-
rådgivning, telefonkæder, telefonmøder, 
lektiehjælp online og frivilligmøder på 
skærmen. Andre laver hjemmetræning og 
digitale træningsfællesskaber. 

Mennesker rækker ud på trods af af-
standen. Foreninger åbner op, når alt an-
det lukker ned. Sammen har vi gjort vores 
til for at holde det frivillige miljø levende 
med fysiske fællesskaber og nye digitale 
møder, der kan holde mismod og ensom-
hed på afstand.

I år måtte vi på grund af forsamlingsfor-
bud undvære næsten alle de store fes-
tlige arrangementer, der samler mange 
foreninger i Rudersdal. Vi måtte også 
udskyde Netværkstræf der skulle samle 
foreningslivet, erhvervslivet, kulturlivet og 

kommunen. Vi måtte også aflyse foren-
ingsbasaren, hvor børn og børnefamilier 
kunne møde foreningerne. I stedet har 
vi haft fokus på aktiviteter, der samler en 
mindre kreds, flere udendørsaktiviteter og 
nye digitale aktiviteter.  

Jeg er positivt overrasket over at det er 
lykkedes at holde liv i så mange aktiv-
iteter hen over året. Det gælder selvh-
jælpsgrupper, nye seniorfællesskaber i 
boligområderne og fællesskabet Ruders-
dal Går Sammen, som viser vej til gå-ture 
og fællesskab i Rudersdals smukke natur. 
Det er også blevet til en god begyndelse 
i at styrke unges trivsel med temadag og 
fortællekoncert for unge og deres voksne. 

Vi har haft fokus på bæredygtige fælless-
kaber i frivilligugen, hvor 11 foreninger 
sammen med Frivilligcentret og kommu-
nen, også fik lavet en lille film om bære-
dygtige fællesskaber. 

Med projekt Unges Verdensmål har vi 
sammen med “Verdensmål i Hverdag-
sliv”, “Ung i Rudersdal” og Biblioteket 
involveret 161 unge i samtalesaloner 
med rådslagning om verdensmål, hvor 
de unge gav deres mange ideer videre til 
Borgersamlingen i Rudersdal Kommune. 
Frivilligcentret havde en hyggelig dag 
med Bæredygtighedsdagen på Birkerød 
Bibliotek. Med andre ord er det lykkedes 
at holde fokus på FNs Verdensmål i Rud-
ersdals frivillige miljø.

Corona har påvirket vores liv 
og vores fællesskaber i 2020
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Frivillige foreninger er blevet klogere med 
kurser i fundraising og frivilligrekruttering, 
og kursus i hvordan man bruger naturen 
mere i de frivillige foreninger.

Digitalt samvær har vundet indpas også 
hos os. Vi har holdt flere Coronasaloner 
på skærmen, der viste sig at være over-
raskende fortrolige, og medførte gode 
samtaler om, hvordan vi lever med Coro-
na i vores fællesskaber. 
Siden er vi også blevet gode til at holde 
digitale møder for foreninger, bestyrelse, 
medarbejdere, og nu kan vi ovenikøbet 
holde hybridmøder, hvor nogle deltager 
i lokalet og andre på skærmen. Vores 
digitale juleværksted blev live-streamet 
på Facebook og var det seneste skud på 
stammen af digitale eksperimenter. Det er 
ikke så svært. 

Men det er stadig svært at få de ældste 
med ombord og det er naturligvis ikke 
helt så godt. Nu mærker mange af os Co-
rona-trætheden og længslen efter møder 
uden zoom, samtaler uden mundbind og 
fællesskaber uden afstand.

I år har vi sagt farvel og tusind tak til An-
ette Marschall, Kurt Nielsen og vores for-
mand gennem mange år Søren Grotum.

Vi byder varmt velkommen til Preben 
Etwil som er ny formand for Frivilligcentret 
og som er ny i bestyrelsen sammen med 
Anette Rosholm og Nada Naanaah. 

Det er en stor glæde at der i år er blevet 
flere penge til frivilligheden. Frivilligcenter 
Rudersdal fik løftet grundtilskuddet 
med 150.00 kroner årligt og der er også 
100.000 mere penge til §18 og det frivil-
lige sociale arbejde i 2021. 

Sidst på året gik vi i luften med en helt 
ny digital indgang til det frivillige miljø og 
centret. Med den nye hjemmeside er det 
blevet meget nemmere at finde rundt, og 
der er kommet vigtige nyskabelser i form 
af en kalender, en oversigt over selvhjælp 
og rådgivning, samt en opdateret foren-
ingsvejviser. Bestyrelsen har vedtaget en 
sprit ny strategi for 2021-23, så vi er klar 
til at tage fat på det nye år.

Tak for i år. 
Tak for engagement 

og masser af fællesskab.
 Tak for jer! 

Lisbeth Eckhardt-Hansen 
Leder Frivilligcenter Rudersdal
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Jeg har fået en forrygende start i Frivil-
ligcentret, hvor jeg har haft fornøjelsen 
af at være formand for bestyrelsen sid-
en august måned. Jeg er blevet meget 
positivt overrasket over det store frivillige 
engagement i Rudersdal, hvor så mange 
brænder for at gøre en forskel og gøre 
noget for hinanden. 

Det at mennesker kan mødes og snakke 
sammen, hjælpe hinanden, grine og more 
sig sammen, er helt elementære menne-
skelige behov. Det frivillige arbejde har 
menneskelig værdi både for brugerne og 
ikke mindst for de frivillige.

Det forgangne år har i høj grad været 
præget af Coronakrisen, der har hæmmet 
ganske meget af det frivillige forening-
sarbejde. En del arrangementer er blevet 
aflyst eller udskudt, men endnu flere 
aktiviteter er gennemført, og der er også 
nyskabelser i form af digitale fællesska-
ber, åbne fællesskaber i boligområderne, 
og vi er godt fra start i forhold til at en-
gagere flere unge i det frivillige miljø. Der 
er en lille tilbagegang i nyhedsformidlin-
gen. Ikke desto mindre er der flere, der 
har fået øje på Frivilligcentret og fore-
ningerne, men potentialet er naturligvis 
meget større.

Bestyrelsen er samlet set godt tilfreds 
med udviklingen. 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.  

Civilsamfundet er stærkt, og kommunen 
bakker op. Bestyrelsen vurderer, at Frivil-
ligcentret med bredt sammensat skare af 
medlemsforeninger giver grobund for fæl-
lesskaber i mange formater, og et frirum, 
hvor man kan udfolde sig og blomstre og 
engagere sig i sager man brænder for, 
uden at stå til regnskab overfor arbejds-
givere, sagsbehandlere eller institution-
er. Det frivillige fællesskab favner rigtigt 
mange sårbare og udsatte grupper. Det er 
medmenneskeligheden, der driver en-
gagementet, og der er stor gensidighed 
i samværet. Bestyrelsen vurderer, at der 
er stort bredt netværk, og der arbejdes 
konstant på at bygge bro og samarbejde 
på tværs. 

Lad os håbe, at vaccinen vil være med til 
at bringe foreningslivet tilbage til noget, 
der kunne kaldes normalt. Vi savner det i 
høj grad. Vi skal være flere, og det bliver 
vi ved, at man kan se, at det frivillige ar-
bejde er glædeligt, nødvendigt, og at det 
nytter. De frivillige skal opleve, at de gør 
en forskel.

Det frivillige arbejde i 2021 er først og 
fremmest, at komme godt tilbage efter 
Coronakrisen – at få gang i det aktive friv-
illige foreningsliv i 81 foreninger i Frivillig-
centret.  Men vi skal også tage alt det nye 
digitale liv og udendørs fællesskab med, 
som Coronaen har lært os. 

Bestyrelsesformanden 
har ordet
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Der er meget at tage fat på. Coronaen har 
været svær for de fleste og rigtigt hårdt 
for mennesker, der i forvejen er socialt 
udfordrede. Så der er stort behov for 
de medmenneskelige fællesskaber. Det 
glæder vi os til at være en del af sammen 
med alle frivillige og foreninger.

I Frivilligcentret vil vi også tage fat på nye 
spændende opgaver i 2021. Vi skal have 
flere med i det frivillige fællesskab og vi 
skal række ud efter de mest sårbare. Vi vil 
gøre hvad vi kan for at styrke Selvhjælp 
Rudersdal med nye selvhjælpsgrupper 
og netværk. Vi vil sætte ung trivsel på 
dagsordenen. De unge har haft det svært 
i 2020 med afstand og isolation, og vi 
ved at det er endnu vigtigere end før at få 
gang i samtaler om, det der er svært, og 
finde nye veje til fællesskab blandt unge. 

Vi vil også begynde at arbejdet med at 
udvikle nye former for åbne fællesskaber 

og netværk – f.eks. værksteder, udendørs 
fællesskaber, nabofællesskaber og dig-
itale fællesskaber. Det skal være lettere 
at finde ind i foreningslivet, og særligt 
mange af de mest sårbare skal have et 
sted, hvor de bliver mødt som mennesk-
er - helt uafhængigt af de diagnoser og 
andre udfordringer, som de ellers måtte 
have. 

I 2021 fylder Frivilligcentret 20 år, og det 
skal fejres. Jeg håber det kan blive en 
god anledning til at samle frivillige fore-
ninger om en bæredygtig fremtid med 
inspiration i FN’s Verdensmål og involvere 
foreninger og grupper i at udvikle bære-
dygtige fællesskaber, der er stærke og 
robuste, som peger fremad og inkluderer 
dem, der står udenfor.

Med et stort ønske om at blive Coronaen 
kvit, tegner 2021 sig som mulighedernes 
år. Jeg har positive forventninger.

Preben Etwil 
Formand
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Udfoldelse 
og deltagelse 

Dertil har vi to kerneydelser:
frivilligjobformidling og kommunikation

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 og FriSe, Frivilligcentre og 
Selvhjælp i Danmark. Projektet er evalu-
eret. Der har fra august 2018 til septem-
ber 2020 været 146 frivilligjob-opslag, der 
er vist 17.514 gange. Der er sendt i alt 
223 ansøgninger. 

Frivilligcenter Rudersdal har afholdt 3 
workshops for kommunens foreninger og 
organisationer, for at fremme kendska-

bet til frivilligjob.dk. Grundet faldende 
deltagerantal er Frivilligcentret overgået til 
sidemandsoplæring og dialog i stedet for.  
Frivilligcentret rådgiver borgere i, hvordan 
man kan komme i gang som frivillig ved 
henvendelse. Desuden i forbindelse med 
større begivenheder i Rudersdal, og med 
én-til-én frivilligsamtaler. 

En undersøgelse fra FriSe fra 2019 viste, 
at alle aldersgrupper og befolkningstyper 
benytter sig af frivilligjob.dk. Det er fra 
kvinder til mænd, unge til gamle, studer-
ende til førtidspensionister, etniske dan-
skere til brugere med anden oprindelse 
end dansk, samt borgere, der lever med 
et handicap, en psykisk sårbarhed eller 
en funktionsnedsættelse.  

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. 
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Folkeoplysningsudvalget har besluttet at 
opsige abonnementet til FriSes integra-
tion med frivilligjob.dk med udgangen 
af 2020. I stedet forlænges aftalen med 
Frivilligcentret i to år, så Frivilligcentret 
fremadrettet holder workshops med fokus 
på, hvordan der kan rekrutteres frivillige 
gennem frivilligjob.dk, og hvordan der 
udarbejdes et appetitvækkende frivillig-
job-opslag samt rådgiver borgere, der 
søger frivilligjobs i Rudersdal Kommune. 
Den landsdækkende frivilligjob.dk vil sta-
dig kunne benyttes til at udbyde og finde 
frivilligjobs i Rudersdal Kommune.

Det er nemt at finde vej i foreningslivet 
med foreningsvejviseren på Frivilligcen-
trets hjemmeside, der rummer knap 100 
foreninger og grupper. Desuden er der i år 
udarbejdet et omfattende aktivitetskata-
log for seniorer.

Frivilligcentret arbejder på at synliggøre 
centret og foreningerne og de mange ak-
tiviteter og begivenheder og mennesker, 
som kan give indblik i det store frivillige 

miljø. Mange borgere kender ikke Frivil-
ligcentret og den frivillige verden. Det er 
baggrunden for en prioriteret indsats, for 
at øge kendskabet til frivilligheden. Re-
sultatet er styrket kommunikation på alle 
kanaler. 

I år har Frivilligcentret fået ny hjemme-
side, der gør det meget nemmere at 
finde rundt i det frivillige miljø. Desuden 
er der kommet vigtige nyskabelser i form 
af kalender, oversigt over selvhjælp og 
netværk og foreningsrådgivning. Foren-
ingsvejviseren giver overblik over frivillige 
foreninger og grupper og samler næsten 
100 foreninger alfabetisk, emneopdelt og 
søgbart. Hjemmesiden giver også adgang 
til information om IntegrationsNetværket 
og SeniorSamarbejde, og det er enkelt 
at få overblik over medlemsservice, 
muligheder for at booke lokale og låne 
cykel. Borgerne kan hurtigt finde frivillig-
job, og for foreninger at oprette frivilligjob. 
Frivilligcentrets aktuelle nyheder er stadig 
prioriteret højt på forsiden og nyhedssid-
en, der er opdelt i måneder og år, så det 
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er nemt at genfinde. Frivilligcentret ar-
bejder åbent og gennemsigtigt. Man kan 
finde alle oplysninger om Frivilligcentret, 
bestyrelse, medarbejdere, mission, vision 
og strategi, handlingsplan, generalfor-
samling og film og vigtige dokumenter og 
referater. 

7.929 har besøgt www.frivilligcentret.dk, 
heraf er 86 % nye brugere. Samlet set er 
der 1.874 flere besøgende end sidste år. 
Forsiden er den mest besøgte side. Men 
brugerne lander også ofte på nyhedssid-
en, foreningsvejviseren og “Om Frivillig-
centret” samt siderne frivilligjob og lokale-
booking. 75 % af brugerne er yngre end 
45 år. Der er næsten lige mange mænd 
og kvinder – med et lille overtal af mænd.

Frivilligcentret har udsendt 22 nyheds-
breve i 2020 – lidt færre end sidste år, 
hvor vi udsendte 29 nyhedsbreve. Der 
blev i alt lavet 125 individuelle nyheder. 
Der er 413 abonnenter på nyhedsbrevet 
ved udgangen af året, og det er færre end 

sidste år. Det skyldes, at vi har ryddet op 
i ’out-datede’ mailadresser i forbindelse 
med overgangen til ny hjemmeside. Den 
gennemsnitlige åbningsgrad for nyheds-
brevene er 54 %, hvilket er identisk med 
sidste år. 

129 opslag på Facebook blev det til i 
2020. Og 159 nye følgere, så centret 
følges af 903 personer ved årets udgang. 
Årets topscorer blev to filmopslag om 
’Bæredygtige frivillige fællesskaber’ og film 
om ’Unges Verdensmål’, der begge blev 
set af 7.500 mennesker. Alle opslag om 
selvhjælpsgrupper var populære og blev 
set af mellem 3.000 og 5.000 mennesker. 
Men også Corona-salon og Netværkstræf, 
Coronaguide var stærkt populære. Der 
var også mange der likede opslag om nye 
seniorfællesskaber, afskedsreception for 
Søren Grotum, og Danske Handicaporgan-
isationers fortalerfilm. 

Frivilligcentret har leveret stof til andres 
medier. Det gælder Senior Nyt og Kultur/
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Rudersdal Kommunes nyhedsmail, samt 
Oplev Rudersdal. Men også i Facebook-
grupper, der er knyttet til særlige emn-
er, eller geografiske områder. Desuden 
arbejder vi aktivt med pressekontakt både 
på egne vegne, og ved at hjælpe fore-
ningerne med pressearbejde. 

