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 I november for 10 år siden så et nyt barn dagens lys i Hørsholm. Barnet fik navnet: Frivilligcenter Hørs-

holm. Forberedelserne op til barnets ankomst var meget grundige. Kloge mennesker havde planlagt ram-

mer og regler for udviklingen meget nøje, og de første skridt blev derfor taget med stor sikkerhed. Nu er vi 

så nået til den første runde fødselsdag. Det føles som om, årene er gået hurtigt, og barnet har udviklet sig 

ud over det forventede.  

Udviklingen forløb i starten som planlagt, men ret hurtigt, som det ofte sker, voksede barnet ud af de 

snævre rammer først som 2-årig og igen som 4-årig. Nye omgivelser var nødvendige og var heldigvis til 

rådighed.  

Nye legekammerater kom til, familien blev udvidet til Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, og barnet tri-

vedes fortsat.  Som i alle familier måtte barnet undervejs indordne sig under snævre 

økonomiske rammer, men barnet trivedes stadig, og voksede sig til den store, stær-

ke og  sunde 10-årige, som vi ser i dag. 

Vi ser nu frem til teenageårene, som ofte kan være turbulente, men da vi grundlæg-

gende ser en meget sund og stærk 10-årig,  tror vi på en fremtid med mange nye 

kontakter og spændende udfordringer, så vi om 10 år kan se tilbage på den første 

runde fødselsdag og opleve, at familien stadig trives og vokser.  

Helen Winkelmann, formand for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 

De allerførste spæde skridt til et frivilligcenter blev taget for over 16 år siden, da Hørsholm kommunes So-

cial- og sundhedsudvalg på et møde d. 19. november 2001 besluttede at nedsætte et koordineringsråd ved-

rørende frivilligt socialt og humanitært arbejde.  Udvalget havde over en periode arbejdet med frivilligheds-

politik og udarbejdet en folder herom, og der var i udvalget stor enighed om, at udviklingen af det frivillige 

arbejde skulle forankres blandt frivillige i kommunen. 

D. 1. januar 2002 begyndte en ny valgperiode, og den nye formand for Social- og sundhedsudvalget Anne-

Grethe Nissen indkaldte Koordineringsrådets fire medlemmer Hanne Scotwin, John Idorn, Helen Rolf 

Jacobsen og Ingrid Hjarnaa til et stiftende møde. Alle fire var udpeget på grund af deres erfaring med fri-

villighed fra lokalpolitik, klubber, foreninger og lignende. 

Under mødet fortalte socialdirektør Jens-Jakob Jakobsen og socialkonsulent Else Drejer, at frivillighed 

havde været et tema i Helhedsplanarbejdet i 1998, at der havde været nedsat en arbejdsgruppe omkring 

frivillighed, og at denne havde udarbejdet folderen ”Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde i 

Hørsholm kommune”. Arbejdsgruppen havde også udarbejdet retningslinjer for tilskud efter servicelovens 

§ 115, og endelig havde gruppen udarbejdet et foreløbigt kommissorium for Koordineringsrådet. 

Det fremgik af det foreløbige kommissorium, at opgaven på langt sigt var ”Med udgangspunkt i en vision (f.eks. 

et Dynamocenter) skal Koordineringsrådet udarbejde oplæg og bidrag til Helhedsplanen for perioden 2003 – 2006 indehol-

dende: Udviklingstendenser, oplæg til politiske mål og resultater samt handleplaner om det indholdsmæssige frivillighedsarbej-

de.” Efter et års forløb skulle alle forhold omkring Koordineringsrådet evalueres.  

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 10 år 

Den første tid 
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Forklaring af Visionskeglen 

2003 Markedsføring af frivillighed—annoncer, pjecer o.lign.. Præsentation af en 

enkelt ildsjæl i et specielt hjørne i Ugebladet—en ny hver uge. Etablering af  Dy-

namocenter. 

2004 Hørsholmdag—Oprydningsdag. En dag hvor de frivillige organisationer og 

foreninger viser deres aktiviteter specielt med henblik på frivilligt arbejde, så man 

kan lære af hinanden. Byloppetorv. 

2006 Vi ønsker at nå et mål, så borgerne helt naturligt deltager i frivilligt arbejde 

- på tværs af alder og andre skel 

2007 Digitalisering af DR kan give helt nye samværsformer. Hvordan kan de 

udnyttes bedst muligt? 

2012 Idealkommunen: En kommune, som er en rar kommune at bo i for alle 

også de ”fremmede”. Et sted , hvor man fredeligt kan færdes - også efter mørkets 

frembrud—uden vold. Hvor der ikke er nogen ufrivilligt ensomme, hvor man efter 

evne og tid tager del i frivilligt arbejde. Hvor der er plads til alle.  Væresteder nok 

både til unge og mindre unge. 

Vi fire udpegede medlemmer af Koordineringsrådet kendte ikke hinanden, men nu kendte vi lidt til opga-

ven, og vi syntes, det var svært. I det efterfølgende år holdt vi månedlige møder med lange diskussioner om 

opgavens omfang. Vi tegnede diagrammer om frivillighed i kommunen, om idealkommunens tilblivelse 

o.s.v. I idealkommunen, som vi ville arbejde os hen imod, skulle ingen i 2012 ”Være ufrivilligt ensomme”.  

I foråret 2003 besluttede vi at opret-

te et Dynamocenter. Lise Ørberg 

fra kommunens tekniske forvalt-

ning havde et par år forinden skre-

vet en prisopgave om et Dynamo-

center, hvor specielt ældre var me-

get aktive og løste mange opgaver 

for lokalsamfundet. Vi fandt, at 

navnet passede godt til det projekt, 

vi havde i tankerne, og vi fik lov til 

at bruge navnet ”Dynamocentret”. 

Hen over foråret 2003 holdt vi en 

række møder flere steder i kommu-

nen for at samle frivillige til opga-

ven, og i efteråret 2003 begyndte vi 

at virke som et Dynamocenter med 

base på Rungstedvej 6 i lokaler, som Hørsholm kommune havde stillet til rådighed for os. 

