
SEK TION 2  FREDENSBORG8
Frederiksborg Amts Avis  n   ONSDAG 18. APRIL 2018

BIOGRAFER

TID OG STED

REDAKTIONEN
Torvegade 3, 3.s.,  
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 31 00 
Email: fredensborg@sn.dk
Hjemmeside:  
www.sn.dk/fredensborg
Steffen Slot (slot)
Telefon 4921 2531
Camilla Sørensen (Sørensen) 
Telefon 4921 3981

SALG OG ABONNEMENT
Tlf.: 4824 4100
hilleroed.salg.adm@sj-medier.dk
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag 
lukket.

ONSDAG
9.00-12.00: Græstedgård: 

Ældre Sagens it-cafe og se-
niortræf.

12.30-15.30: Lindehuset, Jern-
banegade 28B, Fredens-
borg: OK-klubben spiller 
kort.

14.00-17.00: Nivå Bibliotek og 
Medborgercenter: Lektieca-
fe for 6. til 9. klasse.

19.00-21.30: Nivå Bibliotek 
og Medborgercenter: Lek-
tiecafe for 6. til 9. klasse og 
ungdomsuddannelser.

TORSDAG
11.00: Medborgerhuset, Ege-

dal, Egedalsvænge 2, 2980 
Kokkedal: Idemøde om Æl-
dre Sagens ’dameværelset’.

14.00-17.00: Nivå Bibliotek og 
Medborgercenter: Lektieca-
fe for 1. til 5. klasse.

19.00: Lindehuset, Jernba-
negade 28B, Fredensborg: 
Generalforsamling i Fre-
densborg Husholdningsfor-
ening. 

19.00-21.00: Nivå Bibliotek: 
Foredrag ved forfatter Erik 
Lindsø om historien om 
Janteloven. 

19.30: Baunebjergscenen, 
Baunebjergvej 401, Humle-
bæk: Musikteatergruppen 
Ragnarock og Ungfredens-
borg opfører forestillingen 
’Når katten er ude’. 

HUMLE BIO:
Onsdag:
10.00 Ud af intet
18.30: Loving Vincent
20.20: The Post

Torsdag:
18.30: Loving Vincent
20.15: Den ukendte soldat

Lokalradio
Radio Humleborg: FM 104, 3 

MHz - TDC hybridnet 98,8 
MHz. Hverdage 18.00-20.00 
samt lørdag og søndag 09.00 
- 20.00.

Museer og gallerier
Louisiana - tirsdag til fredag 

11.00-22.00, lørdag og søn-
dag kl. 11.00-18.00. Mandag 
lukket. Automatisk info-li-
nie 49 19 07 19

Nivaagaards Malerisamling 
- tirsdag til fredag fra 11-20, 
lørdag, søndag og helligda-
ge fra 11-17.  Mandag lukket. 
Telefon 49 14 10 17

Fredensborg Lokalhistoriske 
Museum. Tirsdag-søndag 
kl. 13.00-16.00. Mandag luk-
ket. Telefon 23 41 54 40.

FREDENSBORG: En 45-årig kvinde fra Fredensborg lod sig 
ikke narre, da hun mandag formiddag blev ringet op af en 
kvinde med engelsk accent, som udgav sig for at være ansat 
i et sikkerhedsfirma. Kvinden i telefonen forsøgte at over-
bevise den 45-årige kvinde om, at sikkerhedsfirmaet hav-
de modtaget advarsler fra den 45-åriges computer og noget 
derfor måtte være galt. Men den 45-årige lod sig ikke narre 
og fortalte kvinden i telefonen, at hun godt vidste, at der var 
tale om fusk og lagde derefter røret på.

Kvinde lod sig ikke  
narre af telefon-svindler 

HUMLEBÆK: Den amerikan-
ske forfatter Celeste Ng gæ-
ster Lousiana Live tirsdag 
den 1. maj klokken 19.30. 
Hun er endnu ikke så kendt 
i Danmark, men i USA omta-
les hun som en ’rising star’. 
Hun modtager stor ros for 
hendes roman ’Små påsatte 

brande, der udkommer på 
dansk samme dag, som hun 
besøger Louisiana. Bogen 
er desuden ved at blive til en 
TV-serie. Louisiana Live vil 
denne aften omhandle for-
fatterens univers, hvor små 
brande bliver til en stor. Af-
tenen er gratis for museets 

gæster. Tilmelding tilrådes 
på www.louisiana.dk.

Aften med forfatter-komet

FRIVILLIGHED: Man-
ge af aktiviteterne 
i Frivilligcenter 
Fredensborg fore-
går i centerets hus i 
Humlebæk. Den nye 
centerleder vil ud af 
huset og gøre frivil-
ligt arbejde relevant 
i hele kommunen.  

HUMLEBÆK: Alle menne-
sker i vores del af verden har 
ifølge lederen af Frivillig-
center Fredensborg, Peter 
Søndergaard, to behov. 

Dels længes vi efter gode 
relationer og fællesskaber, 
og dels længes vi efter en 
mening i tilværelsen - noget 
de fleste finder gennem de-
res arbejde, hvor de føler, at 
de gør en forskel. 