Frivilligcentret har tradition for at været 
på pletten til mange af de store folkelige 
arrangementer i Rudersdal, hvor der er 
kontakt med foreningslivet og borgerne. 
Men næsten alle arrangementer blev 
aflyst i år. Det gælder Folkemødedagen, 
Birkerød Kulturnat, Nærum Kulturdag, 
Vedbæk Havnedag og Seniordagene. 

Det samme gælder Netværkstræf med 
100 deltagere, som Frivilligcentret havde 
planlagt sammen med Rudersdal Kom-
mune. Vi måtte også aflyse Forenings-
basar, hvor DGI, Røde Kors og Frivillig-
centret i samarbejde med foreningslivet 
inviterede flygtningefamilier og børnefam-
ilier til at møde foreningslivet. Frivilligcen-

tret har dog sammen med en række fore-
ninger været med på Birkerød Biblioteks 
Bæredygtighedsdag, der samlede 1500 
mennesker om FN’s verdensmål. Det er 
også blevet til en frivilliguge om Bæredyg-
tige Fællesskaber.

I år har vi gjort en særlig indsats for at 
inkludere sårbare målgrupper i foren-
ingslivet i samarbejde med Røde Kors og 
DGI Nordsjælland. Konkret er det blevet 
til to temadage om inklusion af sårbare 
målgrupper for frivillige foreninger. Foren-
ingsbasaren blev desværre aflyst. I stedet 
blev der uddelt sportstasker og trin-for-
trin vejledning i at søge kontingentstøtte 
til godt 100 flygtningebørn. Desuden har 
vi etableret samarbejde med Social og 
Sundhed i Rudersdal Kommune, så vi 
sikrer at sårbare målgrupper på bosteder 
og væresteder får direkte information om 
de åbne arrangementer og fællesskaber 
i det frivillige miljø via deres sædvanlige 
digitale skærme. 
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Flere frivillige med
Hver tredje dansker har valgt at være frivillig. Undersøgelser viser, at 
vi bliver frivillige fordi vi vil gøre en forskel. Fordi vi bliver gladere og 
klogere, får nyt netværk, gode oplevelser og indsigt i samfundet. 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 menings-
fulde 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 internettet til alt. Også til at finde frivilligjob. Så selv om det stadig er aller-
mest almindeligt for foreningerne at rekruttere nye frivillige i deres eget netværk og 
spørge en ven, så er der faktisk 44 %, der siger, at de har fundet deres første frivillig-
job ved at søge på internettet.

I Rudersdal blev det til 234 ansøgninger til lokale frivilligjob siden august 2018, 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. Der er kommet nye omdelere til Seniornyt, flere frivillige til forenin-
gen Peers, Røde Kors har fundet aktivitetsledere og meget andet. Mennesker vil noget 
forskelligt og vi har alle noget forskelligt at bidrage med.

Mangler du frivillige?
Slå et job op på frvilligjob.dk. Du kan også få hjælp i Frivilligcentret som 
tilbyder sidemandsoplæring, hvor foreninger får sparring til at lave gode 
opslag og hjælp til at lægge opslag på frivilligjob.dk. Foreningerne får en 
trin-for-trin guide med hjem 

Vil du være frivillig?
Find et frivilligjob i Rudersdal på www.frivilligjob.dk . Du er også 
velkommen til at henvende dig til Frivilligcentret på info@frivillig-
centret.dk, så inviterer vi dig til frivilligsamtale og hjælper dig med 
at finde et frivilligjob blandt 81 foreninger.

fællesskabet 
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Foreningsliv har en positiv virkning på 
mennesker. Det giver bedre humør, bedre 
helbred og masser af fællesskab. Det er 
der især brug for blandt mennesker, der 
har udfordreinger. Foreningsdeltagelse er 
en rigtig god vej til integration og oplev-
elsen af at være inkluderet.

Derfor skal det være nemmere for både 
flygtningebørn og andre sårbare mål-
grupper at finde ind i foreningslivet.  Alle 
foreninger samt drætsforeninger skal blive 
rigtig gode til at tage imod nyankomne. 
Så klart lød formålet for et nye projektsa-
marbejde mellem DGI Nordsjælland, 
Røde Kors og Frivilligcenter Rudersdal. 

Der er flere barrierer for inklusion. Især 
flygtningefamilier har fx svært ved at få 
råd til idrætsaktiviteter og der er ringe 
kendskab til kontingentstøtteordninger 
fra DGI og foreningen “Broen”. Den gode 
velkomst i foreningerne er yderst vigtig og 
vi ønsker os samtidig at inklusion kom-
mer højere op på dagsordenen i idræts-
foreningerne. Undersøgelser har vist at 
mange flygtninge bla. er bange for udstyr-
skravene i foreningerne.

Integrationsforeninger og idrætsfore-
ninger blev involveret i projektet sammen 
med foreningen Broen. Projektet er blevet 
en god begyndelse på at få flere sårbare 
børn og unge med ind i fællesskabet. 

Velkomst workshops 
Konkret blev det til velkomst workshops 
for trænere og frivillige foreninger. Her 
blev foreningerne udstyret med nye 
redskaber til at byde nye medlemmer 
velkommen med særlig velkomstprogram, 
introduktionslege og ’body-ordning’, der 
gør det nemmere for nyankomne at finde 
sig til rette og styrker det sociale samvær.  

Foreningerne fik også en introduktion til 
hvordan de kan søge kontingentstøtte 
hos Broen Rudersdal og DGI og er altså 
nu ’velkomstparate’.

Sportstasker til vores flygtninge
100 flygtningebørn i Rudersdal har fået 
en sportstaske med en trin-for-trin ve-
jledning til hvordan de kommer i gang 
med at søge støtte til fritidsaktiviteterne. 
Røde Kors, Dansk Syrisk Kulturforening, 
Nærum Kulturcafe og Birkerød Flygtnin-
gekontakt fik taskerne med til deres børn 
på årets sidste møde i integrationsnet-
værket. 
Projektet er blevet gennemført med til-
skud fra Erasmus Plus.

DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Rud-
ersdal fortsætter samarbejdet mellem 
idrætslivet og de frivillige sociale fore-
ninger som skal sørge for bedre inklus-
ion af sårbare målgrupper. Det bliver til 
mindst en velkomst-workshop i 2021.

Inklusion af sårbare børn 
og unge i idrætslivet
Et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Røde Kors og Frivilligcenter 
Rudersdal har gjort det nemmere for flygtningebørn samt andre børn 
og unge, der står udenfor idrætslivet, at komme i gang i foreningerne
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Søg støtte til kontingent og stævner i DGI
Idrætsforeninger kan søge penge til kontingent og stævnedeltagelse 
til børn og unge, der har vanskeligt stillede forældre. Puljen Forening-
sliv giver også støtte til voksne flygtninge og asylansøgere. 
Søg på dgi.dk/foreningslivforalle

Børnene fra Dansk 
Syrisk Kulturforening 
fik en tidlig julegave i 
form af sportstasker 

og trin for trin 
vejledning i at søge 

kontingentstøtte

Søg støtte til fritidsaktiviteter hos BROEN Rudersdal
BROEN Rudersdal støtter kontingent, nødvendigt udstyr og of-
fentilg transort til børn mellem 4 og 17 år, der bor i Rudersdal og 
kommer fra økonomisk trængte familier.

Udfyld ansøgningsskemaet som ligger online på www.broen-dan-
mark.dk/rudersdal/kriterier-for-stoette . Skemaet skal indsendes 
af en fagperson eller foreningsfrivillig, som kender familien og har 
kendskab til, at der er et reelt økonomisk behov for støtte.
www.broen-danmark.dk/rudersdal/kriterier-for-stoette
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Birkerød Bibliotek var rammen om en 
bæredygtighedsdag, der samlede 1500 
til kreative børneværksteder, klimakloge 
foredrag om at leve for mindre og få tid til 
mere, suppe serveret ved langborde og 
en lang række, stærke lokale kræfter, der 
arbejder med bæredygtighed. 

Her var inspiration til alt fra bier, blomster 
og biodiversitet til genbrugsgarn, grøn 
mad, fremtidens varmekilder, genbrugs-
reparationer, økologiske skolehaver for 
børn og meget mere.

Både frivillige og lokale foreninger var 
naturligvis med, da Rudersdal Hoved-
bibliotek i Birkerød blev omdannet til ét 
stort oplevelseshus for hele familien med 
mange af de 64 forskellige FNs verdens-
mål som omdrejningspunkt.

Frivilligcentret viser veje til 
fællesskab
Frivillige foreninger var stærkt repræsen-
teret på dagen og brugte anledningen til 
at invitere flere med i fællesskabet. Frivil-
ligcentret viste vejen til de mange bære-
dygtige fællesskaber, der både handler 
om at passe på ressourcerne og om at 
passe på os selv og hinanden. 

Åbent Reparationsværkstedet
Fivillige fra Åbent Værksted Repaircafe 
Rudersdal og Værktøjskassen stod klar 
til at hjælpe med at fikse, det der var 
gået i stykker og fortælle om deres virke. 
Repaircafe Rudersdal er et nyt socialt 
og bæredygtigt fællesskab, hvor frivillige 
hver tirsdag deler deres erfaringer med 
arbejdet i træ, metal og elektronik på 
Bakkehuset i Vedbæk samt deres spæn-

Bæredygtighedsdagen
og foreningerne 
stod stærkt sammen
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dende planer om at åbne endnu et repa-
rationsværksted. 

Værktøjskassen består af 10 frivillige 
mænd, som hjælper med at reparere 
ting i boligen hjemme hos pensionister, 
førtidspensionister og handicappede. 
Opgaverne er forskellige og rummer alt 
fra at smøre en lås, reparere en låge der 
hænger eller andre småopgaver, som er 
for små for en professionel håndværker.

Stoppe-sted og strikke 
hækleskole
Frivillige var også med i værkstederne, 
hvor man kunne lære at stoppe strømper 
og lappe sit tøj eller komme i gang med at 
strikke. Her sad kvinder fra Dansk Syrisk 
Kulturforening, fra Røde Kors Nørkerne i 
Birkerød og Foreningen Peers, som er i 

gang med at finde frivillige til at sy masser 
af muleposer så vi kan få et plastikpose-
frit Rudersdal.

Programmet spækket med 
bæredygtighed
Programmet bød på spændende oplæg 
og møder med foreningen Verdensmål i 
Hverdagsliv og en række stærke, lokale 
kræfter, som på forskellig vis arbejder 
med bæredygtighed. Fra bier, blomster 
og biodiversitet til genbrugsgarn, kli-
makærlig mad, fremtidens varmekilder, 
genbrugsreparationer, økologiske skole-
haver for børn og meget mere. 

Bæredygtighedsdagen på biblioteket 
samlede hele familien fra det yngste men-
neske til det ældste. I alt 1.500 personer 
lagde vejen forbi. 
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Kalender
Her du kan se aktiviteter Frivilligcentrets 
og foreningernes åbne aktiviteter. Hvis 
du og din forening eller gruppe har et 
arrangement, som du gerne vil have med 
i kalenderen, kan du sende det til info@
frivilligcentret.dk 
www.frivilligcentret.dk/kalender

Selvhjælp og Netværk
Selvhjælp Rudersdal har fået sin egen 
side. Her kan du kan se en oversigt over 
aktuelle selvhjælpsgrupper, som samler 
mennesker med beslægtede udfordringer 
i et afgrænset tidsrum. Du kan også få 
overblik over aktuelle netværksgrupper 

og åbne fællesskaber, som mødes om en 
konkret sag eller aktivitet, og hvor man 
kan komme, når man har tid og overskud. 
www.frivilligcentret.dk/selvhjaelp

Foreningsrådgivning
Det er blevet nemmere at få overblik over 
Frivilligcentrets tilbud om rådgivning til 
foreningerne. Det gælder sparring, fund-
raising, supervision og coaching. 
www.frivilligcentret.dk/radgivning

Foreningsvejviser
Det er fortsat nemt at få overblik over 
frivillige foreninger og grupper i foren-
ingsvejviseren, som samler næsten 100 

Frivilligcentret har fået ny 
hjemmeside
Så er vi i luften med en helt ny hjemmeside. Vi har arbejdet stenhårdt 
på at lave en ny digital indgang til det frivillige miljø og centret. Det 
er blevet meget nemmere at finde rundt, og der er kommet vigtige 
nyskabelser.
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foreninger alfabetisk, emneopdelt og 
søgbart. Foreninger får også adgang til at 
blive medlemmer af frivilligcentret.  
www.frivilligcentret.dk/foreninger/foren-
ingsvejviser

Nyheder 
Frivilligcentrets aktuelle vigtige nyheder 
finder du på forsiden og der er oversigt 
over nyheder, der er opdelt i måneder og 
år, så det er nemt at genfinde. 
www.frivilligcentret.dk/nyheder 

Om Frivilligcentret
Frivilligcentret arbejder åbent og gennem-
sigtigt. Du kan finde alle oplysninger om 
Frivilligcentret, bestyrelse, medarbejdere, 

mission, vision og strategi, handlingsplan, 
generalforsamling og film og vigtige do-
kumenter og referater. 
www.frivilligcentret.dk/hvem-er-vi 

Frivilligjob
Det er nemt for borgere at finde friviligjob 
og for foreninger at oprette frivilligjob. 
www.frivilligcentret.dk/frivilligjob

Hjemmesiden giver også adgang til in-
formation om IntegrationsNetværket og 
SeniorSamarbejde som er de nuværende 
tværgående netværk for foreninger. En-
delig er det enkelt at blive medlem og få 
overblik over medlemsservice, muligheder 
for at booke lokale og at låne el-cyklen.
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Frivilligcentret styrker kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale 
frivilligmiljø ved at støtte, udvikle og inspirere både foreninger og 
initiativer og ved at hjælpe nyt 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 hjulpet det eksisterende foren-
ingsliv med supervision for ledere af 
frivillige grupper og foreninger, og særlig 
supervision til Dansk-Eritreansk Forening 
i forbindelse med en krise. Der er fortsat 
tilbud om foreningscoach, som tilbyder 
hjælp til enkeltfrivillige og til grupper og 
foreninger. Desuden har vi to frivillige 
rådgivere i fundraising, som har hjulpet 
foreningerne. 

Herudover har Frivilligcentret selv givet 
rådgivning eller bidraget med information 

og foredrag til en række foreninger bl.a. 
DH, Danske Handicaporganisationer, 
Dansk Syrisk Kulturforening, DemensNet-
værk Rudersdal, Aktive Birkerød Seniorer, 
Mariehøj Koret, Hemingway Club, Skovfit.
dk og Forældreforeningen. 

Vi har hjulpet nye foreninger og grupper 
i gang. Det gælder Blixen Klub Onsdag, 
Støtteforeningen Hospice Rudersdal, 
Klimabevægelsen, Repaircafé Vedbæk og 
koncertvenner, og vi er nu en del af Kræf-
tens Bekæmpelses Røgfrie Partnerskab.

