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Formandens beretning for Frivilligcenteret 2018
”Frivilligcentret er stedet hvor alle har mulighed for at yde en
frivillig indsats og hente hjælp og støtte”
Fredensborg er en opdelt og spredt kommune uden noget naturligt
centrum. Det kan være en udfordring for aktiviteterne i kommunen og
ikke mindst for aktiviteter, som er baseret på frivillige uden de store
økonomiske ressourcer. Det er en udfordring, som også Frivilligcentret
har, og som det har haft lige siden sin start. Den udfordring har vi drøftet indgående
i centrets bestyrelse og med foreningsformænd og øvrige repræsentanter. Det er et
forhold, som vi ønsker at lave om på, og det er derfor en central del af Frivilligcentret nye strategi.
Strategi
Til generalforsamlingen i 2018 havde bestyrelsen netop lagt sidste hånd på udarbejdelsen af en ny strategi for Frivilligcentret for årene 2018-2023. Det skulle være en
strategi, som beskriver vores fremtidige rolle i kommunen og en strategi, som vi
løbende kan holdes op imod. Bevæger vi os i den rigtige retning, og er vi på vej til at
opfylde de opsatte mål?
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”vi udvider centrets tilstedeværelse til kommunens øvrige geografiske områder”
2018 har været præget af at arbejde videre med at konkretisere disse mål og sørge
for, at vi bevæger os fremad. Frivilligcentret er i dag beliggende i Humlebæk, og det
gør det selvfølgeligt lettere at benytte for beboere i Humlebæk og omegn end for
beboere i fx Fredensborg eller Kokkedal. Ét af de afgørende strategimål er, at vi
udvider centrets tilstedeværelse til kommunens øvrige geografiske områder, dvs.
Kokkedal, Nivå, Fredensborg og evt. Karlebo. Overordnet bør det tilstræbes at etablere særskilte tilstedeværelse i hvert af disse bysamfund.
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Mange frivillige i tilknytning til Frivilligcentret er personer, som efter et aktivt arbejdsliv fortsat ønsker at yde en indsats til gavn for samfundet. Her ligger mange
ressourcer, men vi vil også gerne inddrage yngre frivillige og herunder familier, der
kan indgå i forskellige former for fællesskaber. Mange familier har kræfter og ønsker om at indgå i sådanne fællesskaber, og mange familier har et stort behov i den
retning.

”ikke just en fantastisk synlig geografisk beliggenhed”
Frivilligcenter Fredensborg har ikke just en fantastisk synlig geografisk beliggenhed.
Vi ligger lidt gemt væk imellem boligkarréer i Humlebæk, men så må vi sørge for at
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SÆRLIGE BEGIVENHEDER I 2018
Februar: Strategi proces med samarbejdspartnere og frivillig
Vi overvurderer ofte hvad vi kan alene, men undervurderer hvad vi kan sammen!
Procesmøder med mere end 50 ledere fra de frivillige foreninger og samarbejdspartnere. Frivilligcenteret vil have en strategi for de næste år der skal skabes i fællesskab og realiseres i fællesskab. Derfor inviterede vi til procesmøder hvor strategien 2018 – 2023 blev formet sammen.
April: Generalforsamling
Frivilligcenter Fredensborg afholdt generalforsamling på Humlebæk Bibliotek. Vi
havde en spændende aften, hvor Frivilligcenters strategi for 2018-2023 blev præsenteret.
Maj: Frivillig Fest i Fredensborg Kommune
Frivilligcenteret er med til at skabe Fredensborg Kommunes frivilligfest. Det var en
forrygende aften med - Stand up - Lækker tapas - Taler fra Borgmesteren, Hans Nissen og Michael Husum - Spændende proces ved Center For Frivilligt Socialt Arbejde,
Kristian Krogh Hansen - Historier om det frivillige arbejde i Nivå Nu, Humlebæk Dagcenter og Flygtningevennerne Fredensborg DEJLIGT AT VÆRE FRIVILLIG I EN KOMMUNE HVOR INDSATSEN BLIVER VÆRDSAT!
September: Frivillig Fredag
Frivilligcenteret arrangerede Frivillig Fredag og var i 2018 nød til at flytte arrangementet fra Teglgårdsvej til Humlebæk Bibliotek pga. den store interesse. Bibliotekets store sal var proppet med folk som oplevede paneldebat med bl.a. Rasmus
Meyer, fra Krogerup Højskole, historier om drengene fra Mind Your Own Business i
Kolledal og masser af Ældre Sagens grillpølser. Cykelpiloterne fra Mergeltoftens
pleje- og aktivitetscenter kan kalde sig Årets Ildsjæle 2018. Piloterne var blandt de
seks nominerede til prisen, som blev overrakt af borgmester Thomas Lykke Pedersen.
Oktober: Workshop Hvordan passer jeg på mig selv når jeg hjælper andre?
Det er fantastisk at være en ildsjæl. Et menneske som brænder for at andre har det
godt og får den hjælp de har brug for. Men bagsiden er at ildsjæle også nogle gange
brænder ud. Man får givet mere ud end man har og man har måske svært ved at
sige nej. For behovene er jo så store. Er det positivt at kunne sige nej? Hvordan
mærker man sine grænser?
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gøre os synlige på andre måder. Vi har vores nyhedsbrev, som skal længere ud. Alle
kan tilmelde sig. Brugen af Facebook skal udvides, og i det hele taget skal vi være
gode til at bruge de digitale platforme. Hjemmesiden har længe været lidt forsømt,
men der har i løbet af året været arbejdet hårdt på at skabe fornyelse, sådan at en
ny hjemmeside kan se dagens lys i begyndelsen af 2019.
Samarbejde
Der har i 2018 været brugt mange kræfter på at udbygge samarbejdet med kommunen og eksterne parter samt at skabe nye relationer. Det har været positivt at opleve kommunens engagement i det frivillige arbejde. Den kommunale Frivilligdag den
31. maj 2018 var en fejring af de frivillige fra kommunens side og en inspirerende
dag med eksempler på, hvor de frivillige gør en indsats. Det har også været positivt
at se de kommunalt ansattes engagement igennem de mange møder i 2018. Frivilligcentret påskønner det gode samarbejde med såvel politikere som embedsfolk i
kommunen.