Dynamoerne har igennem de ca 14 år, vi har virket, løst rigtig mange opgaver for Hørsholms borgere. Al-

tid opgaver, som ligger udenfor det kommunale ansvarsområde. Vi har givet en arm til borgere, der efter 

Dynamocentret - en praktisk håndsrækning 

Udklip af Frederiksborg Amts Avis d. 27.10.2008 om Dynamocentret. På 

billedet ses Ingrid Jakobsen, Britta Olsen, Erwin Bewer og Ingrid Hjarnaa. Foto: 

Allan Nørregaard 
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Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 

en hofteoperation var færdigbehandlet hos fysioterapeuten, men som stadig var 

ængstelige for at færdes alene. Vi har luftet hunde for borgere med et brækket ben. 

Købt ind for influenzaramte. Vi har fulgt borgere til læge, tandlæge eller hospitals-

undersøgelser. Vi har hjulpet med at pakke hjem sammen for borgere, der flytter til 

plejeboliger. Set efter pletter på tøjet for synshandicappede. Sat flere hundrede røg-

alarmer op samt mange hylder, knager og lamper. Endelig har vi siddet hos demen-

te eller alvorligt syge for, at den raske ægtefælle kunne få et pusterum. Kort sagt så har vi fungeret som 

”Den gode nabo”, der giver en hjælpende hånd.   

I 2005 oprettede Koordineringsrådet ”De vilde Svaner” for en gruppe borgere, 

der har brug for den tryghed, det giver at følges med andre til forskellige arrange-

menter. Gruppen af borgere med dette ønske er vokset  fra 5-6 personer i 2005 til 

ca. 50 i 2017. De mødes i Frivilligcentret en gang om måneden og planlægger fremtidige udflugter. Turene 

går til aktuelle udstillinger, kendte bygninger, museer o.lign. i Københavnsområdet og til teaterforestillinger 

eller revyer. I arrangementerne er der ofte et måltid inkluderet. I de senere år har gruppen også rejst uden-

lands til Holland og Sverige.  Turene, der betales af den enkelte deltager, er siden 2005 arrangeret af en 

utrættelig og iderig Eva Mikkelsen, som har lyttet til ønsker og forslag fra deltagerne. Det gennemsnitlige 

deltagerantal er ca. 20 og en sidegevinst er, at man nu ses privat. 

I 2005 ændrede sammensætningen i Koordineringsrådet sig, idet John Idorn måtte ud-

træde p.gr.a. sygdom. Socialdirektør Jens-Jakob Jakobsen foreslog i stedet Annette We-

del-Heinen, som havde professionel erfaring med etablering af frivillighed i kommuner 

og institutioner.  

De Vilde Svaner flyver sammen 

En del af Dynamocentret.  

Fra venstre ses gruppens 

tovholder Ingrid Hjarnaa, 

Mogens H. Rasmussen, 

Odette Dahlgaard, Ruth 

Hillestrøm, Anna Jensen, 

Britta Olsen, Eva Würtz, 

Irene Boesen, Karen Val-

berg, Louise Heidensleben 

og Ingrid Jakobsen.  
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Projekt Hyldemødre 

Frivillighed behøver ikke kun at rette sig imod ældre – også andre 

aldersgrupper – ikke mindst de travle børnefamilier kan have brug 

for en håndsrækning. Derfor 

oprettede Koordineringsrådet 

i oktober 2005 i samarbejde 

med Hørsholm bibliotek et 

tilbud om pasning af småbørn 

i alderen 2 til 6 år lørdag for-

middag i børnebiblioteket, 

hvor frivillige ”Hyldemødre” 

hyggede om børnene med leg, oplæsning og film, mens forældrene 

fik et pusterum til at foretage indkøb m.v.,  uden at børnenes be-

hov var i fokus. Tilbuddet fik navnet ”Projekt Hyldemor” med 

henvisning til bibliotekets mange hyldemetre. 

Vores initiativ fik stor omtale i medierne, og i det første år beskæf-

tigede vi ca. 35 børn. Nogle var gengangere, og andre blev faste 

kunder. Det viste sig, at behovet var størst blandt enlige forældre. 

Både børn, forældre og biblioteket var meget tilfredse med den ro, 

tryghed og hygge, vi skabte. 

Efter 1½ år måtte vi dog nedlægge projektet, da interessen blandt 

forældrene var dalende, men selv om vi måtte lukke for tilbuddet,  

var vi mange erfaringer rigere, og vi havde samtidig skabt en øget 

interesse for nye frivillige initiativer lokalt. 

Koordineringsrådets projekter og ideer var af forebyggende og sundhedsfremmende karakter, hvilket 

stemte fint overens med interessen for frivilligt arbejde, som i den periode var voksende både lokalt og 

nationalt. På landsplan oprettedes i de år lokale frivilligcentre, som kunne få statsligt tilskud til driften, un-

der forudsætning af kommunens opbakning og tilskud samt opbakning fra det lokale foreningsliv. 

Koordineringsrådet indledte en møderække for at øge synligheden på frivilligt arbejde i Hørsholm og ska-

be opmærksomhed omkring vores arbejde, ved at invitere byens sociale og humanitære foreninger til rele-

vante foredrag med tilbud om opkvalificering af de frivillige og samtaler om den lokale frivillige indsats nu 

og i fremtiden. 

Det første initiativ var et møde på Café Sneppen i februar 2005, hvor 14 foreninger samt politikere og em-

bedsmænd var repræsenteret sammen med indbudte gæster fra Kontaktstedet i Herlev. Gæsterne kunne 

fortælle om deres erfaringer med lokale initiativer til gavn for udviklingen af frivillighed – om selvhjælp og 

om betydningen af information  om frivilligt arbejde til borgerne. 40 personer deltog i mødet på Sneppen 

og debatterede nogle spørgsmål som Koordineringsrådet havde formuleret. Skal vi have en foreningernes 

dag? Hvordan får vi flere aktive frivillige?  Kan vi bruge hinanden noget mere? 