Mangfoldighed  og kvalitet   
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Mangfoldighed  og kvalitet   
I Rudersdal har vi med 81 medlems-
foreninger og 22 personlige medlemmer 
mange engagerede ildsjæle, som holder 
det frivillige miljø levende. Der er særligt 
mange foreninger indenfor det sociale 
område, foreninger for seniorer, for pa-
tienter og pårørende, og for flygtninge og 
indvandrere. Men også foreninger mål-
rettet børn og unge og familier, og fore-
ninger indenfor idræts- og kulturlivet, og 
det grønne område. Og der kommer hele 
tiden nye til. 
I år har vi budt velkommen til 10 nye 
foreninger og grupper, herunder Blixen 
Klub Onsdag, Mandagklubben for senior-
er, Støtteforeningen Hospice Rudersdal, 
Hemingway Club, Filmgruppen, Trørød 
Grundejerforening, Soroptimisterne, Holte 
Kammerkor, Nyttehaveforeningen Vange-
bo og RepairCafé.
 
I år har vi fastholdt og udviklet Selvhjælp 
Rudersdal. Vi har nye forløb i tre selvh-
jælpsgrupper ledet af frivillige gruppe-
ledere, hvor mennesker hjælper mennesk-

er gennem svære livssituationer. Konkret, 
er der en mandegruppe, en sorggruppe 
og en gruppe for pårørende, som alle har 
haft stor tilslutning og flotte evalueringer. 

Vi måtte desværre, grundet Corona-ned-
lukningen, stoppe både sorggruppen og 
pårørendegruppen halvvejs. En gruppe 
for kvinder, der har været udsat for psy-
kisk vold er undervejs, og der er tilbud til 
unge med angst og depression. Samtidig 
er det åbne gå-fællesskab ’Rudersdal 
Går Sammen – vil du gå med?’ vokset til 
næsten 200 følgere på Facebook og der 
bliver stadig flere grupper og enkeltper-
soner, der slår ture op. 

Som noget nyt har vi med støtte fra PUF 
indledt samarbejde med Frivilligcenter 
og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, hvilket 
gør, at vi kan tilbyde sårbare grupper 
i Rudersdal at deltage i grupper for 
mænd med senfølger af seksuelle over-
greb, forældre til børn med diagnoser, 
og pårørende til misbrugere, og derved 

20   21



skabe et bredere fagligt miljø for frivillige 
igangsættere og gruppeledere. Selvh-
jælp Rudersdal har fået sin egen side på 
hjemmesiden, og vi har etableret et fagligt 
miljø for selvhjælpere med supervision, 
frivillig coach og erfaringsudveksling. 

Som noget nyt, har vi også fået en aktiv-
itetsleder til gruppen af eventfrivillige, 
der kan træde til, når særlige behov for 
projektfrivillige i foreningerne eller kom-
munen opstår. 

Med en bevilling fra Sundhedsstyrels-
ens Pulje til sammenhængende indsats 
imod ensomhed og mistrivsel hos ældre, 
er det lykkedes at skabe nye frivillige 
seniorfællesskaber for ældre i projekt 
Naboskab, Følgeskab, Fællesskab.  Der 
er etableret nye fællesskaber i boligom-
råderne i Birkerød og Gl. Holte, og i alt 
316 mødedeltagere har haft fornøjelsen. 

Der er udgivet et omfattende aktivitet-
skatalog for seniorer. Og med støtte fra 
Velliv, er det blevet til havekaffe under 
Corona. Mens støtte fra Slots- og Kul-
turstyrelsen har gjort det muligt at give 
flere seniorer mulighed for at komme ind i 
foreningslivet og ud i kulturlivet. 

Frivilligcentret har udviklet digitale fæl-
lesskaber. Med støtte fra Velliv er der 
afviklet en række online samtalesaloner 
om Corona for 60 deltagere. 

I år har centret med støtte fra Rudersdal 
Kommune arbejdet med Unges Verdens-
mål, hvor 169 unge har været involveret. 
Centret har sat fokus på ung trivsel med 
en temadag for 30 deltagere.

Kompetenceudviklingen har haft flere 
formater. Frivilligcentret har udbudt 4 
temamøder, 4 foredrag og 2 kurser, samt 
2 foreningsmøder med samlet set 234 
deltagere, hvilket er højere end sidste år. 

Arrangementerne gør frivillige og foren-
ingsmedlemmer klogere og er med til at 
styrke foreningerne. I år har der været 
særligt fokus på naturen i det frivillige ar-
bejde med både kursus og temadag. Der 
har været velbesøgt kursus i fundraising.

Foreningsmøder om frivilligrekruttering, 
ansøgninger til §18. Der har været velbes-
øgt udviklingsmøde for selvhjælpere og 
foredrag om klima, epilepsi og sorg. 

Desværre har Corona-nedlunkningen ført 
til at demenskurset for pårørende begge 
gange blevet aflyst. Det samme er møde 
om ’Vores Lokalavis’.  

I år er der arbejdet målrettet på at få 
et stærkere økonomisk grundlag for 
frivilligheden. Der er kursus i fundrais-
ing, rådgivning i fundraising og fokus på 
ansøgninger via §18. Arbejdet har båret 
frugt. Det er en stor glæde, at der i år er 
blevet flere penge til frivilligheden. Frivil-
ligcenter Rudersdal fik løftet grundtilskud-
det med 150.00 kroner årligt, og der er 
også afsat 100.000 ekstra til §18 og det 
frivillige sociale arbejde i 2021. 
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Lån Fri Willy
Fri Willy er vores nye el-cykel, og du er velkommen til en tur, hvis din 
forening er medlem af Frivilligcenter Rudersdal. Danske Bank Lyng-
byfond har bevilget 20.000 kroner til Christiania-cyklen. Frivillige fra 
Værktøjskassen har lovet at holde øje med, at der er luft i dækkene 
og tage sig af lettere vedligeholdelse. Frivilligcentrets grafiker Marina 
Winkel har udstyret cyklen med logo og lækre slogans. 

Fri Willy kan vise vej til masser af bæredygtige frivillige fællesskaber 
i hele Rudersdal. Vi glæder os til at cykle Fri Willy ud til møder og 
markeder, meningsfulde begivenheder og havekaffe.

Cyklen står til rådighed for foreninger og personlige medlemmer. 
Skriv til info@frivilligcentret.dk, hvis du har brug for at låne cyklen.

Vi fangede 
Anette F. Helland 

på vej til 
Gl Holtegaard 
for at servere 

havekaffe 
til seniorer.
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Coronaen har berørt vores liv og vores fællesskaber med alt fra 
afstand og afsavn til samfundssind, nyt digitalt liv og et tættere 
forhold til naturen. Det viser en ny rapport fra Frivilligcenter 
Rudersdal, der gør status over seks samtalesaloner om Corona, 
med en efterfølgende spørgeundersøgelse, der er gennemført med 
økonomisk støtte fra Foreningen Velliv.

Samfundssind og en ny hjælpsomhed er 
kommet på dagsorden under Coronaen, 
hvor mennesker der i forvejen er frivillige 
også har hjulpet ekstra under Coronaen. 
Når krisen rammer, så vokser lysten til at 
gøre en forskel i hjælpenetværk, private 
grupper på facebook og i foreningslivet.

Der har været en enormt stor imødekom-
menhed i de foreninger, jeg er involveret 
i. Der stillede næsten flere op end der var 
behov for og den form for imødekommen-
hed og hjælpsomhed har været helt unik, 
det håber jeg fortsætter, siger en deltager 
fra Det Rullende Korps.

Foreningerne 
Betydningen af lokale fællesskaber vok-
sede og mange har været klar til at gøre 

noget for deres medmennesker. Hver 
anden oplever, at foreningerne har taget 
sig ekstra meget af deres medlemmer 
under Coronaen. En deltager fra Aktive 
Birkerød Seniorer fortæller: ”Jeg er med 
i mange fællesskaber, og jeg har hurtigt 
været rundt og besøge mine damer i 
gymnastikforeningen for at se, om der var 
nogle behov, jeg kunne hjælpe med. Jeg 
har hjulpet ved at gå med hunden, mød-
tes over hækken og lavet motion online 
sammen med nogle venner.”

I Dansk Syrisk Kulturforening kom nedluk-
ningen som et chok. ”Da landet lukkede 
ned var det i starten et chok for vores 
medlemmer, men så fik vi hurtigt sendt 
information ud på arabisk, så de kunne 
forstå, hvordan man skulle forholde sig. 

Både samfundssind & 
ensomhed forstærkes 
af Corona-krisen 
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Men, det var et savn ikke at kunne være 
fysisk sammen i Ramadan måneden og vi 
har ikke kunne mødes og fejre Eid.”

Det har været svært for mange at få 
foreningslivet til at virke under Coronaen. 
”Mange ældre har følt sig isoleret, da vi 
ikke har kunnet besøge vores medlemmer 
og give den hjælp og assistance som vi 
plejer. ” [Ældre Sagen]

”Vores fællesskaber er blevet påvirket af 
nedlukningen og jo længere tid, der er 
gået, des mere mismodighed, siger en 
deltager fra Frivilligcentret.”

Det nye digitale liv
Der er bred enighed om, at det digitale 
liv fungerer godt. De fleste har fået nye 
erfaringer med digitale møder og er klar til 
at lade teknologien fylde mere i forening-
slivet. Men der er enighed om, at der er 
behov for at hjælpe ældre i gang med de 
digitale fællesskaber. Det digitale kan ikke 
erstatte det fysiske.  Vi skal stadig kunne 
møde hinanden fysisk, men det digitale liv 
er et godt supplement som kan noget nyt.

”Vi har i mine foreninger kunnet mødes 

online, så på den måde har vi ikke mistet 
fællesskabet. Vi er kommet igennem 
krisen via zoom, selvom vi har haft seriøse 
emner på vores dagsorden.” [Danske 
Handicaporganisationer]

”Jeg tror den digitale mødeform er noget, 
vi kommer til at øve os i fremover. ” 
[Røde Kors]

”Vores medlemmer kommer fra Syrien, 
og de har hele tiden brugt mobiltelefon 
og computer til at holde sig i kontakt med 
deres familier. Det samme sker nu under 
Coronaen. ” [Dansk Syrisk Kulturforening]

”Jeg tror vi kommer til at udvikle på de 
digitale mødeformer fremover.” [Dansk 
Blindesamfund, Rudersdal]

”Digitale møder er gode og det meste 
kan klares online. Jeg er forbavset over, at 
det oveni købet også lykkes at have tætte 
samtaler på skærm. ” [Anonym – survey]

”For psykisk sårbare kan det give en 
tryghed at sidde i sit eget hjem og alligev-
el kunne være med i et fællesskab med de 
nye digitale møder. Men det kræver dog, 

Både samfundssind & 
ensomhed forstærkes 
af Corona-krisen 
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at vi får øvet os lidt mere i de teknologiske 
færdigheder. ”
[Peers – Bro til Hverdagslivet]

Ensomhed, isolation og mistrivsel
I Rudersdal som i resten af landet er en-
somheden voksende. En ny undersøgelse 
fra Røde Kors viser, at ensomhed og mis-
trivsel er vokset betydeligt under Coro-
naen i hele landet, hvor 20 % siger, at de 
er svært ensomme. 

Blandt Frivilligcentrets respondenter har 
to tredjedel oplevet, at der er menne-
sker i deres kreds, der har været mere 
ensomme. Flere mener ligefrem, at my-
ndighederne svigter de udsatte under 
Coronanedlukningen.

”Det har været et lidt stille liv – og et en-
somt liv, men man vænner sig til det, og 
man passer på. ”[Frivilligcentret]

”Der har været nogle meget store menne-
skelige konsekvenser for psykisk sårbare 
og for mennesker der er afhængige af an-
dre. Mange har været overladt til sig selv.” 
[Peers – Bro til Hverdagslivet]

”Mange fra Syrien har været isoleret. Men 
det er noget, de har oplevet før under 
krigen i Syrien. Mange har prøvet at leve 
med krig og krise.” 
[Dansk Syrisk Kulturforening]

”Socialpsykiatrien har været lukket 
næsten ned, og det har været rigtig hårdt, 
for jeg føler mig ensom. ” [Peers – Bro til 
Hverdagslivet]

Naturen kalder
Naturen er kommet på vores dagsorden. 
9 af 16 mener, at naturen er kommet til at 
betyde mere under Coronaen og 8 regner 
med at bruge naturen mere i foreningen.

”Naturen har været min ven. Jeg har lavet 
coaching og samtaler ude i naturen. Det 
har fungeret så fint. Tiden har åbnet op 
for nye måder at være sammen på.” [Det 
rullende korps]

”Vores løbefælleskab har fungeret godt 
under corona-krisen. Fællesskabet fort-
satte og det har været fantastisk. Det er 
godt at bruge naturen, uanset om det 
er stavgang, løb eller en gåtur. Det giver 
noget godt til vores kroppe. ” 
[Aktive Birkerød Seniorer]

”Det er rigtig vigtigt, at få folk ud og gå i 
naturen igen. Folk trænger til at få bev-
æget sig, få luft og fortælle hinanden, 
hvad der er sket og simpelthen være sam-
men igen – på afstand.” 
[Rudersdal går sammen]

Afstand og hygiejne
Bedre hygiejne er blevet vigtigt og alle 
enige om, at vi skal forsætte med de 
gode hygiejnevaner. Vi skal bare ikke gå 
hen og blive kropsforskrækkede, og især 
skal vores børn ikke vokse op med en 
frygt for kram og leg. 

”Jeg håber vi har lært noget om hygiejne 
og passende afstand rent kropsmæssigt. ” 
[Peers – Bro til Hverdagslivet]

”Jeg håber ikke, vi bliver for kropsfor-
skrækkede og hvor vores børn og unge 
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ikke bliver vant til at være bange for at 
kramme.” 
[Rudersdal Bevæg-elsesakademi]

”Det kan være at den nye opmærksomhed 
på hygiejne kan nedbringe mange af de 
årlige influenza dødsfald.” [Dansk Blindes-
amfund, Rudersdal]

Håb for fremtiden
Civilsamfundet kommer til at betyde mere 
i fremtiden. Samfundets sårbare skal 
hjælpes og bæredygtige fællesskaber og 
initiativer skal understøttes. Alle respon-
denterne mener, at der er brug for flere 
åbne fællesskaber, hvor man kan deltage, 
når man har overskud og lyst uden at 
være med i en forening. De fleste mener 
også, at der er brug for flere bæredygtige 
fællesskaber. 

Og så er der brug for en håndsrækning til 
de mest udsatte. Flere peger også på, at 
der er brug for frivillige bisiddere, der kan 
hjælpe i kontakten med myndighederne.

”Jeg håber, at vi kommer hinanden mere 
ved, og at der er mere hjælpearbejde i det 
lokale miljø. Vi skal være bedre til at være 
der for hinanden, når det virkelig gælder. ” 
[Frivilligcentret]

”Jeg mangler åbne, fleksible og sam-
skabende fællesskaber, hvor man kan 
komme, når man har tid og overskud og 

brug for at være sammen med andre. 
Steder hvor alle bliver mødt som men-
nesker med kompetencer og ikke som 
psykisk syge borgere. ” [Peers – Bro til 
Hverdagslivet]

”Jeg drømmer om, at vores lokalsamfund 
styrkes, og at vi opbygger bæredygtige 
fællesskaber, der giver nyt liv i civilsam-
fundet.” [Frivilligcentret]

”Vi skal huske at tale om, hvad det er, der 
har bragt os igennem corona-krisen, når 
vi mødes og taler om bæredygtige fæl-
lesskaber til Frivillig Fredag til september.” 
[Sind]

”Der ligger en opgave for os i civilsam-
fundet i at samle de psykisk sårbare og 
ensomme op.” [Frivilligcentret]

”Måske skal der være flere udendørs 
fællesskaber? Måske skal vi dyrke køkken-
haver sammen og bygge fælles højbede til 
krydderurter i alle boligblokke og grunde-
jerforeninger.” [Frivilligcentret]

”Der er brug for bisiddere, som kan 
hjælpe psykisk sårbare og flygtninge i 
kontakten til kommunen.” [Peers – Bro til 
hverdagslivet]

”Jeg kunne godt tænke mig, at vi får 
træning i at afholde online møder i fore-
ningen.” [Peers – Bro til Hverdagslivet]

Læs hele rapporten ’Berørt af Corona’ på frivilligcentret.dk eller på
www.issuu.com/frivilligcenter.rudersdal/docs/sam.salonrapportissuu
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I ugen op til Frivillig Fredag viste fore-
ninger vej til bæredygtige fællesskaber. 
Frivilligcentret og Rudersdal Kommune 
koordinerede aktiviteterne for at hylde og 
synliggøre alle fantastiske frivillige, som 
hver dag gør en forskel for deres sag, 
deres medmennesker og lokalområder. 
Borgere fik mulighed for at deltage i en 
kavalkade af åbne gratis arrangementer. 
Målet var at inspirere engagerede borgere 
i at tage ansvarsfulde og omsorgsfulde 
valg, der gør en forskel lokalt og globalt, 
samt invitere flere til at deltage i de lokale 
fællesskaber. Temaet var inspireret af FN’s 
17 verdensmål.