”samarbejdsrelationer, som vi fremover vil bygge videre på”
I løbet af året har der også været kontakter til mange andre instanser i og udenfor
kommunen. Vi har været i kontakt med andre frivilligcentre for at se, om vi kunne
lære noget af dem, og vi har haft kontakt med en række parter udenfor ”Frivillig Verden” for at se, om vi kunne have glæde af et samarbejde. For eksempel kan i
den sammenhæng nævnes Krogerup Højskole, Kulturstationen i Humlebæk, Nivå
Nu, Kokkedal på Vej samt Bibliotekerne i Fredensborg kommune. Det er samarbejdsrelationer, som vi fremover vil bygge videre på.

FRIVILLIGCENTRET—HVAD HANDLER DET OM?
De fleste af os drømmer om to ting.
At være en del af et fællesskab, at have et sted hvor vi hører til.
Dernæst at sætte et positivt aftryk på verden, at skabe noget
smukt og meningsfuldt i den tid, vi er til.
I det frivillige arbejde i foreninger eller sociale projekter finder
mange et fællesskab, hvor de føler sig hjemme og hvor de oplever at gøre en positiv forskel i verden.
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FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) er vores hovedorganisation, og vi har
stor glæde af at kunne støtte os til den, når vi har brug for hjælp og ekspertise. I det
daglige arbejde støder vi fra tid til anden på spørgsmål, som vi skulle bruge meget
arbejde på at løse, men som vi får løst via samarbejdet i FriSe. Organisationen repræsenterer os endvidere i forhold til det offentlige og andre organisationer. Endelig får vi inspiration og nye ideer gennem deres møder og øvrige indspark i det daglige arbejde. Vi sætter stor pris på samarbejdet.

FORENINGER OG GRUPPER TILKNYTTET FRIVILLIGCENTERET
AKTIV FORÆLDREGRUPPE, ASTMA-ALLERGI NORDSJÆLLAND,
BEDRE PSYKIATRI, BLOK 7, BØRNS VOKSENVENNER,
CAFÉ KRAMPEN, DANSK FOLKEHJÆLP,
DANMARK SPISER SAMMEN HUMLEBÆK,
FOLKEBEVÆGELSEN MOD ENSOMHED,
DANSK HANDICAP FORENING FREDENSBORG,

FRIVILLIGCENTRET—HVAD HANDLER DET OM?
I den frivillige verden handler det ikke om, hvor meget man tjener, hudfarve eller alder. Alle kan få lov til at give noget tilbage til verden og der
opstår venskaber mellem mennesker, der ellers aldrig ville støde ind i
hinanden.
Frivilligcenteret er her for at give alle i Fredensborg Kommune mulighed for at finde et sådant meningsfuldt fællesskab, hvor man sammen
gør en forskel.

