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Frivilligcenteret er en selvstændig aktør, der er finansieret
af stat og kommune med det formål at støtte frivilligt socialt arbejde i Fredensborg kommune.
Du er altid er velkommen hos Frivilligcenteret. Vi er din
indgang til den frivillige sociale verden!

Grupper med tilknytning til Frivilligcenteret
AKTIV FORÆLDREGRUPPE, ASTMA-ALLERGI NORDSJÆLLAND,
BEDRE PSYKIATRI, BLOK 7, BØRNS VOKSENVENNER,
CAFÉ KRAMPEN, DANSK FOLKEHJÆLP,

Tak til hverdagens helte: De Frivillige!
Frivilligcenterets helte er alle de frivillige som på vidt forskellige måder tager ansvar for mere end dem selv! Unge
og ældre som gør en forskel.
En stor tak skal lyde til alle jer som binder vores samfund
sammen på kryds og tværs med relationer, gæstfrihed og
gavmildhed.

DANMARK SPISER SAMMEN HUMLEBÆK,
FOLKEBEVÆGELSEN MOD ENSOMHED,
DANSK HANDICAP FORENING FREDENSBORG,
DEN SPANSKE FORENING, FAMILIERÅDGIVNING,
INTEGRATIONSCAFÉEN, FÆDREGRUPPEN,
GRATIS RÅDGIVNING PÅ TVÆRS,
HEALING, HJERNESAGEN I NORDSJÆLLAND,
HJERTE FORENINGEN, HUMLEBÆK LEKTIECAFÉ,
HUMØRETS VENNER, SAMTALE SALONER,
KULTURSTATIONEN, SELVHJÆLP I FRIVILLIGCENTERET,
BALLROOM DANS,

Nogle gange kan det måske synes af lidt at besøge en ensom, cykle en tur med en bevægelseshæmmet, hjælpe
en ny dansker med sproget eller at bruge en time i en
lektiecafé. Men når det gøres med kærlighed og generøsitet bliver det stort!
Frivilligcenteret er sat i verden for at støtte op om den
sociale og humanitære frivillighed overalt hvor den findes i vores kommune. I denne lille folder vil vi fortælle
om nogle af de mange ting der sker.

YOGA, HEMINGWAY CLUB
SENIOR IT FREDENSBORG,
SENIORKREDSEN MERGELTOFTEN,
SIND FREDENSBORG, SPASTIKER FORENINGEN,
SPROGKURSER I ENGELSK, SPROGKURSER I TYSK,
STRANDVEJSCAFÉEN,
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

Frivilligcenteret fik i
2019 nyt navn, logo,
hjemmeside og sloganet: Sammen gør vi en
forskel! Her ses en del
af bestyrelsen som tydeligvis synes at forandring fryder!

Frivilligcenteret skaber
samarbejder der gavner
socialt udsatte

Hvad enten du er
interesseret i at give
hjælp eller i at få
hjælp, om du er privatperson, forening,
virksomhed eller
institution—Du er
altid velkommen til
at kontakte os i
Frivilligcenteret.
Og vi har både the
og kaffe!

ER DU PRESSET?
Når vi bliver presset af livet, kan det
betyde hele forskellen at have nogle at
følges med i alt det svære. Selvhjælp i
Frivilligcenteret ledes dygtigt at Anna
Vincentz og vi tilbyder blandt andet:
SORGGRUPPER SKILSMISSE
FOR BØRN OG GRUPPER FOR
BØRN OG FOR
UNGE
FORÆLDRE

COACHING
GRUPPER FOR
UNGE

”Det var fantastisk at finde ud
af, at der var gratis rådgivViste du at man kan få gratis ning i Frivilligcenteret –for
økonomisk-, juridisk-, psyko- jeg havde ikke råd til en psylogisk– og Familierådgivning kolog selv”
igennem Frivilligcenteret?

Bruger af Gratis Rådgivning på Tværs

GENSTART –fra et aktivt arbejdsliv til at
aktivt seniorliv

Få hjælp til at
starte og drive et
socialt arbejde
Sammen med Ældre Sagen arrangerede Frivilligcenteret to inspirationsdage for nye seniorer der er på vej ud
af arbejdsmarkedet. Indholdet var formet efter ABC for
Mental Sundheds tre huskeråd for et liv i mental sundhed:


GØR NOGET AKTIVT

GØR NOGET SAMMEN MED ANDRE




GØR NOGET MENINGSFULDT

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
- Jan frivillig i Madkassen og GENSTART

Frivilligcenteret arrangerede i 2019
kurser om brug af
Sociale Medier og
om Bestyrelsesarbejdet.
Derudover besøgte ”Frivilligkonsulenterne” bestyrelser med skræddersyede processer til en specifikke forening.
Husk at gøre brug af Frivilligcenterets hjælp og ressourcer i dit frivillige engagement!