2007-17 

Medvind og synlighed – en drøm tager form 

Artikel i Ugebladet 30.8.2006. På billedet ses to af hyldemødrene, Ingrid HJarnaa ogAnnette Wedel-Heinen i aktion.  

Foto: Susie Melnik 
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En væsentlig bemærkning, som har bidt sig fast og sat spor blev 

udtalt af socialdirektør Jens-Jakob Jakobsen: ”Frivillighed skal aldrig 

styres ovenfra – frivillighed skal vokse frem og bæres af ildsjæle og græsrødder”. 

Den holdning er stadig en vigtig guideline i det frivillige arbejde i 

Hørsholm. Ved dette arrangement så vi for første gang konturen af 

et Frivilligcenter i Hørsholm, og vi oplevede en følelse af fællesskab 

og et stort ønske om at mødes igen. 

I april 2006 tog vi det næste skridt ved at indkalde til et dialogmøde 
om demens. Emnet blev professionelt og levende behandlet af soci-
alrådgiver Marianne Engel, som havde mange års erfaring fra arbej-
det med borgere og pårørende i Alzheimerforeningen.  Interessen 
blandt Hørsholms frivillige var stor og dannede basis for en livlig 
dialog om emnet specielt og frivillighed generelt.   

 
Det næste initiativ var en henvendelse til Hørsholm kommunes socialudvalgs formand Thorkild Gruelund 

d. 26. april 2007 med en opsamling af fem års indsats i Koordineringsrådet og et forslag til en handleplan 

for oprettelse af et Frivilligcenter herunder kommunal medfinansiering. Oplægget nåede lige at komme 

med til kommunalbestyrelsens første budgetkonference i april, hvor politikerne accepterede, at sagen blev 

udbygget til fremlæggelse og eventuel vedtagelse på kommunalbestyrelsens augustkonference samme år. 

Koordineringsrådet blev opfordret til at medvirke ved udarbejdelsen af materialet. På august konferencen 

var der enighed om at støtte oprettelsen af et Frivilligcenter med kommunal medfinansiering under forud-

sætning af stor tilslutning  fra de social/ humanitære foreninger. 

For at afdække interessen blandt foreningerne tog Koordineringsrådet d. 17. oktober 2007 initiativ til et 

møde i Caroline Mathildesalen med eneste punkt på dagsordenen ”Skal vi have et Frivilligcenter i Hørs-

holm?”. 48 repræsentanter for foreningslivet og fra det politiske niveau og embedsværket mødte op og 

hørte de to oplægsholdere dels fra FriSe (frivilligcentrenes paraplyorganisation), dels en centerleder fra et 

Frivilligcenter i Søllerød kommune, øse af deres store viden og erfaring med oprettelse og drift af et frivil-

ligcenter.  

Kommunens frivilligpris ”Årets 

frivillig” gik i henholdsvis 2006 

og 2007 til frivil lige, der har haft 

tilknytning til centret: Hanne 

Scotwin og Christian Hølck Han-

sen. I 2009 til Ulla Udsen, i 

2011 til Hanne Flensborg Thom-

sen,(dog for deres frivillige arbejde 

i andre sammenhænge), og i 2016 

til Annette Wedel-Heinen og Ing-

rid Hjarnaa. 

Ugebladet havde tidligere (d. 15.12.2004) bragt en omtale af Christian Hølck Hansens virke som frivillig i Dynamocentret. 
Foto: Susie Melnik 

Til venstre ses Ulla Udsen, der fik prisen for sit virke i Hørsholm Handicapgruppe.  

I midten deltagere i en af festerne for byens frivillige: Marianne Søndergaard, Ingrid Hjarnaa, Helen Rolf Jacobsen, Annette 
Wedel-Heinen og Hanne Flensborg Thomsen, der modtog prisen for sit frivillige arbejde i Rungsted Sogns menighedspleje.  

På vej mod et frivilligcenter 
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Mødet resulterede i, at der var stor tilslutning 

blandt de tilstedeværende til oprettelse af et 

Frivilligcenter i Hørsholm, og der blev nedsat 

en arbejdsgruppe med repræsentanter for 

foreningerne og Koordineringsrådet, som  fik 

til opgave at udarbejde vedtægter og forbere-

de en stiftende generalforsamling, der fandt 

sted d. 29. november 2007.Ved denne lejlig-

hed blev vedtægterne godkendt, og 21 for-

eninger tilsluttede sig som medlemmer. Sam-

tidig blev den første bestyrelse valgt med An-

nette Wedel-Heinen som formand, Ingrid 

Hjarnaa som næstformand og Benno Aulby 

som kasserer, mens Helen Rolf Jacobsen, Jør-

gen Hornstrup, Louise Illum og Kirsten Dahl 

Sørensen blev menige bestyrelsesmedlemmer.  

Den store opbakning og interesse i Hørsholm for det nye initiativ, oprettelse af et Frivilligcenter, var tilste-

de, og beslutningen truffet. Nu rettede vi fokus mod de øvrige forudsætninger for et Frivilligcenter – sam-

arbejdsaftale, finansiering og husly. 

D. 31. marts 2008 blev en samarbejdsaftale mellem Hørsholm kommune og Frivilligcentret underskrevet. I 

den er det slået fast, at Frivilligcentret er en selvstændig forening, der samarbejder ligeværdigt med kom-

munen. Dette samarbejde har fra første dag været meget positivt og respektfuldt, og vi, som har været med 

fra første færd, skylder en stor tak til politikere og embedsmænd i Hørsholm kommune, som har taget så 

godt imod dette nye initiativ. Desuden blev det nedfældet i samarbejdsaftalen, at kommunen stiller gratis 

lokaler til rådighed for frivilligcentret samt yder tilskud til driften. 