DEN SPANSKE FORENING, FAMILIERÅDGIVNING,
FLYGTNINGEVENNER, FÆDREGRUPPEN,
GRATIS RÅDGIVNING PÅ TVÆRS,
HEALING, HJERNESAGEN I NORDSJÆLLAND,
HJERTE FORENINGEN, HUMLEBÆK LEKTIECAFÉ,
HUMØRETS VENNER, SAMTALE SALONER,
KULTURSTATIONEN, SELVHJÆLP, BALLROOM DANS,
YOGA, HEMINGWAY CLUB
SENIOR IT FREDENSBORG,
SENIORKREDSEN MERGELTOFTEN,
SIND FREDENSBORG, SPASTIKER FORENINGEN,

En styrkelse af det frivillige arbejde
Allerede i 2017 udarbejdede kommunen i samarbejde med repræsentanter for området for social frivillighed et Frivillig Charter. Vi har således i vores kommune skabt
et fundament for samspillet mellem kommunen og frivilligheden, som i de kommende år kan bruges til at skabe unikke samarbejdsprojekter. Endvidere fik vi i
2018 udarbejde vores strategi, og vi håbede, at Fredensborg kommune havde mulighed for at støtte op om denne strategi med noget økonomi.
Vi præsenterede kommunen for en række forslag, som ville styrke den sociale frivillighed i de kommende år. Med en beskeden investering ville forslaget fx kunne have
styrket indsatsen i forhold til udsatte og potentielt udsatte borgere i kommunen, og
bekymringen for antallet af ensomme ville kunne adresseres. Med øgede ressourcer ville Frivilligcentret i langt højere grad kunne være drivkraft for de frivillige foreninger. Desværre så kommunen tilsyneladende ikke samme potentiale i en sådan
investering. Det er vi selvfølgelig skuffet over.
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SPROGKURSER I ENGELSK, SPROGKURSER I TYSK,
CAFÉ + 50 I STRANDVEJSKIRKEN,
ÆLDRE SAGEN FREDENSBORG, HØREFORENINGEN
KOKKEDAL KULTUR FORENING, KRÆFTENS BEKÆMPELSE,
LANDSFORENINGEN FOR FLEX– OG SKÅNEJOBBERE,
MADKASSEN HUMLEBÆK, MADKASSEN NIVÅ,
MEDBORGERHUS FORENINGEN EGEDAL,
NIVÅ FÆDREGRUPPE, NIVÅ LEKTIECAFÉ,
NY LEKTIECAFÉ HUMLEBÆK, OSTEOPOROSEFORENINGEN,
PENSIONISTFORENINGEN HUMLEBÆK, RED BARNET FREDENSBORG,
RØDE KORS FREDENSBORG/HUMLEBÆK, RØDE KORS KARLEBO,
RØGALARMTJENESTEN
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Selvhjælp
Jeg startede for alvor med Selvhjælpsarbejdet i Frivilligcenteret i februar 2019 og ud over at sætte mig ind i området er der gået meget
tid med at få rekrutteret selvhjælpsgruppe-igangsættere. Det er lykkes
og vi kan derfor allerede nu tilbyde plads i grupperne:


Fysisk- og psykisk voldsramte kvinder



Pårørende til syge familiemedlemmer



Sorggruppe



Stress/angst/depressions-gruppe

Selvhjælp
Efter flere års pause har vi besluttet igen i Frivilligcenter Fredensborg at starte det,
som vi kalder Selvhjælp. Mange frivilligcentre sammen med Selvhjælp Danmarks
medlemmer har haft stor glæde af at etablere selvhjælpsgrupper. Vi har i 2018 aftalt med Karina Bach Mikkelsen, at hun bliver leder af Selvhjælp i tilknytning til vores center, og vi har hermed givet de bedste forudsætninger for ligeværdig dialog
og gensidig erfaringsudveksling.