Ugen bød på
- Festuge på Bakkehuset i Vedbæk i 
samarbejde med Røde Kors besøgstje-
neste, Søllerød Afdeling. Her var gratis 
kaffe og kage, salg af genbrugstøj, urte-
vandring og -smagsprøver, linedance, 
sang og musik, petanquekurser, frokost 
og fadøl og jazz.

- Temaeftermiddag ’Når Naturen Kalder’ 
med let træning i naturen, walk&talk, 
snobrød, båltaler, vild mad og fællessang 
på naturlegepladsen bag Kulturcenter 
Mariehøj.

- Herreklubben med Dansk-Syrisk Kultur-
forening i Kulturcenter Mariehøj, hvor der 
blev hygget, spillet kort, skak og back-
gammon, som der er tradition for i Melle-
møsten.

- Affaldsindsamling med Mantzius for 
Børn, der som led i Danmarks Naturfred-
ningsforenings årlige indsamling af affald 
i naturen fik samlet 1453 stykker plast og 
25 kg afffald.

- Klimakærlig mad skabt i fællesskab med 
Verdensmål i hverdagsliv i skolekøkkenet 
på Skovlyskolen.

- Samtaler om, hvordan dine aflagte ting 
bliver til bæredygtigt genbrug med Kræf-
tens bekæmpelses genbrugsbutik.

- Plastikposefrit Rudersdal Syværksted, 
som sammen syr bæredygtige muleposer 
af doneret stof.

- Prøv Frivilligcentrets ladcykel med 
el-motor og få en snak om, hvordan du 
selv kommer i gang som frivillig 

- Søndags-workshop og Rådslagning om 
Unges Verdensmål i Frivilligcentret

Frivilliguge 
for bæredygtige fællesskaber
Foreningerne inviterede indenfor og gav smagsprøver på stærke 
fællesskaber, som gør en forskel, peger fremad og inkluderer dem, 
der står udenfor.
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Unges verdensmål 
i Rudersdal

Unge i Rudersdal er engagerede i 
verdensmålene. Nogle vil gerne gøre det 
nært og konkret, så man mærker det i 
hverdagen i Rudersdal. Andre er optaget 
af at ændre verden og få indflydelse på 
institutioner og systemer. Det viser erfa-
ringen fra projekt Unges Verdensmål, som 
har involveret 161 unge i samtalesalon-
er om verdensmål og 12 tilmeldte til en 
workshop med rådslagning om verdens-
målene. 

Undervejs har de unge brugt deres mo-
biler til at skrive deres konkrete forslag 
og ideer til en bedre fremtid ind på det 
digitale værktøj Mentimeter. Ideerne er 
samlet i et katalog til fælles inspiration for 
det videre arbejde med verdensmålene 
og er givet videre til Rudersdal Kom-
munes Borgerpanel. Projektet er gennem-
ført i et partnerskab mellem Frivilligcenter 
Rudersdal, Ung i Rudersdal, Rudersdal 
Biblioteker og foreningen Verdensmål i 
Hverdagsliv og unge verdensmålsam-
bassadører har været inviteret til at holde 
foredrag undervejs.
’Jeg synes det er vigtigt, at unge engag-

erer sig i verdensmålene. Vi er generation 
verdensmål, og det er os, der skal tage 
den fremtid i vores hænder, når vi når 
2030’ sagde Jonatan Balle Svendsen til 
samtalesalon i Frivilligcenter Rudersdal.

I Rudersdal er der kommet mange ind-
spark fra de unge selv. Unge på den læn-
gevarende workshop samlede sig om at 
få flere engageret i unges verdensmål. En 
generel pointe hos de unge i workshop-
pen var at ’alle stemmer skal høres’, alle 
skal med, vi skal fokusere på bæredyg-
tighed og mindske ulighed. Særligt fire 
konkrete temaer samler unge på tværs af 
verdensmål og de arrangementer de har 
deltaget i.

Verdensmålene ud i skolerne
Mange var optaget af at få verdensmål ud 
på skolerne, så alle børn og unge lærer 
verdensmålene at kende. Der var også 
konkrete forslag om ung til ung aktivi-
teter, om at gøre verdensmålene konkrete 
og håndterbare for skoleelever, holde 
trivselsdage på skolerne, der kan fore-
bygge mobning.

Unge vil gerne gøre en forskel for verdensmålene i Rudersdal. De er 
bl.a. optaget af at få flere med, få verdensmålene ud i skolerne og 
skabe en festival eller events sammen.
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Samtalesalon på 
Birkerød Gymnasium.

 

Unge fra Birkerød 
Gymnasium taster 

deres ideer ind

Rådslagning på 
Frivilligcenter 

Rudersdal

Samtalesalon 
på Frivilligcenter 

Rudersdal                                  
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Festival og events
Unge på rådslagningen samlede sig om 
konkret forslag til at lave en festival, som 
er de unges vej til at vise noget nyt, men 
det kunne også være med til pop-up 
events. Unge vil skabe noget selv og alle 
stemmer skal høres. Blandt de konkrete 
forslagene var alt fra politiske debatter, 
bytteboder til poetry-slam, reparations-
værksteder, bygge insekt-hoteller, lave 
genbrugskunst og klimarigtig mad.

Sociale fællesskaber
Flere unge var optaget af at skabe sociale 
fællesskaber, som kan inkludere unge 
med udfordringer både i skolerne og 
udenfor skolerne. Det kunne være åbne 
aktiviteter hvor alle kan være med.

Klima
Rigtigt mange har klimaet i fokus og 
peger på hvordan man selv kan gøre no-
get ved at få flere ud på cyklen, få kom-
post, affaldssortering og genbrugssta-
tioner til pantsystemer på skolerne, mere 
vegetarmad i kantinerne m.v.  Verdensmål 
13: Klimaindsats, fylder hos de unge   At 
skabe forandring i ens egen hverdag står 
højt på dagsordenen

Ide-katalog og film
Alle ideerne er opsamlet i et ide-katalog 
og der er lavet en lille film, hvor udval-
gte unge fra en af samtalesalonerne selv 
fortæller, hvad de brænder for. 

Begge dele er nu givet videre til Ruders-
dal Kommunes Borgerpanel, som over de 
næste måneder arbejder med verdens-
målene i Rudersdal.

Om projektet
Unges Verdensmål er inspireret af de 17 
verdensmål, som blev vedtaget i 2015 
af alle verdens ledere og som skal finde 
fælles løsninger på mange af jordens 
største problemer inden 2030.

Projektet er gennemført i efteråret 2020. 
Partnerne bag er Frivilligcenter Rudersdal, 
Ung i Rudersdal, Verdensmål i Hverdag-
sliv og Rudersdal Biblioteker. Projektet er 
støttet af partnerskabspuljen i Rudersdal 

Hent idekatalog på www.frivilligcentret.dk

Se filmem om hvad de unge brænder for 
her på www.facebook.com/frivilligcenter-
rudersdal
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Som frivillige og partnere har vi i dag sagt 
ja til Kræftens Bekæmpelses invitation 
til at gå sammen om at få flere med på 
ideen om en røgfri fremtid her i Ruders-
dal, siger Preben Etwil.

Sri Sai Das glæder sig over opbaknin-
gen fra det frivillige miljø, for der er god 
brug for at sætte ind. Hver dag begyn-
der 40 børn og unge at ryge. Det skal 
vi gøre noget ved. Derfor har Kræftens 
Bekæmpelse og TrygFonden etableret 
partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor målet 
er et samfund, hvor ingen børn og unge 
ryger, og hvor færre end fem procent af 
den voksne befolkning ryger i 2030.

Kræftens Bekæmpelse inviterer alle, der 
vil bakke op om Røgfri Fremtids mål, til at 
blive en del af bevægelsen. 

Der er allerede næsten 235 virksomheder, 
ministerier, styrelser, interesseorganisa-
tioner, forskningsinstitutioner, kommuner, 
regioner, festivaler, skoler og idræts-
foreninger, der er partnere - inklusive 
Rudersdal Idrætsråd, Furesø Golfklub, 
Fodboldklubben BSV2016, Skjold Gym-
nastikforening, Boldklubben Skjold, 
SIGMA SWIM, DGI, DIF, og mange andre 
sportsklubber. Og der er plads til flere.

”For at nå frem til en røgfri fremtid i 2030 
skal den folkelige opbakning vokse, så 
mange flere arbejder for et samfund uden 

røg. Derfor er netværk, lokale indsat-
ser og lokalkendskab helt afgørende i 
forbindelse med fremtidige kampagner. 
Fælles lokale aktiviteter kan sætte gang i 
debatten om en kommende røgfri genera-
tion”, siger Sri Sai Das.

Parterne skriver under på at ville støtte 
visionen om et røgfrit Danmark og tilslutte 
sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber, som 
ser sådan ud:
- Børn og unge har ret til at vokse op 
uden røg, og sammen tager vi ansvar for, 
at det bliver muligt.

- Sammen vil vi skabe en røgfri frem-
tid, hvor flere børn og unge får bedre 
muligheder for at skabe sig et sundere  
og bedre liv.

-Sammen vil vi sikre, at færre ryger, 
så færre bliver syge af tobaksrøg. 

Der er INGEN finansielle 
omkostninger ved at 
indgå i partnerskabet - 
og man kan til enhver 
tid træde ud igen.

Sammen om røgfri fremtid
Brede smil og Corona-hilsen besegler den samarbejdsaftale om Røg-
fri Fremtid, som Frivilligcentrets formand, Preben Etwil, og Kræftens 
Bekæmpelses formand i Rudersdal, Sri Sai Das, har underskrevet.

32   33



En personlig beretning om kontakten med sårbare mennesker under 
Coronatiden med kærlig hilsen fra Marina Winkel, formand for foreningen 
Peers, hvor mennesker bruger egne erfaringer til at støtte hinanden.

Det kan være svært at være menneske i 
denne Corona-tid, med masser af usik-
kerhed i hverdagen, frygt for at blive syg 
og bekymring for fremtiden. Ensomhed 
er en stor del af vores virkelighed lige nu. 
Men det kan også ligefrem være de-
jligt. Da jeg støtter en del vidt forskellige 
sårbare mennesker, har det været vigtigt 
at lægge mærke til, hvilke værktøjer, der 
virker i forhold til en her og nu reaktion. 
OG hvilke daglige strategier, der er hjælp-
somme også på den lange bane. 

Det aller aller vigtigste, er at lægge 
mærke til sine tanker. Negative tanker 
giver negative følelser og får de lov at 
husere i længere tid, bliver det en tilstand, 
man lever i. Det er super nemt at tænke 
bange eller vrede tanker for tiden, for det 
er en stemning, der ligger over hele vores 
klode. Men der er også masser af andre 
ting at få øje på lige nu. 

Mental udluftning
Jeg støtter Eva, en  79 årig kvinde, som 

blev ved med at påstå, at samfundet er 
ligeglad og bare vil af med de gamle, så 
de kan spare penge fremover. Det var 
hendes frygt, der talte og hun var over-
bevist om det. Jeg var selv optaget af 
at opdage, at det er første gang i den 
danske historie, man sætter et helt sam-
fund i stå, for at passe på de sårbare, de 
svage og de gamle, og at det kommer til 
at koster milliarder. At det er et valg alle 
i vores samfund er med til at tage, for 
alle bakker op om det via at følge anvis-
ningerne - I denne historiske tid træffer vi 
et valg, der kaster sunde mennesker og 
virksomheder ud i arbejdsløshed - for at 
passe på de svageste. Det er da smukt. 
Jeg har ihvertfald fået troen tilbage på 
menneskehedens godhjertethed. Tolk-
ningen af Darwins “survival of the fittest”, 
som det bærende i menneskets overlev-
else, har vist sig at være en amerikansk 
fejltolkning af hans tekster, som alle har 
troet på. Menneskets naturlige instinkt 
er at hjælpe. For 100 år siden døde 50 
millioner mennesker, en 6. del af klodens 

At være menneske 
under en krise
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befolkning af den spanske “flue”. Men 
denne gang har den danske regering 
fokus på at beskytte de aller svageste, for 
første gang i historien. Eva kunne sagtens 
se det, når  jeg sagde det. Men det blev 
hurtigt frygten der fik det sidste ord.

Emnet kom op dagligt i Eva’s indre og jeg 
måtte gentage det ofte over de næste  3 
uger, før Eva selv begyndte at huske det, 
hver gang frygten kom op. Lige så snart 
hun huskede på, at samfundet beskytter 
hende med alle midler, forsvandt også de 
tilstødende negative tanker og i stedet blev 
hendes tanker af støttende karakter

Metoden, når man er alene og ikke har 
een til at huske sig på det gode, er: Du 
lægger mærke til, du har det dårligt. Stop 
op. Lyt til dine tanker, hvad er det, du 
siger inde i dig selv. Det er helt sikkert 
negativt ladede tanker. Find sætningerne, 
skriv dem evt. ned. Tag nu hver sætning 
og sig det modsatte. Det føles forkert i 
starten, men gør det alligevel. Bliv ved at 
sige det - hjernvask dig selv - til det føles 
rart inden i. Det er nemlig sådan at vores 
følelser er en respons på vores tanker. 
Har du det skidt, så tænk modsat.

Middel mod panik
“Amalie”, en kvinde på 52 år, ringede, helt 
ude af flippen. Mette Frederiksen havde 
forlænget karantænen for os alle, Ama-
lie skulle aflevere et projekt i morgen på 
hende nye job og hendes kæreste havde 
sagt, han ikke ville se hende i Påsken. 
Hele hendes verden var faldet sammen. 2 
gange tidligere har hun forsøgt selvmord 
og er ikke bleg for at gå drastisk til værks. 
Efter at have givet hende luft i en halv 
time, bad jeg hende lægge sig ned, sætte 
uret til 20 minutter og bare trække vejret 

så langsomt, hun kunne, ringe mig op 
og fortælle, hvordan hun havde det. Det 
gjorde hun. Da hun ringede var der smil 
og lettelse i stemmen, “aj det er helt vildt, 
det har virkelig hjulpet” sagde hun.