- Frivilligt arbejde er fan-
tastisk, fordi det kan opfylde 
begge behov. Her finder man 
fællesskaber, samtidig med 
at man sætter sit aftryk på 
samfundet, siger Peter Søn-
dergaard, der blev leder af 
frivilligcenteret i september 
sidste år. Før det var han  
præst i folkekirken i 13 år. 

- Her arbejdede jeg også 
med frivillige, der er drevet 

af egne initiativer. Jeg hjæl-
per folk med at finde ind til 
det, de brænder for og det 
aftryk, de gerne vil sætte på 
verden, siger han.  

Siden hans opstart i efter-
året har han arbejdet på, 
hvordan frivilligcenterets 
funktion kan spredes til hele 
kommunen. 

Hus i Humlebæk 
Lige nu holder Frivilligcen-
ter Fredensborg nemlig til 
i et hus på Teglgårdsvej i 
Humlebæk. Peter Sønder-
gaard vil gerne lave lokalaf-
delinger i alle kommunens 
bysamfund.

- Vi er glade for vores hus 
her i Humlebæk, men vi 
vil gerne mere ud af huset 
og blive en funktion i hele 
kommunen. Meget af det 
frivillige arbejde er centre-
ret omkring huset her, men 
vi har jo fire store bysam-
fund i kommunen. Det kan 
eksempelvis være svært for 
Fredensborg Flygtninge-
venner at mødes her i huset, 
da nogle af deltagerne bor i 
Fredensborg. De kan have 
svært ved at tage turen til 
Humlebæk, siger Peter Søn-
dergaard.  

På Teglgårdsvej i Humle-
bæk er der skilte, der guider 

én hen til det rigtige hus, 
men frivilligcenterets ind-
gang - en smal, hvid dør mel-
lem røde murstensmure - er 
en smule diskret og usynlig. 

Ifølge Peter Søndergaard 
er netop synlighed nøglen 
til udbredelsen af frivillig-
heden. 

- Jeg tror, at det er vigtigt 
at have et udstillingsvindue 
i byerne, så folk ved, at vi er 
der. Måske vi også kunne 
have en base i et af de tidli-
gere butikslokaler på gåga-
den i Fredensborg eller få en 
plads på bibliotekerne, siger 
Peter Søndergaard, der har 
som mål fra 2019 årligt at 
have etableret sig i et nyt by-
samfund.  

Ildsjælenes fanskare
På den måde kan Frivillig-
center Fredensborg lettere 
række en hjælpende hånd 
ud til de ildsjæle, der bræn-
der for at gøre noget godt for 
byen og dens borgere. 

- Vi kan bedre støtte de 
eksisterende initiativer og 
tiltag, der allerede er i byer-
ne og tilbyde vores hjælp til 
dem, der har en god ide til at 
starte en ny forening eller 

socialt initiativ op, siger Pe-
ter Søndergaard. 

Hvorfor er det vigtigt?
- Det er vigtigt, fordi ingen 

ildsjæle skal stå alene med 
deres initiativ. De skal ople-
ve opbakning, og der vil vi 
gerne være den fanskare, 
som hepper på dem. Hvis én 
borger eksempelvis ved, at 
mange døjer med ensomhed 
i et bestemt boligområde, 
kan vi sammen finde ud af, 
hvad vi kan gøre for at hjæl-
pe her, påpeger Peter Søn-
dergaard. 

Det er netop dette lokal-
kendskab, der også er vig-
tigt for udbredelsen af frivil-
lighed til hele kommunen, 
mener Peter Søndergaard, 
der endnu ikke er så lokalt 
kendt. 

- Vi håber at finde en 
ildsjæl i hvert bysamfund, 
der har fingeren på pulsen 
og føling med byens behov. 
En som kan tage initiativ til 
tiltag, der dækker netop det 
behov, byen har, fortæller 
Peter Søndergaard.  

Sørensen

Frivillighed 
er mere end 
et hus i  
Humlebæk

Peter Søndergaard blev leder af Frivilligcenter Fredensborg i september sidste år. Han brænder for at hjæl-
pe lokale ildsjæle med at starte initiativer op, der hjælper borgerne socialt.   Foto: Allan Nørregaard

FAKTA

n Frivilligcenter Fre-
densborg har til 
formål at støtte alt 
frivilligt socialt arbej-
de i kommunen.  

n Eksempler på for-
eninger og initiativer 
er Gratis Rådgivning 
på Tværs, der gratis 
rådgiver alle inden 
for jura, økonomi og 
giver psykologhjælp. 
Der er også Fredens-
borg Flygtninge-
venner, der hjælper 
flygtninge på plads i 
lokalsamfundene. 

n Der er 65 frivillig-
centre i Danmark. 
Alle er de selvejende 
institutioner, der 
støttes af staten og 
den pågældende 
kommune. Målet er, at frivilligcenteret skal have en lokalafdeling i hvert bysam-

fund i kommunen. Ikke alle har muligheden for at tage til Humlebæk 
og deltage i aktiviteter, påpeger Peter Søndergaard.