Det statslige tilskud til nyoprettede frivilligcentre kunne kun bevilges, hvis visse kriterier var opfyldt. Disse 

kriterier omhandlede bl.a. antal medlemsforeninger, udlån af lokaler og ydelse af konsulentstøtte til for-

eningerne. Som helt ny forening  i etableringsfasen måtte vi lægge mange kræfter i at skaffe dokumentation 

for de opstillede kriterier. Der blev stemt dørklokker, samlet underskrifter, regnet og beskrevet med en 

deadline i hælene.  Det lykkedes! Frivilligcentret fik både kommune-  og statstilskud og kunne starte en ny 

virksomhed,  som nu i 10 år har haft fokus på udvikling af den lokale frivillighed gennem støtte til  for-

eninger  og udvikling af projekter båret af frivillige kræfter.  

Frivilligcentrets første daglige leder Vera Wetlesen (ses på billedet 

sammen med udvalgsformand Anne-Grethe Nissen) var ansat fra  som-

meren ’08 til udgangen af juni 2010. Hun tog mange initiativer og 

knyttede mange kontakter. Der blev udarbejdet  informationspje-

cer og en ”Social vejviser”, som registrerede kontaktoplysninger 

om lokale sociale og humanitære foreninger. Der blev udsendt 

nyhedsbreve fire gange årligt og oprettet en hjemmeside samt teg-

net forsikringer for de frivillige. Der blev indkaldt til forenings-

møde et par gange om året for at styrke fællesskabet og sammen 

udvikle nye frivillige initiativer til gavn for Hørsholms borgere.  

2007-17 

Ugebladet bragte d. 5.12.2007 omtale af stiftelsen af Frivilligcentret, 

der fandt sted d. 29.11.2007. På billedet ses den første bestyrelse. 

Samarbejdsaftale - økonomi og husly 
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Nye projekter - nye rammer - nye målgrupper 

Frivilligcentret tog initiativ til forskellige kurser for foreninger og for frivillige, som ønsker at indgå i selv-

hjælp. Frivilligcentret tog sammen med Trygfonden initiativ til ”Projekt røgalarm”, som sikrede gratis op-

sætning  af røgalarmer hos svage, ældre Hørsholm borgere. Et andet initiativ var et 

”Hjælpemiddelprojekt”, som sikrede, at kasserede hjælpemidler blev istandsat og udsendt til krigshærgede 

lande f.eks. Afghanistan. I projektet deltog også hjælpemiddelcentralen, brandstationen og kommunen.  

Projektet blev senere forankret i en NGO gruppe. 

Udover de nye initiativer støttede Frivilligcentret de eksisterende projekter og arbejdede som konsulent 

ved oprettelsen af nye lokale foreninger. Vera lagde mange kræfter i at synliggøre Frivilligcentrets behov 

for mere plads, og også i at blive mere synlig for alle aldersgrupper. 

Da det ikke var muligt for kommunen at finde et brugbart lokalemæssigt alternativ, indgik vi pr. 1. novem-

ber 2009 aftale med Røde Kors Hørsholm om leje af 1. sal Usserød Kongevej 89 og brugeradgang til køk-

ken og undervisningslokale i stueetagen. Vores nye lokaler gav os mere plads trods udfordringer med en 

meget stejl trappe. Til gengæld var der et gårdmiljø, hvor vores nye daglige leder Teddy Sidelmann Ras-

mussen med succes arrangerede en velbesøgt fest for byens frivillige i august 2010.   

Lokalerne dannede også ramme om et indvielsesarrangement med deltagelse af kommunalpolitikere og 

venner af huset og for uddeling af Nordeas frivilligpris ”Ildsjælsprisen” med indstilling af bestyrelsen. 

Modtageren var Helen Winkelmann, der navnlig har brændt for selvhjælp og sikret, at selvhjælpsgrupper 

blev dannet og fik gode vilkår i Hørsholm.      

 
Nordeas Ildsjælspris/Det gode liv -prisen 

gik til frivillige fra Frivilligcentret i 

2009 Helen Rolf Jacobsen 

2011 Helen Winkelmann 

2013 Louise Heidensleben 

2015 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 



10 

 

I 2010 fik Frivilligcentret et tilbud af socialdirektør Morten Winge om at anvende en nedlagt blomsterbutik 

på butikstorvet i Ådalsparken  under forudsætning af, at det kunne huse et lokalt relevant, socialt projekt.  

Den opgave påtog vi os, og vi udarbejdede et projekt dels for unge 12-16 årige piger med anden etnisk 

baggrund, som manglede et trygt værested samt en åben læsecafé for områdets borgere, som kunne droppe 

ind – læse en avis eller en bog og få en snak og en kop kaffe. Lokalet blev døbt Mosaikken som henviste til 

mangfoldigheden i tilbuddene – og til at formålet var fællesskab og begge klubber skulle drives af frivillige. 

Vi søgte midler til en projektmedarbejder og til indretning af lokalet m.v. og indgik et vellykket partnerskab 

om projekterne mellem Hørsholm kommunes socialforvaltning, Biblioteket, Ejendomskontoret HAB, Rø-

de Kors Hørsholm og Frivilligcentret.  

Mosaikkens aktiviteter fungerede nogle år med først Hildur Thorisdottir, siden Anita Sundstrup Brink-

mann og Dorte Damsbo som projektkoordinator. Dorte har siden været fast ansat i 

Frivilligcentret på en lang række projekter. Pigeklubbn blev suppleret med en dren-

geklub for samme aldersgruppe, en IT-café, forsøg med en ”Café Hjulspind” for kø-

restolsbrugere o.a. Efter nogle år blev tilgangen til grupperne dog så begrænset, at vi 

valgte at lukke aktiviteterne.  

I 2010 var der på landsplan mange drøftelser om frivilligt arbejde, 2011 var europæisk  Frivilligår, hvilket 

regeringen ønskede at markere over hele landet.  