Det, der sker, når du trækker vejret lang-
somt i et flydende tempo, er, at nervesys-
temet forstår, at der ikke er fare på færde, 
for når der ER fare på færde, trækker vi 
vejret hurtigt og overfladisk. Kroppen 
er gearet til at gå i flugt/kamp-tilstand, 
når noget er galt. Tankerne forsøger at 
forstå om det er en snestorm eller en 
ulv, der overfalder dig, så de scanner din 
virkelighed for at finde kilden til din frygt - 
dermed opstår tankemylderet - for der er 
jo ikke noget! Det sker at vi overfortolker 
på mindre ting, der er ufarlige - fordi vores 
nervesystem er overaktiveret. 

Når du trækker vejret dybt og laaaaangsomt 
i 5-10 minutter, falder kroppen til ro og det 
gør tankerne også. Praktisér det i ca. 20 
minutter. Når kroppen er blevet i vane med, 
at du gør det, kan du gøre det hvor som 
helst og det virker lige med det samme. 
I bussen bilen, biografen. Også når vi 
vågner alt for tidligt om morgenen.

Anderkendendelse og accept
Forleden ringede “Allan”. Han er 26 år 
og følte sig ensom. Det var svært ikke at 
have en kæreste i denne tid, syntes han, 
men det duede jo ikke at have sådanne 
tanker, for der var jo ikke noget at gøre 
for tiden. Det var jeg ganske uenig i, og 
syntes faktisk, at det kan føre til noget 
meget bedre, når man accepterer hele sig 
selv. At længes efter en kæreste er helt 
naturligt og en vigtig meddelelse indefra. 
Vi mennesker er flokdyr og ikke skabt til 
at være alene. Allans forældre var stran-
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det i et andet land og der var helt tomt i 
det hus, han boede. Vi talte om, hvordan 
mennesket altid har søgt sammen i flokke 
for at overleve, og om at der må være 
rigtig mange, der har det ligesom han, 
som man kan komme i kontakt med på 
nettet - der er jo ingen, der går i byen pt. 
At droppe modstanden på sine følelser og 
istedet anerkende dem, åbne op til at det 
både er naturligt og vigtigt, det han følte, 
gjorde ham pludselig kreativ i forhold 
til hvordan, han kunne gøre noget ved 
sin egen situation. Istedet for at føle sig 
håbløs fik han nu ideer til, hvad han skulle 
lave resten af aftenen og næste morgen 
fik jeg en meget glad sms.

Når vi fornægter et naturligt behov, 
skabes der stagnation og ophobning af 
følelser, som bliver værre og værre, og 
oftest resulterer det i en stærk følelse af 
ensomhed og vi går helt i stå.

Anderkend behovet, tal venligt til det, som 
når du taler til et lille barns behov, med 
venlig imødekommenhed. Se om “I” (du 
og behovet)  kan finde en måde at løse det 
på. Gør evt. noget nyt. Nogle gange giver 
behovet slip, bare fordi det er blevet hørt. 
I denne corona-tid må man gerne gå og 
snakke højt med sig selv.

Meditation og hjerte
Den person jeg har set, der trives bedst i 
denne tid, er en kvinde på 72 år, som 
mediterer hver dag. Hun er et sårbart 
menneske med masser af problemer og 
stor ensomhed. Af en og anden årsag, har 

hun mediteret dagligt, endda flere gange 
om dagen ind i mellem, siden Corona 
krisen brød ud. I hendes meditationsprak-
sis er der et segment, hvor man skal åbne 
hjertet og lade lys strømme ud til gavn 
for hele mennneskeheden. Det skaber en 
super dejlig atmosfære i hendes sind og 
krop som holder hele dagen. I de 3 år jeg 
har kendt hende, har hun aldrig været så 
harmonisk og glad, som hun er i øjeblikket. 
Når vi ses på facetime, er vi begge optaget 
af at få øje på alle de gode ting, mennesk-
er gør for mennesker for tiden. Vi er begge 
to spirituelle humanister og ser efter de 
gode historier at blive glad af.

At gøre noget
Dataindsamling har vist, at mennesker, 
der hjælper andre under en krise som 
fx. gidseltagning, bombninger og natur-
katastrofer, er mennesker, der ikke ud-
vikler varige mén bagefter. At følelsen 
af hjælpeløshed kan sætte sig kronisk i 
nervesystemet og ødelægge livet. Derfor 
er det så vigtigt med al den hjælp, vi tilby-
der hinanden, i denne tid - for det bety-
der, at vi har bedre chance for at komme 
godt ud på den anden side. 

Så gør noget. Selvom du ikke kan gå, 
kan du ringe til een du længe ikke har talt 
med. Alle bliver glade for en opringning og 
følelsen af, at der er et andet menneske, der 
tænker på een. Lige nu er der en underlig 
krise der får os alle til at tænke mere over 
tingene, så det er pludselig helt legalt at 
ringe til andre - ud af det blå.

.Har du det skidt, lyt til dine tanker og tænk så de stik modsatte tanker .  
træk vejret dybt og laaaaangsomt i 5-10 minutter  .  forestil dig du sender 
omsorg ud i hele verden  .  og gå så ud og hjælp nogen med noget .

f  e  m  h  j  æ  l  p  s  c  o  c  t  a  i  l
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Har du en sag du brænder for? 
Så kan du få hjælp til at udvikle og 
realisere din ide hos os i Frivilligcentret. 

Vi glæder os til at høre om dit frivillige projekt 
uanset om det er en ide til et netværk, en 
selvhjælpsgruppe, et åbent fællesskab eller 
noget helt andet. 
Frivilligheden trives og gror, når vi handler på 
de sager, vores hjerter banker for. 

I Friviligcentret kan du få hjælp til at:
- synliggøre din sag

- finde mennesker og foreninger 
  at arbejde sammen med

- få styr på organisationen

- søge godkendelse i kommune

- søge penge i offentlige og private fonde

- få sparring til projektet

Vi glæder os til at hjælpe dig på vej.
Skriv til info@frivilligcentret.dk

SKAB 
NOGET 
NYT



Selvhjælp Rudersdal
Mennesker hjælper mennesker gennem livet
Frivilligcenter Rudersdal fortsætter ud-
viklingen af Selvhjælp Rudersdal med en 
række selvhjælpsgrupper, hvor menne-
sker hjælper mennesker med at styrke 
deres egne ressourcer og komme gen-
nem livets svære situationer. Selvhjælps-
grupperne er et fundament for fællesskab 
mellem mennesker. 

Selvhjælpsgruppen er et frirum med 
en klar struktur og trygge rammer, hvor 
deltagerne kan udveksle erfaringer, dele 
deres historier og lytte til og lære af an-
dre, der oplever de samme udfordringer.  
Her er plads til at dele tanker om de 
svære følelser og dilemmaer, når livet 
gør ondt. I mødet med andre i samme 
situation oplever deltagerne at de ikke 
er alene, og der er er nogen at gå vejen 
med og deltagerne får mod til at forandre 
deres livssituation. Frivillige gruppeledere 
sætter rammen for gruppen.

Selvhjælpsgrupper er hverken terapi eller 
behandling. Styrken ligger i det fælless-

kab, der opstår, når mennesker i samme 
situation mødes og udveksler erfaring 
med hinanden. Selvhjælp betyder ikke, at 
du bare skal hjælpe dig selv. Det betyder, 
at du sammen med ligesindede finder 
kræfter og energi til at blive stærkere og 
hele med opbakning fra andre.  Vi har 
nemlig brug for hinanden for at finde 
styrken i os selv. Det er dokumenteret, at 
Selvhjælpsgrupper har en positiv effekt 
for menneskers trivsel. 

Selvhjælp Rudersdal er en del af et større 
nationalt netværk bestående af Frivillig-
centre og Selvhjælp. 

Vil du være frivillig igangsætter af 
en ny selvhjælpsgruppe?
Alle selvhjælpsgrupper igangsættes af 
frivillige, som brænder for både fællessk-
aber og den gruppe, de deltager i.  Med-
menneskeligheden driver værket. Frivillig-
centret hjælper gerne nye frivillige med at 
starte en ny selvhjælpsgruppe. 
Skriv til info@frivilligcentret.dk 
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Tidligere medlemmer 
af selvhjælpsgrupperne 
har fx sagt, at de

har fået en bedre 
forståelse for egen 
situation

er blevet bedre til at tale 
om hvad der er svært

har fået mere kontrol 
over egen livssituation

oplever at blive set og 
hørt og kan genkende 
hinandens følelser og 
tanker

føler sig mindre 
ensomme

føler sig mere håbefulde 
omkring fremtiden

Aktuelle selvhjælpsgrupper
Alle kan få glæde af at deltage i en selvhjælps-
gruppe. I Frivilligcenter Rudersdal har vi en række 
selvhjælpsgrupper, som samler mennesker med 
beslægtede udfordringer i et afgrænset tidsrum. 
Der vil løbende komme nye grupper til.

Lær at tackle hverdagen som pårørende er et 
gratis kursusforløb over syv uger for pårørende til 
mennesker med langvarig sygdom. Kurset sætter 
fokus på, hvordan man passer på sig selv, når ens 
ven, forælder eller ægtefælle er syg.

Kom Videre Mand er en mandegruppe for op 
til  8 mænd, der mødes 8 gange for at hjælpe 
hinanden ud af livets svære situationer. 

Sorggruppe er for mennesker, der har mistet en 
nærtstående, som gerne vil at tale med andre, der 
også er ramt af sorg. 

Psykisk vold selvhjælpsgruppen er for kvinder, 
der har været, eller er du udsat for psykisk vold fra 
deres x-mand eller partner. 

Unge med angst og depression kan sidde 
derhjemme, mens de går på webkurset LÆR AT 
TACKLE angst og depression. 

Frivilligcentret samarbejder med Frivilligcenter og 
Selvhjælp Lyngby-Taarbæk og du er velkommen 
til at deltage i Selvhjælp og netværksgrupper der.
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Seniorfællesskaber 
i boligselskaberne 
spreder stor glæde
Nye seniorfællesskaber i boligområderne blomstrer op i Holte og 
Birkerød og spreder hyggelig samvær blandt seniorer. 

Coronakrisen har medført at mange 
seniorer i lang tid har isoleret sig, og har 
måtte lide et stort socialt afsavn. Derfor 
har Frivilligcentret med støtte fra Sund-
hedsstyrelsen og i samarbejde med bol-
igselskaberne og seniorerne selv oprettet 
seniorfællesskaber på Bellisbakken, By-
ager Vænge og Kajerød Vænge i Birkerød 
og på Gl. Holtegårdsvej i Gl. Holte. Et 
seniorfællesskab fra Vedbæk har fundet 
midlertidigt husly i Frivilligcentret og et 
nyt seniorfællesskab i Nørrevang er også 
på vej ind i fællesskabet.

De nye fællesskaber giver seniorerne 
muligheden for at mødes med deres 
naboer, lære hinanden bedre at kende og 
komme lidt ud.

”Vi ville rigtig gerne være med til at skabe 
lidt glæde oven på en svær tid, og vi var 
så spændte på, om vi ville nå ud til sen-
iorerne og om de havde lyst til at dukke 
op. Men det er gået over alt forventning” 
fortæller Anette F. Helland, projektleder i 
Frivilligcenter Rudersdal.

Fællesskaberne holder ensom-
heden fra døren
På Gl. Holtegårdsvej er Linda Jakobsen 
en af de frivillige kræfter, der driver fæl-
lesskabet, og hun er glad for at Frivillig-
centret kontaktede boligselskabet for at 
få det i gang.

”Det betyder rigtigt meget. Her bor mange 
ældre og handicappede, som ikke har 
familie i nærheden og som ikke har kræfter 
til at gå så langt. Fællesskaberne er med 
til at holde ensomheden fra døren, og vi 
gør rigtigt meget for at få de ældste med. 
Nogle gange ringer vi til dem, nogle gange 
henter vi dem i kørestol , fortæller hun.

På Gl. Holtegårdsvej mødes seniorerne 
til kaffehygge og snak en gang om 
måneden. Det er blevet til havekaffe med 
fællessang og senest gløgg og æble-
skiver, inden Coronaen igen lukkede for 
muligheden for at samles.

Nabovenner
Jonna Schultz har været med hver gang 
og hun nyder at komme og indimellem 
bidrage med at bage en kage.

”Det er så hyggeligt at være sammen og 
i dag kender jeg flere naboer end nogen-
sinde før. Jeg er også kommet til at kende 
de nye, der lige er flyttet ind, og vi vinker 
og hilser altid, når jeg lufter hunden.  Jeg 
er ovenikøbet begyndt at se min nabo 
privat og spise middag sammen” fortæller 
hun glad.

Godteposer til jul
I Birkerød samarbejder Frivilligcentret 
med boligselskabet Birkebo om 3 nye 
seniorfællesskaber.
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Her er det bl.a. blevet til en festlig eft-
ermiddag med kaffe, jordbærtærte og 
musikalsk underholdning med Kurt Sen-
fer, smagsprøver på vild mad og grill-af-
ten i gården. Julestuen måtte desværre 
undværes på grund af Covid-19. Men 
Frivilligcentrets projektleder lod sig ikke 
stoppe af Corona. Hun pakkede godte-
poser med chokolade, julekort, silkeslø-
jfer, nelliker og appelsiner og cyklede 
rundt til alle tilmeldte med lækkerierne til 
meget stor glæde for seniorerne.

Den boligsociale vicevært i Birkebo, 
Simon Svan Thomsen, fortæller: ”Jeg har 
snakket med flere af vores beboere, som 
alle var rigtig glade og tilfredse med ar-
rangementerne. Jeg snakker med mange 
i min hverdag som boligsocial vicevært, 
så jeg spreder også de gode rygter.”

Fremover bliver der hyggelige arrange-
menter mindst én gang om måneden, så 
snart der er styr nok på coronavirusset.

Frivilligcentrets 
nissepige klar 
med godteposer 
til seniorerne i 
Birkerød.

Birgitte Jacobsen fra Mariehøjkoret spillede og sang 
for beboerne på Gl. Holtegårdsvej. 
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Farvel og stort tak til 
Søren Grotum
Mere end 40 mennesker kiggede forbi afskedsreceptionen den 3. 
september, hvor vi  fejrede vores mangeårige formand Søren Gro-
tum’s virke. Med frugt, vin, kaffe og chokolade i maven nød vi også 
Dansk-Syrisk Kulturforenings æbledessert og lækre kage.

Store smil 
og god 
kontakt 
mellem 

borgmester 
Jens Ive og 

Søren Grotum.  

Lene Stener bød velkommen på bestyrelsens vejne og hyggede sig her 
i snak med Anette Marschall og Anette Helland.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren i snak med 
Anette F Helland. 

Per Bar Kæseler, formand for Danske 
Handicaporganisationer takkede for mange 
års godt samarbejde.

Jørgen Rassing fra Ældre Sagens Musiknetværk 
spillede dagen ekstra festlig.
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Friviligcentrets nye formand Preben Etwil holdt tale 
for Søren. ”Jeg har ikke kendt Søren personligt, men 
jeg véd at han forlader Frivilligcenter Rudersdal i god 
gænge. I hans formandsperiode er der sket meget, 
og fået frivilligsagen på den politiske dagsorden. Han 
gjorde det på sin måde. Jeg vil gøre det på min måde. 
Men vi er begge tændt af, at det frivillige arbejde gør 
en forskel blandt mennesker, at frivilligheden ikke skal 
sættes ind i en bås, men at den skal have rammer, den 
kan udfolde sig inden for. Nu takker Søren af. Han har 
gennem mere end ti år, gjort en kæmpe indsats i det 
frivillige arbejde. Det skal han have en enorm tak for.”