Målet for Selvhjælp Fredensborg i 2019 er at udbrede kendskabet til alle borgere i
byerne i Fredensborg Kommune. Deri ligger pt. meget arbejde, idet en del borgerne
ikke kender til tilbuddet og måske er lidt tøvende ift. at indgå i en gruppe.
Tillige arbejder vi på at starte en ”Kom videre mand”-gruppe, som er for mænd der
mødes med andre mænd for at komme videre ift. en udfordring de har mødt.
Der er allerede erhvervet igangsættere til de forskellige grupper, men desværre
stadig ingen deltagere, så udbredelsen af kendskabet af Selvhjælp Fredensborg er
derfor et alpha og omega. Snak med mig hvis du er interesseret i at engagerer dig i
Selvhjælp og måske har ideer til hvordan vi får spredt det gode tilbud til alle i kommunen.

Karina Bach Mikkelsen
Leder af Selvhjælp

FRIVILLIGCENTRET—HVAD HANDLER DET OM?

Mergeltoftens Cykelpiloter vinder Ildsjæleprisen 2018
Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af året foruden generalforsamling
og Frivillig fredag. Der er løbende en række emner, som der skal tages stilling til.
Retningen skal holdes, og de enkelte trin af strategien skal hele tiden vurderes og
justeres, sådan at vi når de overordnede mål, som vi satte i sin tid, og som vi var
enige om. Det har været et aktivt år, og vi synes selv, at vi er kommet godt i gang
med at opfylde de satte strategimål. Men der er lang vej, inden vi er nået i mål.

Hvad enten det er ensomhed på villavejen eller integrationsudfordringer i boligblokken, der vækker virketrangen i dig, så lad os snakke
sammen. Den frivillige verden i samspil med virksomheder og kommune har potentialet til at gøre vores drømme til virkelighed overalt i
vores kommune.
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Arbejdet i bestyrelsen er foregået i en positiv og konstruktiv ånd, og på trods af en
del udskiftning i sammensætningen, har vi formået at sammentømre en god og
virksom bestyrelse, hvor medlemmerne på hver sin måde bidrager. Vi måtte midt i
2018 sige farvel til vores kasserer, Vivi Jensen, som gennem mange år har ydet en
stor og engageret indsats i bestyrelsen, men som nu fandt, at det blev for svært at
kombinere bestyrelsesarbejdet med sit job. I stedet lykkedes det at få vores nyvalgte suppleant Per Windfeld-Hansen til at indgå i bestyrelsen og påtage sig posten
som kasserer. Stor cadeau for det.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering efter generalforsamlingen 2018:
Formand:

Ruth Cilwik Andersen

Næstformand:

Kjeld Kragelund

Kasserer:

Per Windfeld-Hansen

Sekretær:

Kim Wentzel Oxenlund

Menigt medlem:

Niels Erik Hougaard

1. Suppleant:

Bente Thomsen

Mini-interview med Kira
Hvorfor er du frivillig og hvad laver du?
Jeg er frivillig i Gratis Rådgivning på tværs i Humlebæk, hvor jeg
arbejder som juridisk rådgiver.
Hvor længe har du været frivillig?
Jeg har været frivillig siden november 2018, i rådgivningen. Jeg har
dog lavet frivilligt arbejde i forskellige organisationer, siden 2014.
Hvorfor engagerede du dig?
Jeg engagerede mig fordi jeg ønskede at få en praktisk erfaring, med noget af det
jeg beskæftiger mig med på mit studie. Jeg er forsat under uddannelse, og derfor er
praktisk erfaring essentielt for en bred forståelse for jura, som jo (desværre) ikke
blot kommer af at læse en masse bøger. Derudover synes jeg at sammenholdet og
fællesskabet ved frivilligt arbejde motiverer mig meget!
Hvad er din bedste oplevelse med at være frivillig i Gratis Rådgivning?
Min bedste oplevelse med at være frivillig rådgiver i Gratis Rådgivning på tværs, er
den respons og de reaktioner, man får af at hjælpe andre mennesker! Dét, at jeg
nogle gange går hjem efter et møde, med en følelse af at jeg har gjort en forskel for
et andet menneske - det er helt sikkert min(e) bedste oplevelse(r).
Hvorfor skulle andre overveje at blive frivillige?
Andre skal overveje at blive frivillige, fordi man både kan udvikle sig personligt og
fagligt, og fordi at man kan blive en del af et fællesskab med mennesker, som alle
har et drive og et engagement, som er sjældent at finde!

FRIVILLIGCENTRET—HVAD HANDLER DET OM?