Dette satte Frivilligcentrets bestyrelse i gang med tanker om en lokal frivilligpolitik og et ønske om at drøf-

te forskellige udviklingstemaer med kommunalbestyrelsen.  Til brug for disse drøftelser bad vi centerlede-

ren Teddy om at udarbejde et notat og et diskussionsoplæg.  Notatet indgik som en del af det materiale, 

der senere resulterede i ”Charter for aktivt medborgerskab”. Charteret er udarbejdet af en politisk sam-

mensat arbejdsgruppe.  Frivilligcentret var repræsenteret i arbejdsgruppen ved den nye centerleder Maria 

Lindahl Strøm og formanden for Frivilligcentrets bestyrelse Annette Wedel -Heinen, der her fik mulighe-

den for at sætte frivillighedens fingeraf-

tryk på et vigtigt dokument.  

Daværende socialminister Benedikte Kiær 

indførte Frivillig Fredag som skulle blive 

en årligt tilbagevendende fejring af frivilli-

ge aktiviteter landet over sidste fredag i 

september. 

Mosaikken 

2007-17 

Frivilligår og aktivt medborgerskab 

Frederiksborg Amts Avis omtalte d. 18.8.2011 

ansættelsen af den ny centerleder Maria Lindahl 

Strøm og i den forbindelse centrets fokusområder. 

”Jeg er meget, meget glad for kurserne i it, som I har oprettet her i Ådalsparken, da jeg 
er nybegynder og en ældre pige” 
”Pigeklubbens frivillige er de bedste frivillige, der findes.” ”Jeg kan godt lide, at komme i 

Onsdagscafeen og få en kop kaffe og bare være i nuet. Nogle dage er man på og snakker. 

På billederne ses bla. 

Line Winkelmann, Gro 

Wallin og Dorte Dams-

bo i Mosaikken. 



11 

 

På den årligt tilbagevendende Frivillig Fredag synlig-

gøres og fejres frivillige aktiviteter landet over med 

en bred vifte af arrangementer. 

I Hørsholm markerede vi i 2011 dagen i Hørsholm 

Midtpunkt, hvor Frivilligcentret samlede en stor del 

af kommunens frivillige, sociale og sundhedsmæssige 

grupper og foreninger for at synliggøre og informere 

om deres engagement i Hørsholm. 

I 2012 fandt et lignende ”Frivilligmarked” sted på 

Apotekertorvet, hvilket blev livligt med deltagelse 

også af andre foreninger bla. Hørsholm folkedanserfor-

ening, der bød op til dans og Hørsholm jazzkompagni, 

der bidrog med levende jazz. Borgmester Morten Slotved 

delte en til lejligheden udarbej-

det ”Frivilligavis” ud til de for-

bipasserende borgere.   

 

Tanker ved Frivillig Fredag 2013 i Sognegården, arrangeret af Frivilligcenteret med et fantastisk fore-

drag af Mads Fuglede og underholdende jazztoner frembragt af Keld Flemming m.fl: 

I Hørsholm, der var der et Posthus engang, 
hvor Heiberg og Hertz dyrked' Bellmannens sang.  
Nu bor vores FrivilligCenter tæt på, 
og dem skal vi takke, men de er de få. 
For der er så mange, som Frivillig-dagen 
skal takke for indsats for frivilligsagen. 
I dag er markering af hjælpende hænder, 
af tanker om trivsel og hvordan man vender 
et minus til plus, gør en forskel et sted, 
og ikke forsvinder i sofaens fred. 
 

 

Frivillig Fredag  

Så oplever man, hvad vi ved inderst inde, 
 at indsats for andre skal man ha' på 
sinde,  
hvis der er behov, og det ved vi der er, 
og vi får en sidegevinst hver især. 
For netværk gir' glæde, vi er jo sociale. 
Det mere basale, må skatten betale. 
Men hverdagens glæder, de skabes af jer. 
Vi får sammenhæng, når I yder det mer' 
I gir' byen farver og dagen i dag 
er for at markere, den tak I skal ha'.   
 
-Anne-Grethe Nissen 
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FrivilligBørs på Frivillig Fredag 

I 2014 flyttede ”Markedet” til Jagt- og Skovbrugsmuseets arealer med et varieret udbud af aktiviteter. De 

frivillige samledes om aftenen til en middag i Café Sneppen med oplæg til debat om fremtidens frivillighed. 

2015 inviterede Frivilligcentret til et netværksarrangement om samarbejde på tværs af sektorer. Hovedtaleren 

var CSR-chef Mikkel Klausen fra it-firmaet KMD, der fortalte om samarbejde mellem virksomheder og for-

eninger. Derefter var der ”Synlighed, frivillige på institutioner og integration gennem foreningslivet” på pro-

grammet. De tre temaer blev belyst gennem oplæg og svar fra lokale organisationer og gennem debat med 

deltagerne. For første gang var erhvervslivet inviteret med til Frivillig Fredag i Hørsholm, og i samarbejde 

med Hørsholm Erhvervs Netværk udskrev Frivilligcentret en konkurrence, hvor en forening kunne vinde 

sparring med en ekspert fra netværket. Da borgmester Morten Slotved sluttede arrangementet af, sagde han 

bl.a., at ”det handler om at se hinandens styrker og vise hinanden tillid”. 

 

 

I 2016 afholdt Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm en FrivilligBørs på Frivillig Fredag. En FrivilligBørs er 

en markedsplads, hvor institutioner, foreninger og virksomheder forærer hinanden ting og tjenester i form af 

f.eks. ressourcer, viden, faciliteter og praktisk hjælp. Før Børsen indsender deltagerne ønsker og tilbud, der 

samles i et tema-opdelt børskatalog. Kataloget sendes til alle deltagere inden FrivilligBørsen, så man kan for-

berede sig på, hvem man vil tale med på selve dagen. Deltagerne bevæger sig frit rundt for at mødes med 

andre deltagere og indgå aftaler.  