Centerleder Lisbeth Eckhardt sagde farvel og 1000 tak 
for oplæringen til Søren. ”Kære Søren, så er det tid til at 
sige farvel og tusind tak for indsatsen igennem mange år. 
Selv har jeg ikke været med på hele rejsen, men jeg har 
været glad for igennem de seneste halvandet år at være 
i mesterlære hos dig. Frivilligcentret har haft meget stor 
fornøjelse af dit store engagementet i lokalsamfundet og i 
det frivillige miljø. Du har sat gode spor – og vi fortsætter i 
den retning og giver plads til fornyelse. Selv har jeg været 
meget glad for at du har ledet centret med meget stor 
venlighed og rummelighed – Vi har haft god plads til at 
udvikle mangfoldigheden med dig ved roret – og jeg vil gøre 
hvad jeg kan for at fastholde den venlige grundtone, som 
er så vigtig for trivslen på centret.  Med dig har vi haft en 
stærk talsperson for det frivillige sociale miljø. Du har løftet 
en meget stor indsats i lokalsamfundet og været en stærk 
repræsentant for civilsamfundet. Og du har utrætteligt 
arbejdet på at få kommunen til at anerkende værdien af 
det frivillige miljø og på at skaffe flere ressourcer og bedre 
rammer til den frie frivillighed. 
Tak for din store indsats

Søren Grotum takkede for tiden og 
ønskede held og lykke med udviklingen 
af den frie frivilighed.
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Afskedshilsen fra 
Søren Grotum
Frivilligcentrets afgående formand Søren Grotum sluttede sit virke 
med en personlig afskedshilsen og et stort forsvar for den frie frivil-
lighed, som han læste op til Generalforsamlingen den 27. august.

Tillad mig, at komme med nogle helt 
personlige betragtninger: Jeg har været 
meget glad for mine 12 år i bestyrelsen 
for Frivilligcenter Rudersdal. Først 4 år 
som næstformand og dernæst 8 år som 
formand. Det har været meget berigende.

I løbet af sommeren 2019 besluttede jeg, 
at nu var det nok. Jeg følte mig slidt og 
træt og derfor var det bedst at overdrage 
stafetten til andre. Bestyrelsen blev ori-
enteret om min holdning på vores møde i 
december 2019. Siden er jeg også flyttet 
tættere på Frivilligcentret, men ud af kom-
munen – til Hørsholm.

Jeg støtter varmt og kraftigt op om 
frivilligheden ”NEDE PÅ JORDEN”. Her 
ydes en formidabel, uegennyttig ind-
sats til gavn for andre – og forhåbentlig 
også for den, der giver. Med lidt floskel-
agtig sprogbrug er det også vigtigt i de 
demokratiske processer.

Imidlertid bliver forholdene for frivillighed 
i de øverste ledelseslag af frivillighed 
mere og mere vanskelige. Det gælder 
selvfølgelig i de økonomiske forhold 
frivilligheden bydes, men det gælder også 
andre vilkår. Jeg ser med stor bekymring 
på den seneste udvikling i vores egen 
landsforening, FriSe. 

På den seneste generalforsamling, som 
nåede at blive afholdt inden corona-ned-
lukningen, blev FriSes vedtægter ændret, 
således at formanden ikke længere vælg-
es direkte på generalforsamlingen (det 
gør vi jo heller ikke) og bestyrelsen kan 
nu selv vælge medlemmer til bestyrelsen, 
medlem som endog kan konstitueres som 
formand. 

Det er i mine øjne en klar demokratisk 
forringelse. Jeg er sikker på, at dette 
skyldes nogle krav til professionalisme 
stillet af Socialstyrelsen, som også stiller 
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krav til det enkelte frivilligcenter for at få 
grundfinansiering, f.eks. til bestyrelsens 
sammensætning.

Nogle af de store landsdækkende frivillig-
organisationer er efter min opfattelse også 
gået alt for vidt i deres centrale styring, af 
frivilligheden ”nede på jorden”.

Også i kommunerne – og det gælder også 
i Rudersdal Kommune - blander kommu-
nen sig alt for meget i frivilligheden. Kom-
munerne kan skrue op og ned for økono-
miske tilskud til frivilligheden – i Rudersdal 
ser det lige nu ud til, at der skrues op - og 
kommunerne kan lave – og laver -  frivil-
lig aktiviteter i konkurrence med den frie 
frivillighed. 

Der er stadig meget at tage fat på, hvis 
man vil arbejde konstruktivt med den frie, 
demokratiske frivillighed både i foreninger 
og grupper.
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Preben Etwild 
ny formand for 
Frivilligcentret
Vi skal have flere med, hjælpe nye initiativer frem og være bedre til at 
vise, hvordan frivillige hver dag gør en forskel for deres medmenne-
sker, og de sager, de brænder for, siger Preben Etwil, ny formand for 
Frivilligcenter Rudersdal.
Preben Etwil er netop valgt som ny for-
mand for Frivilligcenter Rudersdal, hvor 
han skal være med til at styrke det frivil-
lige miljø i Rudersdal.

Frivilligcentret er i vækst, og er i dag et 
stærkt samlingspunkt for 81 frivillige fore-
ninger og en række personlige medlem-
mer. Som knudepunkt for frivillighed viser 
centret vejen til fællesskaberne, og ud-
vikler det frivillige miljø. Her er der hjælp 
og sparring til medlemmerne, hjælp til at 
igangsætte nye aktiviteter, overblik over 
foreninger, frivilligjob, selvhjælpsgrupper, 
kurser og frivilligaktiviteter.

Med Preben Etwil får centret en erfaren 
leder med benene solidt plantet i den 
frivillige muld, og med erfaring fra frivilligt 
arbejde på gulvet.

Preben Etwil er formand for Heming-
way Club 3 i Rudersdal samt besty-
relsesmedlem i og tidl. formand for 
Birkerøddernes Løbeklub. Han har været 
aktiv i forskellige foreningssammenhænge 
bl.a. i Socialpolitisk Forening og Projekt 
Udenfor (for hjemløse). Preben er er ud-

dannet økonom, og har været kontorchef 
i Danmarks Statistik. Han har tidligere 
været formand for Socialdemokratiet i 
Rudersdal, men er i dag partiløs.
Jeg er beæret over, at medlemmer og 
bestyrelse har tillid til, at jeg kan løfte 
opgaven, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for 
at styrke fællesskaberne, der allerede er 
og give liv til endnu flere i lokalsamfundet, 
siger Preben Etwil.

Preben Etwil overtager posten som for-
mand fra Søren Grotum, der har været 
formand for Frivilligcenter Rudersdal i syv 
år og medlem af bestyrelsen i yderligere 
fire år.

Bestyrelsen
Frivilligcentrets bestyrelse består Erik 
Kristensen fra Røde Kors; Lene Stener, 
personligt medlem; Anne-Sofie Kvist, 
Rudersdal Bevægelsesakademi; Per T 
Christensen, Ældre Sagen; Anette Ro-
sholm, Verdensmål i Hverdagsliv; Nada 
Naanaah, Dansk Syrisk Kulturforening 
og Preben Etwil. Suppleanter er Morten 
Gade, Børn i Birkerød og Jack Otto Kris-
tensen, Rudersdal Kulturparaply.
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Frivilligcentret øger den sociale sam-
menhængskraft og styrker den hel-
hedsorienterede sociale indsats ved at 
skabe netværk og samarbejde på tværs 
af foreninger, kommuner og erhvervsliv. 
Frivilligcentret fungerer som brobygger og 
koordinator for netværk mellem foreninger 
og offentlige instanser

I år blev det til 2 foreningsmøder med hhv. 
19 og 16 deltagere. Forårets møde gik 
tæt på frivilligrekruttering og folkemøded-
agen. Mens efterårets møde satte fokus 
på ansøgning om tilskud fra §18. 

Frivilligcentret samler også Integration-
sNetværk Rudersdal, som er netværk 
for 14 forskellige foreninger og grupper, 
der arbejder med integration. Desuden 

faciliterer Frivilligcentret møder i Senior-
Samarbejdet, som samler 37 foreninger, 
netværk og kommunale nøglepersoner, 
der har ældre og pensionister som mål-
gruppe. 

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 Frivilligcen-
tret har refereret til siden 2017. 

Der har været møde med formanden for 
Kultur- og Fritidsudvalget, og Frivilligcen-
tret har i det hele taget haft samspil med 
mange forskellige aktører hen over året, 
herunder Ung i Rudersdal, Biblioteket, 
Social og Sundhed, styregruppen for sat-

Sammenhæng
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spuljeprojektet ’Sammen ad nye veje’. 
Der har været samarbejde om Frivilligu-
gen som Bæredygtige Sociale Fælless-
kaber. Frivilligcentret sidder i juryen for 
Frivilligprisen og Ungdomslederprisen. 

Kommunen medvirker i styregruppen for 
Naboskab Følgeskab Fællesskab, og der 
samarbejdes om at søge fondsmidler. 
Frivilligcentret medvirker også i Brugerrå-
det på Kulturcentre Mariehøj. 

I år har der været tæt samarbejde med 
Kultur om at planlægge Netværkstræf og 
Seniordage. Begge arrangementer blev 
desværre udskudt grundet Corona-ned-
lukning.

Frivilligcentret deltager desuden i faglige 
netværksmøder initieret af Frivilligcentre i 
Danmark og med deltagelse fra Socialsty-
relsen og møder i Lederklyngen for ledere 
af frivilligcentrene i Nordsjælland.

  og samarbejde
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Naturen   Kalder
Friluftsliv er godt for både den mentale og fysiske sundhed.  Vi fik masser af inspi-
ration ved at flytte fællesskabet udenfor på Frivilligcentrets temaeftermiddag ’Når 
Naturen Kalder’, som samlede godt 40 børn og voksne til urtevandring, let træning, 
snobrød og gå-tur.

Studier viser, at man kommer sig hurtigere efter stress, sygdom og skader, hvis 
man er eksponeret for naturlige omgivelser. Hjernen får ro til at slappe af og 
restituere i naturen, fordi der ikke er en masse indtryk, man skal være opmærk-
som på hele tiden. En nyere undersøgelse af danskernes friluftsliv viser, at 
ophold i naturen og friluftsliv har stor betydning for ens mentale sundhed og 
livskvalitet. 84 % af undersøgelsens deltagere oplever, at friluftsliv øger deres 
psykiske velvære og forbedrer humøret.

På dagen fortalte Rikke Engell, psykiater og overlæge på Psykiatrisk Center 
København, om videnskabelige studier, der påviser naturens helbredende effe-
kt, fordi naturens omgivelser påvirker vores hormoner og signalstoffer.
Sanseindtryk i fredelige naturomgivelser er med til at øge niveauet af serotonin 

Rudersdal 
Rutens Univers 

findes også 
som app, 

der gør det 
nemt at navigere 
i de mange ruter
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Naturen   Kalder
i hjernen. Serotonin spiller en afgørende rolle 
i forhold til regulering af følelser som tris-
thed, angst og vrede. Herunder har naturens 
stimulation af synssansen via dens grønne, 
brune og blå farver en beroligende effekt 
på nervesystemet. Fra mit perspektiv som 
psykiater ville det i høj grad give mening at 

supplere de etablerede behandlingstilbud 
med mere ”natur på recept”.

Træn med naturen 
Stifter af skovfit.dk Jeanett Debb, har i 
foråret udgivet en bog kaldet ’Træn med 
naturen’, hvor hun viser, hvordan man kan 

Se hvordan du kan 
komme i gang med 
træning med na-
turen på skovfit.
dk. Her kan du 
også finde bogen af 
Jeanett Debb 
’Træn med naturen’ 

komme i gang med at træne med naturen i 
praksis og giver masser af forklaringer på, 
hvorfor naturen er en god helbreder.
“Gennem de sidste seks år har jeg haft en 
del, der har valgt at gå til skovfit, mens de 
var sygemeldt med stress. Det, jeg kan se, 
skoven gør, har fået mig til at hungre efter at 
gøre endnu mere sammen med skoven – for 
folk, der har fået stressen ind under huden, 
ind i livet.”

Jeanetts træning i naturen handler for hende 

også om at føle sig forenet med naturen som 
en helhed af krop, sjæl og natur. I dag kan 
man helt konkret forklare, hvorfor man bliver 
en smule gladere i låget, når man er ude i 
naturen, ser farven grøn, mærker naturen tæt 
på kroppen – og hvorfor folk, der er tættere 
på træer, har et bedre immunforsvar osv. Og 
så er der de lag, der ikke helt kan forklares. 

“For mig handler det om, at vi i naturen er 
tættest på vores ophav. Det giver mere men-
ing nu end nogensinde at opsøge alt det, 
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naturen kan tilbyde os. I denne tid hvor 
corona-smittetallet stiger, og vi ikke ved 
hvor længe, vi skal leve et liv med pand-
emien, er det bare om at få nye udendørs 
vaner,” forklarer Jeanett Debb.

Linda Elvira har skrevet digtet 
Moder Jord, som hun delte med 
os andre ved en oplæsning:
Kom med og mærk hvor urkraften drager, 
Når skovens hjerteslag du genopdager.
Lad os mødes ved fællesskabets bord
Og danse i takt
til pulsen fra vor moder jord.

Rudersdal går sammen
Mette Jersild Olsen er gå-vært og friv-
illig aktivitetsleder for Rudersdal Går 
Sammen – Vil du gå med, og hun gav 
god inspiration til hvordan man kan finde 
gå-ture og fællesskab der slås op i face-
book-gruppen, som giver overblik over 
ture, som gå-grupper i hele Rudersdal 
mødes i.

“Kom med, når vi går næste gang. Det er 
så hyggeligt at gå sammen, og vi får set 
en masse dejlig natur i Rudersdal”, opfor-
drer Mette Jersild Olsen.

Rudersdal Rutens Univers
Der er mange gode ruter i Rudersdal 
Kommunes natur. Projektleder Lars 
Wiskum præsenterede Rudersdal Rutens 
Univers, som er et motions-, oplev-
elses- og naturunivers, som skal gøre 

det nemmere og sjovere for alle at leve 
et sundt og aktivt liv i Rudersdals natur. 
RudersdalRutens Univers er et sammen-
hængende stiforløb, der snor sig gennem 
Rudersdal Kommune. Lars fortalte til 
arrangementet, at der findes en række 
temaruter, som gør skovturen eller mo-
tionsturen til en anderledes oplevelse. Der 
findes blandt andet tusindbensruten, som 
er en rute på 1000 meter, der med for-
skellige indbyggede historier for hver 100 
meter er god at tage børn med på. Rud-
ersdalRutens Univers har utallige forskel-
lige tilbud, som gør det nemmere at finde 
på ting at lave i naturen.

“I Rudersdal er der meget dejlig natur, og 
vi er så heldige at kommunen har masser 
af tilbud, der giver skønne og stressfrie 
oplevelser i naturen, hvor alle kan være 
med”, sagde han.

Bæredygtige fællesskaber
Temaeftermiddagen markerede starten 
på Frivilligugen, hvor frivillige foreninger 
åbner dørene med en kavalkade af ar-
rangementer.
Bevægelse i naturen er et rigtigt godt ek-
sempel på bæredygtige fællesskaber, der 
peger fremad og giver plads til, at alle kan 
være med. “Vi gør noget sammen, vi gør 
noget aktivt og vi gør noget meningsfyldt, 
og det er jo opskriften på, hvordan vi kan 
skabe trivsel og styrke den mentale sund-
hed”, siger Lisbeth Eckhardt-Hansen, 
leder af Frivilligcenter Rudersdal.