[Billederne repræsenterer bestyrelsen i den rækkefølge de nævnes. ]

Til generalforsamlingen måtte vi sige farvel til Kirsten Hjelt og Jette B. Nielsen, og vi
kunne byde Niels Erik Hougaard og Per Winfeld-Hansen velkommen som nye medlemmer.
Statsautoriseret revisor:

Claus Carlsen
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I Fredensborg Kommune er det os i Frivilligcenteret der helt ensidigt interesserer sig for frivillighed. Derfor er vi blevet eksperter i at se muligheder for frivilligt engagement overalt, hvad enten det er i kommunale institutioner, boligforeninger eller erhvervslivet.
.Frivilligcenteret hjælper ildsjælene og de frivillige foreninger med at udleve
deres drømme om at gøre en positiv forskel i vores kommune. Vi sparrer med
lederne, hjælper foreninger med at rekruttere nye frivillige og skaber samarbejder på kryds og tværs—alt sammen fokuseret på at bringe den sociale frivillige i
spil overalt i vores kommunale fællesskab
11

Mini– interview med Lene Bjørn
Hvorfor er du frivillig og hvad laver du?
Landsforeningen af fleks og skånejobbere, i daglig tale LAFS.
LAFS er en interesseorganisation, hvis formål er at forbedre
forholdene for mennesker, der er under udredning til arbejdsmarkedet pga. sygdom, handicap, ulykke eller andet— og for
mennesker, der er under udredning til et eventuelt fleksjob eller førtidspension. I
lokalgruppen holder vi en månedlig café, hvor vi mødes og ”ordner verdenssituationen”. Der vil løbende være forskellige aktiviteter, men også bare hyggemøder.
Hvor længe har du været frivillig?
LAFS lokalgruppe startede i Frivilligcenteret i maj 2018. Jeg har hele livet været aktiv i mange forskellige ting. Gået ind i eksisterende projekter eller startet noget op.
Hvorfor engagerede du dig?
Jeg syntes, der var et behov for lokalt at skabe noget for mennesker med nedsat
arbejdsevne og alle de, der er under årelange udredninger. Når arbejdslivet går i
kludder, så står den enkelte og familien med en lang række nye udfordringer. Der
er behov for at have støtte og viden fra de, der ved, hvad det vil sige. Råd, inspiration, erkendelse af begrænsninger, erfaringsudveksling, fælles indsats, jobsøgning,
samarbejde med beslutningstagere osv. osv.
Engagement er min måde at påvirke vores samfund i en mere human retning. Når
man er alene, så har man ikke indflydelse på ret meget i den store verden. Men når
man går sammen, så kan man faktisk påvirke i det små—og engang imellem i det
store.
Hvad er din bedste oplevelse med at være frivillig i LAFS?
At have følelsen af, at jeg ikke er alene, frustreret, famlende eller magtesløs. Når
man gør noget, så sker der noget. Man er ikke længere magtesløs, det famlende
erstattes af erfaring og gradvis mestring, og utilfredsheden erstattes af glæden ved
samarbejde og andre menneskers inputs. Jeg har mødt så mange skønne mennesker i frivilligarbejdet.
Hvorfor skulle andre overveje at blive frivillige?
Der er sikkert lige så mange grunde til at være frivillig, som der er frivillige. Men jeg
kan sige, at jo flere vi er, jo mere kan vi skabe. Der er plads til mange flere i LAFSs
lokalgruppe , så mød bare op og lad os skabe nogle gode og inspirerende cafémøder.
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Tak
På vegne af Frivilligcentret vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker, som støtter centeret på forskellig måde gennem deres personlige indsats eller gennem bidrag på anden måde. Centret er helt afhængig af denne indsats. Også tak til samarbejdspartnere og medlemsforeningerne for deres bidrag i løbet af året. Endelig en
stor tak til Fredensborg kommune for et godt samarbejde og de økonomiske og
fysiske rammer, som er hele grundlaget for Frivilligcentrets virke.
Vi vil fra bestyrelsen yde en engageret indsats med at følge op på vores strategi og
opfyldelsen af vores drømme og ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde.