Nogle havde iført sig hatte, bluser o.a. for at være genkendelige og mulige at 

finde i mængden i Basketball 79ers rum, som blev stillet til rådighed. Af evalu-

eringen fremgår, at der blev lavet gode aftaler bla. om samarbejde om at bytte 

tjenester og om lån af lokaler. Man mødte andre frivillige og fik udvidet og 

styrket sit netværk. Dagen blev rundet af med snak over et bord med tapas.   

”Jeg har mødt en 

masse aktive og søde 

mennesker, og jeg fik 

dejlig mad.”  

Dorte Damsbo introducerer deltagerne til et bredt program på Frivillig Fredag 2015 
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I 2017 blev der inviteret til såvel FrivilligBørs som til dialogmøde. I anledning af det kommunale valgår var 

der ønske om at sætte lokal frivillighed og foreningsliv på den politiske dagsorden. 

Efter endnu en succesrig børs blev debatten skudt i gang og styret af chefkonsulent Sussi Maack fra Socialt 

udviklingscenter SUS. Sussi holdt et oplæg om marginalisering af socialt udsatte og mangel på deltagelse i 

lokale tilbud som en udfordring i det danske samfund, og hvordan vi sammen kan afhjælpe dette. Det kræ-

ver noget særligt af såvel foreninger som kommune. 

Syv lokalpolitikere sad i panelet, repræsenterende hvert sit parti. Der var stor enighed blandt dem om, hvor 

vigtigt det lokale, frivillige liv er, men også om, at frivillige selv skal sætte dagsordenen med støtte fra kom-

munen i det omfang, der er behov og mulighed for det. Overskriften for mødet var ”Sammen om Hørs-

holm” med udgangspunkt i Frivilligcentrets oplæg.  

Dialogmøde på Frivillig Fredag 
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Det er Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholms opfattelse, at samarbejde på tværs af lokalsamfundet er nød-

vendigt for at sikre og udvikle det samfund, vi har i dag, og at dette behov vil være stigende i fremtiden. 

Hørsholm er en aktiv by med engagerede borgere og værdifulde fællesskaber, hvor frivillige sætter rammer-

ne. Det aktive medborgerskab/frivillighed styrker fællesskabet og sammenhængskraften i lokalsamfundet. 

Flere fællesskaber og aktiviteter giver forhøjet livskvalitet, flere aktive borgere og det i længere tid. Frivillig-

heden bidrager således med værdi både for samfundet og den enkelte. Frivilligcentret drømmer om et 

”Byens hus”, hvor alle de gode kræfter kan samles på tværs af frivillige grupper, foreninger og andre af by-

ens aktive borgere. Frivilligcentret har sendt kommunen et oplæg med titlen ”Sammen om Hørsholm” med 

ønsket om at have fokus på det, vi hver især kan bidrage med og på fælles indsatser. Her bygges videre på 

det lokale ”Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm”, der blev formuleret i 2014, som tidligere nævnt. 

Gennem en længere proces drøftede lokalpolitikere, kommunale embedsmænd og repræsentanter fra Frivil-

ligcentret dengang, hvordan man kunne skabe flere fællesskaber og styrke samspillet mellem kommune og 

civilsamfund: ”Aktivt medborgerskab gør Hørsholm til et endnu bedre sted at bo og udfolde det sociale liv. Aktive medbor-

gere styrker det sociale liv og sammenhængskraften i lokalsamfundet. Aktivt medborgerskab skaber også mulighed for at borge-

re og kommunen ”sætter sig på samme side af bordet” – det giver fælles ansvar og ejerskab og mulighed for at løse udfordringer 

og udviklingsønsker i fællesskab. Det skaber også en fælles erkendelse af, at kommunen ikke er alene om at gøre Hørsholm til 

et godt sted at bo.” 

Det nævnes desuden ”At aktivt medborgerskab forudsætter også, at kommunen tør gå nye veje”. Det er ikke altid let 

og særligt ikke, når det handler om at inkorporere en anderledes ”arbejdskultur” som frivilligt/kommunalt 

arbejde. Det kalder på kompetenceudvikling, forventningsafstemning og fælles møder/workshops, hvor 

man finder hinanden og opbygger det ønskede fæl-

lesskab. Man skal i den forbindelse lægge vægt på og 

huske på frivilliges motivation for at være aktive fx 

glæden ved at kunne hjælpe andre, læring, at dyrke 

sine faglige interesser/hobby og det sociale fælles-

skab. 

Vi foreslår i oplægget, at vidensformidling og erfa-

ringsudveksling  kunne ske på et årligt seminar om, 

hvordan vi får aktivt medborgerskab i spil ifht. be-

hov, ønsker og muligheder. – Med plads til at tænke 

på tværs af områder frem for i kasser.  

Nu og i fremtiden vil "det gode liv" være afhængigt af en større indsats fra en selv og fra den frivillige ver-

den, fordi familier og generationer lever adskilt og fortravlet i hverdagen. Resultatet af denne livsstil har 

medført, at mange nu diskuterer, hvordan vi i fællesskab kan råde bod på det stærkt voksende problem med 

stress og ensomhedsfølelse. 

Frivilligcentret ønsker at indgå i den sociale indsats for at minimere denne negative udvikling. Vi ønsker at 

kunne byde ind med kvalificeret, frivillig hjælp, der ser det som sin opgave at skabe rammer, hvori borgere 

har lyst til at komme og sikre sig at kunne mødes med andre om emner og aktiviteter, der både aktuelt og på  

Sammen om Hørsholm 

2007-17 

Det gode liv 
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Mangfoldigheden handler også om at inddrage andre, nye samarbejdspartnere og skabe relationer fx til er-

hvervslivet. Via medlemskab, mødedeltagelse og dermed tilknytning til Hørsholm Erhvervsnetværk forsø-

ger Frivilligcentret at følge og præge den holdningsmæssige udvikling, der findes i mange firmaer med inte-

resse for at tage et socialt ansvar fx via frivillige indsatser. Det har været et mål for Frivilligcentret at for-

midle kontakt mellem firmaer og engagerede institutioner og foreninger,  synliggøre lokale muligheder for 

frivillig indsats og events og tilbyde 

inspirerende temadage. 