Find facebook-gruppen ’Rudersdal Går Sammen – vil du med”, 
hvor du kan finde nogen at gå tur med, når gå-værter i Rudersdal 
slår ture op i hele Rudersdal 
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Temadag og fortælle-koncert med Mathilde Falch blev en god begyn-
delse på samarbejdet mellem unge og deres voksne fra frivillige fore-
ninger og kommunale institutioner i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.
Mere end 30 unge og deres engagerede 
voksne var samlet til debatmøde for at 
finde nye veje til at styrke ung trivsel. Friv-
illigcenter Rudersdal og Lyngby Taarbæk 
inviterede til mødet sammen med Social- 
og Sundhed i Rudersdal Kommune.

Der er nemlig god brug for at sætte fokus 
på unges trivsel. Undersøgelser viser, 
at en femtedel af unge har det svært og 
udviklingen går den forkerte vej. Andel-
en af 16-24 årige, der har dårligt mentalt 

helbred, er steget fra 12 % i 2010 til 18,3 
% i 2017.

At komme sig fra psykiatri og 
misbrug
Mathilde Falch, der er musiker og ambas-
sadør for Sind, gav bolden op til debat 
med sin store musikalitet og fortælleg-
læde. Hun fortalte om sin tid med psy-
kiatri og misbrug, hvordan hun brugte 
musikken og historierne til at komme sig.
”Jeg lå i en seng på lukket afdeling og 

Samarbejde skal 
styrke unges trivsel
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ville bare give op. Men jeg fandt gnisten. 
Jeg udskrev mig selv og jeg brugte timer 
på at spille på min guitar og skrive sange 
om alt det, der var svært. Det hjalp. Jeg 
bestemte jo selv, hvad jeg skrev om, og 
på den måde fik jeg også kontrol over min 
livssituation”, fortæller Mathilde Falch. 
Hun siger også, at hun ikke kunne klare 
det uden hjælp og støtte.

”Systemet holdt mig i live. Men al bedring 
kommer først, når man ser mennesket 
bag diagnosen. Det var musikken og den 
menneskelige kontakt, der gav mig livs-
lysten tilbage. Og i dag betyder mit nære 
forhold til min mand, min familie og mit 
band stadig alt”, fortæller hun.

Mødet fortsatte med debat om styrkerne, 

svaghederne, truslerne og mulighederne i 
forhold til ung trivsel.

Mange tilbud til unge
Flere fremhævede de forskellige tilbud 
til sårbare børn og unge i Rudersdal og 
Lyngby-Taarbæk kommune. Styrkerne i 
unge-miljøet i Rudersdal og Lyngby-Taar-
bæk er mange, og der findes mange 
aktive foreninger som f.eks. Sind, Back-
stage for unge sårbare, Limone Ung 
med frivillige træningsvenner, DFUNK 
med tilbud til unge nydanskere. Der er 
Vandværket og Headspace for unge i 
Lyngby-Taarbæk og Ungenetværket i 
Rudersdal og brede fritidstilbud i begge 
kommuner. Men der er brug for mere og 
der mangler viden på tværs om de tilbud 
der er.
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Trivsel på skemaet, flere 
foreninger og ung-til-ung
Mange var enige om, at det skal være 
meget lettere for unge at finde vej ind i 
den forening og/eller tilbud – også de dig-
itale. Der må meget gerne være mere sa-
marbejde på tværs af aktiviteter og tilbud. 
Der er brug for overblik og vejviser og for 
at udbrede kendskabet til aktiviteterne 
blandt unge og deres pårørende. Det er 
nemlig svært at få unge, der har brug for 
det, til at møde op. Flere unge pegede på, 
at trivsel skal på skoleskemaet både på 
skoler og gymnasier. Nogle giver udtryk 
for, at de kommunale rammer skræmmer 
og at der er for mange regler og kon-
trol. Andre savner flere unge foreninger 
og tilbud på de unges præmisser. Der 
mangler unge rollemodeller, der tør stå 
frem og fortælle om deres sårbarhed på 
skoler og i lokale medier. Der skal gøres 
op med tabuer, så flere får mod på at tale 
om det, der er svært. Der skal mere fokus 
på ung-til-ung kontakten og der man-
gler ’body-ordning’, så unge sårbare får 
nogle at følges med. Og så mangler der 
forældreundervisning eller andre tilbud til 
pårørende til unge med diagnoser. Andre 
peger på behov for at uddanne frontper-
sonale i skoler og gymnasier til at hjælpe 
unge i gang.

Forventningspres, internetmob-
ning og familiekriser
Unges trivsel trues af præstationskultur, 
perfekthedskultur. Forventningspresset 
fra forældre, skoler og job er stort.  Men 
også ensomhed, sociale medier og meget 
skærmtid truer trivslen, ligesom voksne 
uden nærvær og manglende sociale aktiv-
iteter gør det.  Der er problemer med in-
ternetmobning, internet vold og seksuelle 
krænkelser, men også livsbegivenheder 

som sygdom, skilsmisse og dødsfald kan 
true unges trivsel. Andre peger på stigma-
tisering og problemet med, at man alt for 
hurtigt stempler unge, som har en svær 
periode. Ingen ser sårbarhed som den 
styrke, det også kan være og der er for 
lidt fysisk aktivitet i ungdomskulturen.

Samarbejde på tværs
Mange er enige om, at det er godt, at der 
nu er bevågenhed om unges trivsel. Der 
skal meget mere fokus på forebyggelse, 
større åbenhed og trivsel skal på skole-
skemaet og der skal være trivselsperson-
er på skolerne. Der er brug for flere ung-
til-ung aktiviteter og flere foreninger for 
unge og inkluderende fællesskaber. Flere 
offentlige arrangementer skal være med til 
at styrke og sprede håbet om bedre triv-
sel. Der skal bedre indblik i de aktiviteter, 
der allerede er i gang. Samarbejde er en 
god vej frem. Det gælder samarbejde på 
tværs i kommunen på tværs af kommuner 
og på tværs af det frivillige miljø, skoler 
og kommunale tilbud.

Indsatsen fortsætter
Frivilligcenter Rudersdal og Frivilligcenter 
& Selvhjælp Lyngby-Taarbæk vil sam-
men med Social og Sundhed i Ruders-
dal Kommune bruge alle de mange nye 
indsigter til at finde nye veje til at styrke 
unges trivsel hver for sig og i samarbejde.
Alle mødets deltagere er blevet inviteret 
til at beskrive de tilbud, der allerede er i 
gang, som samles i et aktivitetskatalog 
for unge, som kan bruges af alle parter. 

Se alle indspil fra mødet i papir med 
opsamling på møde om unges trivsel med 
deltagernes egne holdninger til styrker, 
svagheder, muligheder og trusler på 
www.frivilligcentret.dk
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Jens Darket, formand for Folkeo-
plysningsudvalget og Søren Grotum, der 
er valgt til Folkeoplysningsudvalget som 
repræsentant for de frivillige sociale fore-
ninger glæder sig over, at der er blevet lidt 
flere penge til §18 til det frivillige sociale 
arbejde i år. Folkeoplysningsudvalget har 
nemlig foretaget en skarp prioritering og 
fundet 100.000 kroner ekstra til de sociale 
foreninger.

“Det er en tiltrængt merbevilling og en 
god begyndelse på en styrket indsats 
for det frivillige sociale arbejde. Jeg har i 
årevis rejst sagen i Folkeoplysningsudval-
get, fordi det sociale frivillige arbejde har 
været underprioriteret og der er stadig gr-
und til at have fokus på det”, siger Søren 
Grotum.

Rudersdal Kommune gav 8 kr. pr ind-
bygger til socialt arbejde via §18 i 2020 
og det er væsentligt lavere end vores 
nabokommuner, som i gennemsnit giver 

12 kr. pr indbygger. Men den nye ekstra-
bevilling på 100.000 kr. kommer tilskud-
det op på næsten 10 kr. pr indbygger.

“Det glæder mig, at hele Folkeo-
plysningsudvalget har været enige om at 
prioritere, så der bliver lidt flere penge til 
de frivillige sociale foreninger. Fremover 
vil det dog ikke være muligt at finde yder-
ligere midler på Folkeoplysningsudvalgets 
budget. Derfor vil Folkeoplysningsud-
valget også senere på året behandle 
spørgsmålet om en ekstrabevilling og 
fremsætte forslaget herom i forbindelse 
med de kommende budgetforhandlinger”, 
siger Jens Darket.

40 foreninger søgte § 18 tilskud fra puljen. 
39 foreninger blev indstillet og fik god-
kendt tilskud (i alt 523.500 kr.) og 11 fore-
ninger får overført deres midler fra 2020 
til 2021 pga. aflysninger, som skyldes 
corona restriktioner (i alt 57.323). I alt blev 
580.823 kr. uddelt til brug i 2021.

580.000 kr. til frivilligt socialt arbejde fra Folkeoplysningsudvaget i 
Rudersdal Kommune i 2021 blev bevilget med årets udgang, og det er 
100.000 kr. mere end sidste år.

Flere penge til frivilligt 
socialt arbejde
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Flere penge til Frivilligcentret
Kristine Thrane, formand for udvalget for 
Kultur og Fritid og Preben Etwil, formand 
for Frivilligcenter Rudersdal, glæder 
sig over, at der er blevet flere penge til 
frivilligheden. Frivilligcenter Rudersdal 
fik nemlig løftet grundtilskuddet med 
150.000 kroner årligt, da budgettet for 
2021 blev vedtaget af 22 ud af kommu-
nalbestyrelsens 23 medlemmer den 7. 
oktober 2020.

”Jeg er glad for, at Socialdemokratiets 
forslag om en merbevilling til Friviligcen-
tret er kommet med i årets budgetforlig. 
Vi har igennem mange år ligget lavt i 
forhold til kommuner, vi normalt sammen-
ligner os med, så det er dejligt, at vi nu 
kan anerkende den værdifulde indsats, 
der ydes af frivillige i kommunen”, siger 
Kristine Thrane.

En undersøgelse fremlagt i Folkeoplys-
ningsudvalget i foråret 2020 viser, at 
Rudersdal Kommune giver 8 kr pr. ind-
bygger til Frivilligcentret og det er væsen-
tligt lavere end gennemsnitligt for de 5 
nabokommuner, som man normalt sam-
menligner sig med, hvor der i gennemsnit 
bliver givet tilskud på 11 kr. om året.

”Det er en god begyndelse på en styrket 
indsats for frivilligheden. Men vi håber 
naturligvis, at Rudersdal Kommune vil pri-
oritere frivillighed og selvhjælp højere, så 
vi kan løfte vores indsats for selvhjælp”, 
siger Preben Etwil.

Frivilligcentret har søgt 450.000 til Selvh-
jælp Rudersdal for at opbygge gode 
rammer for selvhjælpsgrupper og fælless-
kaber, hvor mennesker hjælper menne-
sker igennem livets svære situationer i 
grupper, der er ledet af frivllige og hjulpet 
på vej af Frivilligcentret.

Vi har ikke kunnet finde penge til mere 
selvhjælp i år, men vi vil meget gerne 
samarbejde med Frivilligcentret om at 
afdække mulighederne for at styrke ind-
satsen og drøfte mulighederne for, om vi 
kan imødekomme behovet senere, siger 
Kristine Thrane.

Preben Etwil er glad for den positive inter-
esse for selvhjælp og minder om, at der 
også er brug for at se på tilskud til de so-
ciale foreninger som sådan, som hvert år 
har mulighed for at søge tilskud til deres 
arbejde via servicelovens §18.

I Rudersdal giver kommunen 8 kr. pr ind-
bygger til socialt arbejde via §18 og det 
er væsentligt lavere end vores nabokom-
muner, som i gennemsnit giver 12 kr. pr 
indbygger, så også her er der behov for et 
løft, siger Preben Etwil.

Sammenlignende analyse af tilskud til § 
18 omfatter Allerød Kommune, Furesø 
Kommune, Hørsholm Kommune, Gentofte 
Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyng-
by-Taarbæk Kommune og Rudersdal 
Kommune og er foretaget forår 2020.
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Flygtninge i Rudersdal 
får hjælp til lektierne af 
amerikanske studerende
Et nyt partnerskab mellem DIS Study Abroad, Dansk Syrisk Kultur-
forening og Frivilligcenter Rudersdal er win win. De amerikanske stu-
derende får mulighed for at prøve deres studie i multikulturelt arbejde 
af i praksis og flygtninge i Rudersdal bliver bedre til engelsk og får 
nye færdigheder for fremtiden.

Hver onsdag kommer der en gruppe 
amerikanske studerende til Rudersdal. 
De kommer for at hjælpe flygtninge med 
engelsk. Amerikanske studerende og 
deres lærere fra DIS – Study Abroad 
driver nemlig frivillig programmet DIS 
Refugee Action. Her får de med opbak-
ning fra virksomheden vist, hvordan man 
tager samfundssansvar i praksis i et nyt 
partnerskab med Frivilligcentret og Dansk 
Syrisk Kulturforening.

Engelsktræning er et hit blandt de mange 
børn, som er mødt op til ’Play and Learn 
English’ i lørdags, som blev startskuddet 
på det nye samarbejde.

”Det var meget sjovt og anderledes end 
hvad vi plejer at gøre i vores lørdagsskole. 
Det var meget cool, at de amerikanske 
studerende var så unge”, siger Nour Sha-
wi på 13 år, som er en del af Danske 
Syrisk Kulturforenings lørdagsskole, som 
sætter fokus på leg og læring.

De amerikanske studerende er glade for 
at få praktiske erfaringer med deres teori-
er og større interkulturel forståelse.
“The best part about the play and learn 
Saturday was seeing the excitement 
of the children and their willingness to 

communicate and interact despite the 
language barrier. I learned the impor-
tance of using visuals such as gestures or 
drawing images to communicate. As well 
as, seeing the children work together to 
help each other out with translation. This 
experience has benefitted me in chal-
lenging myself on finding different ways 
to teach which can require trial and error 
methods to see what works best”, siger 
Zainab Waheed, som er aktivitetsleder for 
de studerende.

Samfundsansvar
DIS viser vejen for, hvordan virksom-
heder kan bruge egne styrker til at tage 
medansvar for at give flygtninge et bedre 
ståsted i hverdagen og nye kompetencer 
til fremtiden.

Lærer og praktikvejleder Maja Sbahi Biehl 
har taget initiativet til DIS, Refugee Ac-
tion og involveret både medarbejdere og 
studerende i projektet.
”Det hele startede for alvor, da jeg og 
mine kolleger så billederne af flygtnin-
gebørn, der var skyllet op på stranden 
og billeder af flygtninge på motorvejen. 
Vi talte meget om de billeder. Også med 
de studerende. Og vi fik et stærkt øn-
ske om at hjælpe”, fortæller Maja Sbahi 
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Biehl. I praksis tog det lidt tid at finde ud 
af, hvordan DIS som virksomhed bedst 
kunne bruge kræfterne på at hjælpe.

”Vi var enige om, at vi gerne ville give 
noget af det, vi er bedst til videre. Og 
vi ville mærke, at vi gjorde en forskel. 
Det kan vi som frivillige. Vi har været på 
asylcentrene. Men eftersom der er meget 
få flygtninge, der kommer ind i landet, er 
vi glade for nu at hjælpe i Rudersdal, hvor 
flygtninge bor”, siger Maja.

Win win
De amerikanske studerende bruger 
teorier fra faget Children in a Multicul-
tural Context: Theory and Practice som 
baggrund for gæsteundervisningen, som 
foregår i Frivilligcentret.

Det er win-win. Flygtningene får hjælp til 
deres engelske lektier en gang om ugen. 
Men der er også en velforberedt ’Play and 
Learn English Day’ for børnegruppen på 
programmet.