Kjeld Kragelund, konst. formand
på vegne af Frivilligcenter Fredensborg

Mini-interview med Jan
Hvorfor er du frivillig og hvad laver du?
Jeg henter mad for Madkassen i Humlebæk.
Hvor længe har du været frivillig?
4 dage
Hvorfor engagerede du dig?
Jeg var begyndt på efterløn og savnede at møde nogle flere mennesker, hvad jeg har været vant til i mit arbejdsliv. Det kan godt blive for trist, hvis
man ikke møder nogle folk og laver noget.
Hvad er din bedste oplevelse med at være frivillig i Madkassen?
Det er at møde de andre frivillige. Det er hyggeligt. Der er et godt fællesskab og folk
virker glade og smiler.
Hvorfor skulle andre overveje at blive frivillig?
Man gør noget godt for andre, men man får også noget ud af det selv. Man får
fyldt sin dag med noget og møder nye mennesker. Min kone og jeg havde længe
snakket om, at vi skulle forbi Frivilligcenteret og se om der var noget for os, Nu har
vi endelig fået det gjort. Det er jeg glad for.
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Centerleders beretning
Et vigtigt initiativ som bliver udført med et smil og uden de store
armbevægelser
Sådan lød en anmeldelse af Frivilligcentret for et par måneder siden
på Facebook. Dejlig feedback for et Frivilligcenter, der har til formål
at hjælpe andre med at lykkes. At den sociale frivillighed er vigtig for
vores kommune er der ingen tvivl om. Som Louise Mehnke, medlem
af byrådet, skrev i Frederiksborg Amtsavis efter Frivillig Fredag i 2018:
”Det er tydeligt, at den organiserede frivillighed i Fredensborg Kommune er større
end nogensinde. Og uden de frivillige ville der ikke være: Cykelpiloter, Ældre Sagen,
Madkassen, idræts trænere, spejderledere, Fællesværket , Liv i Lergravene, Lektielæsning, Sprogambassadører, Bisiddere, ingen ”baba—fordi far er vigtig” og Bydelsmødre, ingen Flygtningevenner og meget, meget mere. I er alle fantastiske, og alle
gør med deres frivillige indsats en forskel. …. frivillige dem der kitter samfundet
sammen. De kan noget, som staten og systemet ikke kan.”
Omkring 50 foreninger og grupper er tilknyttet Frivilligcenteret. Engagementet i
disse projekter, fællesskaber og foreninger gør en kæmpe forskel for 1000´vis af
borgere i vores kommune. Tak til alle frivillige. I er en skøn og mangfoldig gruppe,
som vi som Frivilligcenter nyder at samarbejde med.
Drømme for frivilligheden i vores kommune
2018 var et år med fokus på strategi i Frivilligcentret.

Nye grupper i Frivilligcenteret
Der er i løbet af 2018 kommet nye grupper og tilbud på det frivillig-sociale område i
vores kommune. Vi har fået to Yoga hold med ventelister og Landsforeningen for
Flex– og Skånejobbere har oprettet en lokal afdeling. Hemingway Klubben, som
kom til vores kommune fra Gentofte er blevet en stor succes og har måtte flytte ud
af Frivilligcentrets lokaler pga. plads mangel. Det er for Frivilligcenteret en ubetinget
god historie. Vores formå er ikke at være et hus i Humlebæk med foreninger, men
at være en katalysator og støtte for frivilligt socialt arbejde i HELE kommunen.
Hemingway Klubben har også allerede givet inspirationen videre, således at et par
fra klubben i Humlebæk har taget initiativ til at starte en lignende klub i Hillerød.
Ballroom Dance søndag eftermiddag med professionel instruktør er også opstået i
2018.
Tak
Igennem 2018 har vi haft et glimrende samarbejde med jobcenteret i Fredensborg
Kommune. Vi har igennem jobcenteret fået flere gode praktikanter ind, som har
gjort en uvurderlig indsats ift. At få Frivilligcenteret til at fungere. Særligt skal Pia
Nielsen fremhæves. Pia har igennem et år været vores husadministrator og har stået bag de mange positive forandringer, der er sket i vores lokaler på Teglgårdsvej.
Også tak til praktikanten, Yvonne …. Som har produceret dette årsskrift.

Peter Søndergaard, Centerleder
På vegne af Frivilligcenter Fredensborg

 Vi begyndte arbejdet med Frivillig Akademiet, som skal støtte og uddanne
ledere indenfor den frivillige verden.
 Vi begyndte arbejdet med den nye hjemmeside, som nu har været i luften i
nogle uger.
Hjemmesiden har fået en større brugervenlighed, når du søger efter frivillige
sociale tilbud . Hjemmesiden er nu i højere grad blevet en ressource platform,
hvor man kan finde guider og nyttige artikler om mange aspekter ved frivilligt
engagement

Peter, Pia og den nye hjertestarter
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