Selv har centret haft erhvervsledere 

i praktik for at de kunne få kend-

skab til det frivillige arbejde og sam-

tidig bidrage med deres viden og 

kompetencer til glæde for centret. 

Det resulterede bla. i opslag af fri-

villigjobs på IBMs interne kommu-

nikationsplatform.  

Mangfoldige, inkluderende fællesskaber 

I 2017 er der fra bla. regeringens side kommet fokus på at inkludere så mange som muligt i det frivillige 

foreningsliv. De, der står udenfor, skal inviteres med i de frivillige aktiviteter og ikke kun som modtagere 

af hjælp men også som bidragsydere. Hvem har større erfaring med en sygdom, end den, der selv har væ-

ret ramt af den fx? Regeringen har haft nedsat en ”Taskforce”, hvis opgave var at komme med anbefalin-

ger til socialministerens kommende, nye civilsamfundsstrategi. Taskforcens vision er et inkluderende sam-

fund, hvor flere borgere finder plads i frivillige fællesskaber, og hvor samfundets udfordringer løses via 

samarbejde mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor. Dette er allerede tænkt ind i frivillig-

centrenes arbejde, hvor visionen er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at 

yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. Taskforcen anbefaler desuden, at alle kommuner får et fri-

villigcenter, og at centrenes rolle styrkes, netop fordi der her arbejdes på at støtte, synliggøre og udvikle de 

lokale, frivillige, sociale foreninger og aktiviteter.  

Hvor Frivilligcentret oprindeligt tog udgangspunkt i det sociale og sundhedsmæssige arbejde, er der kom-

met fokus også på kultur, fritid og idrætsområdet, og herfra er kommet en række nye medlemmer af 

centret. Samtidig er der ønske om også at samarbejde med erhvervslivet.    

Erhvervsnetværk 

Erik Lund fra IBM var ”praktikant” i Fri-

villigcentret, her i samtale med Dorte 

Damsbo og Annette Wedel-Heinen 

længere sigt vil kunne sikre en et netværk og dermed tryghed og livskvalitet. At synliggøre disse rammer er 

vigtigt, og at rammerne er så alsidige som muligt, så der er noget for enhver smag, har bragt kulturlivet i 

spil. Når ældre borgere svækkes og bliver afhængige af kommunal omsorg,  gør Frivilligcentret en stor ind-

sats for, at de ved hjælp af frivillige stadig kan føle sig som en del af deres lokalsamfund. I dette arbejde 

har det kulturelle element en stor rolle. Det er tit og ofte kulturelle arrangementer, der bygger bro mellem 

generationer, giver oplevelser og noget at tale om. 
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2007-17 

Integration af  nye borgere i Hørsholm 

Et godt eksempel på samarbejde på tværs af sektorer finder 

man på integrationsområdet. I løbet af de seneste år  er nye 

borgere/flygtninge fra især Syrien og Eritrea kommet til 

Hørsholm. For at tage godt imod dem satte kommunen og 

foreninger en række nye initiativer i gang. Aktiviteterne koor-

dineres på møder i et integrationsnetværk, som kommunens 

integrationschef inviterer til. Her mødes foreninger, erhvervs-

mentorer, familiekonsulenter, repræsentanter for kirkerne og for biblioteket. Røde Kors Hørsholm og Ven-

ligboerne har påtaget sig en stor del af opgaven med at integrere byens nye borgere og finde kontaktperso-

ner til dem. I en periode afholdt Venligboerne en ugentlig sprogcafe og senere en IT-café for nye borgere i 

Frivilligcentret. Desuden sidder bestyrelsesformand Helen Winkelmann i Hørsholm kommunes §17 stk. 4 

udvalg om boligplacering af flygtninge.  

I Frivilligcentret kommer også jævnligt udenlandske erhvervsaktive og/eller deres ægtefælle med ønske om 

at engagere sig i lokallivet via en frivillig gruppe eller forening. Derved kan de få lejlighed til at træne det 

danske sprog, få lokale bekendtskaber og større kendskab til dansk kultur. De henvises til en af de mange 

gode aktiviteter i byen. 

 Et nyt, landsdækkende initiativ i 2016 var ”Danmark spiser sammen”, som blev gennemført i Hørsholm 

med mindst tre lokale fællesspisninger i løbet af uge 17. De blev til i et samarbejde mellem Ældresagen, Vær-

ket/Røde Kors, Røde Kors’ integrations-gruppe, Hørsholm kirke, Dynamocentret og Frivilligcentret. I løbet 

af dagene deltog nye såvel som fast forankrede borgere i alle aldre. Den største fællesspisning rummede ca. 

110 deltagere i Hørsholm sognegård med tre retter mad, fællessang og oplæg ved kirkens præster om fælles-

skaber og med improviserede beretninger. Initiativet til DK spiser sammen kom fra Folkebevægelsen mod 

ensomhed, herunder en række foreninger. Fokus for arrangementerne skulle være at afhjælpe ensomhed og 

skabe fællesskaber gennem måltider over hele landet. Ideen er, at man spiser sammen med nogle, man ikke 

normalt ville finde sammen med og dermed lærer nye mennesker at kende. Håbet var, at nogle efterfølgende 

ville finde på at invitere andre til spisning også resten af året. Det blev en stor succes, som blev gentaget i 

2017 med i alt fem fællesspisninger i løbet af året, den ene med fokus på psykisk sårbarhed på Sindets dag.  . 

Danmark spiser sammen 
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Citater fra deltagere i selvhjælpsgrupper og individuelle samtaler: 

”Jeg har gået til mange behandlingsforløb, men det her giver mig MEGET mere, fordi du lyt-

ter og ikke kommer med en løsning.” 

”Efter en sammenkomst føler vi os helt normale!” 

”Selvhjælpsgruppen er det bedste, jeg har gjort for mig selv i årevis” 

”Der er ingen tvivl om, at jeg er blevet gladere af at komme i Frivilligcentret. Det kan min fa-

milie også mærke.” 