”Vi har altid fokus på samarbjede på 
tværs af foreninger og virksomhed-
er. Sådan giver vi vores medlemmer 
mulighed for at udvikle sig og få nye 

kompetencer, og det er en stor hjælp for 
de studerende, der er i gang på VUC, 
AVU og KVUC”, siger Nada Nnaanaah, 
der er stifter og formand for Dansk Syrisk 
Kulturforening. 

Partnerskab
Til sommer evalueres pilotprojektet med 
henblik på at tilbyde træning i engelsk til 
flygtningebørn og voksne i kommunen. 
Tanken er at partnerskabet skal udbredes, 
så det kommer flere flygtninge til gode. 
Det kan ske i samarbejde med Nærum 
Kultur-Cafe, Venligboerne og Birkerød 
Flygtningekontakt og foreningerne i 
Integrationsnetværket. Frivilligcentret er 
glade for at være med til at sætte nye 
partnerskaber mellem virksomheder og 
foreninger i gang.

”Det er jo et rigtigt godt eksempel på 
samarbejde på tværs af erhvervslivet og 
foreningerne, og den slags kan der være 
meget mere af i Rudersdal”, siger Lisbeth 
Eckhardt-Hansen, leder af Frivilligcentret.

Virksomheder, som gerne vil støtte so-
ciale foreninger eller løfte frivillige op-
gaver, er velkomne til at henvende sig til 
frivilligcentret på info@frivilligcentret.dk
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Andre begivenheder i 2020

Eventfrivillige 
Frivillige er klar til at rykke til undsætning, 
når der er brug for en ekstra hånd til et 
særligt projekt i Rudersdal

2020 har været et stille år for gruppen, 
da næsten alle store arrangementer har 
væres aflyst på grund af Corona-ned-
lukning. Men eventfrivillige var med til 
Bæredygtighedsdagen og Magiske Dage 
på Mariehøjcentret, hvor kommunen og 
foreningslivet har fået en hjælpende hånd, 
samtidig med at de frivillige selv har fået 
nye gode oplevelser i lokalsamfundet.

Gruppen har fået ny frivillig aktivitetsleder, 
som er klar til at tage imod flere frivillige. 
Som eventfrivillig melder man sig til en 
opgave ad gangen. Opgaverne bliver ud-

budt på mail, og man kan så sige ja, når 
det passer med ens interesser og kvali-
fikationer. De eventfrivillige bliver en del af 
et hold, som løfter opgaverne i fællesskab 
med arrangørerne, og med tiden får de et 
helt unikt indblik i det lokale foreningsliv 
og aktiviteterne i civilsamfundet.

Støtteforeningen for Hospice 
Rudersdal
Søndag den 15. november 2020 blev 
”Støtteforeningen for Hospice Rudersdal” 
oprettet ved en stiftende generalforsam-
ling i Sognegården i Birkerød.
Støtteforeningen har været undervejs 
i gennem året, hvor en arbejdsgruppe 
under Seniorrådet i Rudersdal har ar-
bejdet med projektet. Baggrunden er, 
at der mangler hospicepladser i Region 

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 
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Hovedstaden, da hver 3. henviste patient 
afvises. Foreningens formål er primært at 
støtte etableringen af et hospice i Ruders-
dal kommune. Sekundært at udbrede og 
formidle kendskabet til idegrundlaget for 
den lindrende pleje og omsorg for uhel-
bredelig syge og døende mennesker.

Katalog med gode og udviklende 
tilbud til seniorer
Nyt katalog viser vejen til fællesskaber for 
seniorer i Rudersdal. Her præsentateres 
tilbud om rådgivning og hjælp, tilbud om 
motion og bevægelse, musik og dans, 
kultur og samvær. Der er foreninger for 
patienter og handicappede, og der er 
mulighed for at være med indenfor miljø, 
klima, genbrug og integration.

“Jeg er stolt og glad for at se hvor mange 
dejlige tilbud til seniorer, som vi har 
samlet i dette katalog. Et overdådig og 
imponerende udbud af aktiviteter,” siger 
Preben Etwil, formand for Frivilligcenter 
Rudersdal. Kataloget har aktiviteter for 

enhver smag.  Frivilligt drevne foreninger 
står bag mange af de oplevelser, der 
præsenteres her. Kataloget rummer lige-
ledes tilbud fra kulturlivet og kommunen.

 FALLING med DemensNetværket
Medlemmerne af DemensNetværk Rud-
ersdal fik en tidlig julegave af deres 
forening i går. De blev nemlig inviteret i 
biografen for at se Viggo Mortensens nye 
film FALLING, der handler om familielivet 
med demens og helt særligt om forhold-
et mellem den dementramte far og hans 
voksne homoseksuelle søn.

”Jeg synes, det var en god anledning til at 
få en fælles oplevelse i DemensNetvær-
ket. Vi har jo demens helt inde på livet, 
så det er rart at få en samtale med ud-
gangspunkt i en film, som sætter fokus på 
emnet”, fortæller Inge Sørensen, som er 
formand for Demnesnetværk Rudersdal. 
Deltagerne var enige om, at tiden var 
rigtigt godt givet ud. ”Aftenens film, er en 
oplevelse ud over det sædvanlige. Den 

Find kataloget på www.frivilligcentret.dk
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rammer lige i hjertekulen og burde være 
obligatorisk både for pårørende, men ikke 
mindst for personale i ældreplejen. Dens 
vekslen mellem fortiden og nutiden, gør 
at man som udenforstående får forståelse 
for sønnens væremåde og hans forsøg på 
at holde faderen fast i det nutidige liv. 

Det er en barsk men desværre meget 
realistisk film og må være en meget svær 
oplevelse for pårørende. Filmen er ikke på 
noget tidspunkt kvalm og forsøger ikke 
at gøre noget mere rosenrødt eller mere 
gråt, end virkeligheden desværre er i de 
familier, der bliver ramt af demens. Jeg vil 
gerne anbefale, at alle, der har modet, går 
ned og ser den”, siger næstformand Bodil 
Sørensen.

Klimabevægelsen inviterer 
Klimabevægelsen i Danmark er kommet 
til Rudersdal og Nordsjælland! Og du 
har mulighed for at være med. Hvis du 

også har savnet et netværk, hvor du kan 
omsætte din klimabekymring til handling 
og hvor du kan komme i forbindelse med 
andre, der mener det er tid til at handle, 
så er her en mulighed. Klimabevægels-
en er en bred paraply for en lang række 
klimaorganisationer, der spænder fra Den 
grønne Studenterbevægelse til Bedste-
forældrenes Klimaaktion. Olav Felbo fra 
Birkerød har skrevet en lille artikel fra det 
stiftende møde.

Fortalere for handicappede 
- ny lille film
Per Baar Kæseler og Kurt Nielsen taler de 
handicappedes sag. De er medlemmer af 
Danske Handicaporganisationer Ruders-
dal og har givet høringssvar på kommun-
ens handicappolitik.

I en ny lille film fortæller de om, hvad poli-
tikken betyder for dem, og hvad man kan 
gøre for at forbedre handicappedes kår.

Se filmen på www.facebook.com/frivilligcenterrudersdal
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Fremtiden i kikkerten: 
Vi har en plan

Frivilligcenter Rudersdal har kigget frem i 
tiden og formuleret mål for de kommende 
år. Den nye strategi for 2021-2023, hvor vi 
især skal arbejde med 6 indsatsområder:

1. Få flere med i det frivillige fællesskab, 
herunder også sårbare mennesker. 

2. Sætte ekstra ind på børne- og fam-
ilieområdet og på ungeområdet, samt 
styrke samspil med idræt, kultur og det 
grønne område.

3. Styrke Selvhjælp Rudersdal med nye 
selvhjælpsgrupper og netværk. 

4. Styrke foreningsservice med f.eks. nye 
frivillige rådgivere til foreningerne.

5. Udvikle nye former for åbne fælless-
kaber og netværk – f.eks. værksteder, 
udendørs fællesskaber, nabofællesskaber 
og digitale fællesskaber.

6. Arbejde for en bæredygtig fremtid med 
inspiration i FN’s Verdensmål og involvere 
foreninger og grupper i at udvikle bære-

dygtige fællesskaber, der er stærke og 
robuste, som peger fremad og inkluderer 
dem, der står udenfor.

Frivilligcenter Rudersdal følger frivilligcen-
trenes kvalitetsmodel, som er udviklet af 
Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark.

Strategien er udviklet på baggrund af 
medlemmernes ønsker, der er kommet 
frem på generalforsamlingen, i digitale 
samtalesaloner om Corona, og en eft-
erfølgende kvantitativ undersøgelse, samt 
i forbindelse med samtalesaloner om 
verdensmål. Medarbejderne og besty-
relsen er også kommet med indspil til 
strategi og handlingsplan. Ikke alle ideer 
er indarbejdet i strategi og handlingsplan, 
men ideerne er samlet i et idekatalog til 
fælles inspiration. Strategien er vedtaget 
på bestyrelsesmødet den 11. november 
2020.

Du kan finde strategi for Frivilligcenter 
Rudersdal på www.frivilligcentret.dk 
Her kan du også kaste et blik på han-
dlingsplan 2021. 
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Frivilligcentret er en foreningsparaply for 
de frivillige foreninger i Rudersdal Kom-
mune og nærmeste omegn. Frivilligcen-
tret fokuserer på at styrke det frivillige 
arbejde, hvor der opleves en social ud-
fordring. Frivilligcentret arbejder for at sty-
rke frivilligheden ved at synliggøre, støtte 
og udvikle muligheder og nye initiativer.

Frivilligcenter Rudersdal har:
22 personlige medlemmer  og 81 foren-
ingsmedlemmer, der rummer sociale 
foreninger, patient, og handicapforeninger 
samt foreninger uden for det sociale og 
sundhedsfaglige felt som for eksempel 
kulturelle-, folkeoplysende- og idræts-
baserede foreninger.

Som medlem får man:
- Ret til at bruge Frivilligcentrets lokale, 
som kan bookes 

- Adgang til kopimaskine med mulighed 
for at tage 1.500 fotokopi om året uden 
beregning

- Adgang til kurser, temadage og to årlige 
foreningsmøder i Frivilligcentret

- Faglig sparring fx ved ansøgninger til 
fonde, rekruttering af frivillige, udvikling 
af nye aktiviteter, sociale medier og 
pressearbejde

- Adgang til coach for frivillige og besty-
relsesmedlemmer og adgang til supervi-
sion for ledere af grupper

- Hjælp til synliggørelse i frivilligcentrets 
kalender og i foreningsvejviseren 

- Mulighed for at låne Frie Willy, som er 
Frivilligcentrets el-cykel med lad 

- Netværk i det store frivillige miljø i Rud-
ersdal og mulighed for at få indflydelse på 
udviklingen

Seniorforeninger inviteres med i Senior-
Samarbejdet og Integrationsforeninger 
inviteres med i Integrationsnetværket. 

Kort
 Frivilligcenter 
Kort
 Frivilligcenter 
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Kort
 Frivilligcenter 

om 
 Rudersdal
om 
 Rudersdal
Frivilligcentrets økonomi 
Frivilligcentret er på finansloven og 
modtager grundfinansiering på 350.000 
fra Socialministeriet under forudsæt-
ning af at kommunen vil give mindst det 
samme og Frivilligcentret efterlever en 
række krav. Rudersdal Kommune har 
i 2020 givet et driftstilskud på 422.00. 
Frivillige aktiviteter finansieres derudo-
ver af private og offentlige fonde. 

I år vil vi gerne takke for tilskud fra 
Sundhedsstyrelsen, der har givet en 
to årig bevilling til projekt Naboskab, 
Følgeskab, Fællesskab. Slots- og Kul-
turstyrelsen har givet penge til projekt 
’Ind i kulturen – Ud i fællesskabet’, Velliv 
har givet tilskud til projekt Havekaffe, 

Partnerskabspuljen i Rudersdal Kom-
mune har givet tilskud til projekt Unges 
Verdensmål, §18 Rudersdal Kommune 
har givet tilskud til Selvhjælp og til 
frivilligjob.dk, Isobro har givet tilskud til 
anskaffelse af en bærbar computer.

Abonner på vores nyhedsbrev 
www.frivilligcentret.dk/nyheder/nyhedsbreve 

Følg Frivilligcentret på facebook:  
www.facebook.com/frivilligcenterrudersdal
Det koster kr. 150,- for foreninger 
og kr. 75,- for personlige medlemmer. 

Kontingent kan indbetales på 
reg. nr.: 2253 – konto nr.: 0722534794 i 
Nordea med tydelig angivelse af forening 
eller person.
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Holdet bag Frivilligcentret
Medarbejdergruppen i 2020 bestod af 
centerleder Lisbeth Eckhardt-Hansen og 
administrativ medarbejder Claus Vesterager. 
Desuden projektleder Anette F. Helland og 
grafisk designer Marina Winkel og Else-Ma-
rie Bierlich, projektansat.

Frivilligcentret har gennem 2020 haft stor 
glæde af 4 faste frivillige kontorpassere, 
som består af Nadia Vesterdahl, Hanne 
Børme Simonsen, Jette Breum, Britt 
Baumgarten. I år har vi sagt farvel og tak for 
indsatsen til 5 frivillige kontorpassere: An-
nemette Ibsen, Sara Gibson, Gitte Preisler, 
Lissi Dorph Jensen og Anette Storm. Også 
tak til Nynne Lysgaard og Dima, som begge 
har været i praktik i Frivilligcentret. 

14 eventfrivillige: Søs Stadil (aktivitetsleder), 
Millen Teklesenbet Tesjai, Annette Len-

hard, Gitte Christoffersen, Sunmi Lee, Joan 
Fuglsang, Anders Fuglsang, Sara Gibson, 
Alessandra Paola Ragni, Rikke Andersen, 
Jakob Helm Larsen, Lissi Dorph Jensen og 
Firoozeh Karimi.

5 frivillige rådgivere er klar til at hjælpe fore-
ningerne. Det gælder foreningscoach Jes 
Ravn, Fundraisingrådgivere Hardy Peder-
sen og Annemarie Jepsen og psykolog til 
supervision Christine Eckhardt-Hansen og 
Vivian Heinola.

10 Frivillige ledere af selvhjælp: Gitte Christ-
offersen, Christine Tscherning, Christine 
Strømme Andersen, Steen Baarts, Mette 
Bendixen Jensen, Marie-Louise Vianello, 
Mette Langkjær, Niels Cenius, Mette Olsen 
og Annette Marschall Wedel-Heinen

Her ser vi den nye bestyrelse
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Bestyrelse 
Frivilligcentrets bestyrelse har siden 
generalforsamlingen i august været 
sammensat af følgende personer: 

Preben Etwil (formand)
Hemmingway Club

Erik Kristiansen (næstformand) 
Røde Kors

Lene Stener (kasserer)
Personligt medlem

Anne Sofie Kvist
Rudersdal Bevægelsesakademi 

Per T Christensen
Ældesagen Rudersdal

Nada Naannaah
Dansk Syrisk Kulturforening 

Anette Rosholm
Verdensmål i Hverdagsliv 

Jack Otto Kristensen (suppleant)
Kulturparaplyen

Morten Gade (suppleant)
Børn i Birkerød

Frivillighedens 
mange ansigter

Vi fortsætter serien med 
fortællinger om det frivil-
lige virke og de mange for-
skellige frivillige ansigter. 

Bliv inspireret og rørt og 
bidrag selv til at fortælle 
historier om frivillighedens 
mange ansigter. 

Send historien og et godt 
billede til 
info@frivilligcentret.dk.
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m
angfoldighed

samarbejde

passion

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 