”Jeg har fået mere ud af dette forløb end ved så mange andre ting, de sidste par måneder”. 

 - Anonyme 

 

Verdens mentale sundhedsdag ”Sindets dag” 

Som afrunding på middagen overrakte en 

af  de deltagende, engagerede frivillige Lis 

Topholm en Oscar til Frivilligcentret. Her 

et uddrag af  Lis’ tale: 

Det er blevet en god tradition at markere Verdens mentale sundhedsdag ”Sindets dag” d. 10.10. Gennem 

de seneste fem år har Frivilligcentret fundet sammen med henholdsvis Socialt psykiatrisk værested Åstedet 

og lokalafdelingerne af SIND samt Bedre Psykiatri i forsøg på at bryde tabuet og informere om psykisk 

sårbarhed og om lokale tilbud til borgere med psykiske udfordringer og deres pårørende. Det er foregået i 

Trommen, på byens torve, på gymnasierne og i Hørsholm Sognegård. I 2017 blev der inviteret til oplæg 

med to fra Depressionsforeningens fortælleprojekt, middag og musik i Trommens café. Frivilligcentret 

tilbyder selvhjælp via selvhjælpsgrupper, individuelle samtaler og foredrag, hvor frivillige igangsættere sæt-

ter rammerne. 
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Frivilligcentret i det gamle rådhus  
Siden 2011 har Frivilligcenter & Selv-

hjælp Hørsholm haft en dejlig,  central 

base, der blev stillet til rådighed af 

kommunen med adresse i det gamle 

rådhus på Rungstedvej 1C. , 1. th. I de 

hyggelige, lyse lokaler bydes der ind til 

foreningers møder, selvhjælpsgrupper, 

samtaler, kurser, og man kan her finde 

vejledning som borger, der ønsker at 

blive frivillig, nærer ønske om at etab-

lere nye frivillige aktiviteter eller øn-

sker at finde hjælp fra frivillige. Her 

blev også plads til en stor kopimaski-

ne, der bruges flittigt af centrets med-

lemmer til produktion af opslag og 

foldere.  

 

 

Frivilligcentret fik en ny hjemmeside med foreningsvejviser, mulighed for reserva-

tion af centrets lokaler, beskrivelse af aktiviteter og løbende nyheder. Vi er siden kommet på LinkedIn og 

Facebook for at komme bredere ud med information om Frivilligcentrets samt andre frivillige gruppers og 

foreningers aktiviteter.  

 "Stafet For Livet er meget taknemlig for den mulighed, vi har for at låne lokaler i forbindelse med afholdelse af vores styre-

gruppemøder, for at planlægge det kommende års stafet. 

Desuden er det meget vigtigt for os, at vi kan låne kontorfaciliteter, mulighed for at printe ud m.m., samt have Frivilligcentret 

til vores rådighed under hele den weekend, hvor vi afholder stafetten. 

Jeg vil udtrykke det sådan, at det ville være nærmest umuligt for os at afholde et arrangement af den størrelse uden assistance 

fra Frivilligcentret, ikke blot lokalefaciliteterne, men også den hjælpsomhed og fleksibilitet som personalet udviser overfor os 

frivillige er helt fantastisk. I kan simpelthen ikke få ros nok - Tusind tak." -Brita Klarup Keller, Stafet for livet/ 

Kræftens Bekæmpelse Hørsholm 
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FriSe 
Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er medlem af landsorganisationen FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp 

Danmark) og efterlever FriSes kvalitetsgrundlag, vision og formål med overskrifterne ”Kvalitet, mangfoldig-

hed og sammenhængskraft”. Generelt for frivilligcentrene gælder det, at vi støtter, synliggør og formidler 

frivilligt socialt arbejde lokalt. Frivilligcentrenes fælles vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor 

alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp 

og støtte. Af FriSes aftalegrundlag fremgår seks kerneydelser: 

1. Formidling af frivilligt arbejde 
2. Foreningsservice 
3. Vejledning til opstart af nye projekter 
4. Netværksdannelse 
5. Selvhjælpsgrupper 
6. Vejledning og borgerservice 

I et Frivilligcenter er nærmest alt muligt, hvis bare man kan finde ressourcerne til at sætte nye initiativer i 

gang. Derfor er der brug for mål og retning for arbejdet for, at det ikke skal pege i alle mulige retninger. 

Mindst en gang årligt har bestyrelse og ansatte været samlet til temamøder om netop dette. Gennem drøftel-

ser, opstilling af syvkabaler, SWOT-analyser, interessentmatrix og kommunikationsplan bla. lykkedes det 

endelig i 2015 at formulere en strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp 2015. Fokus er på ”Samarbejde, øko-

nomi og synliggørelse”. I forlængelse heraf kom handleplaner, en kommunikationsstrategi og formulering af 

kendetegn/værdier:  

En åben dør:  

Vi tror på, at alle kan og vil bidrage til fællesskabet. Vi er tillidsfulde, nysgerrige og respektfulde. Vi er gode 

til at gribe muligheder, til at give plads til samtale og til at skabe løsninger med vidt forskellige målgrupper. 

Grosted:  

Vi skaber et godt miljø for det frivillige arbejde i Hørsholm. Vi gøder jorden, vi ser muligheder, og vi fjerner 

barrierer både for nye og for eksisterende initiativer og fællesskaber. Vi stræber altid efter at øge kvaliteten. 

Både i vores eget arbejde og hos dem, vi rådgiver. 

Brobygger:  

Vi har et skarpt blik for forskellige ressourcer, fagligheder og erfaringer. Vi engagerer relevante samarbejds-

partnere i opgaveløsningen. Vi faciliterer, skaber dialog og formidler samarbejde, netværk og fællesskab. 

Frivilligcentrets strategi og målsætninger 



20 

 

Frivilligcentret tilbyder løbende kurser for frivillige, grupper og foreninger eksempelvis om presseomtaler/

synliggørelse af foreningens aktiviteter, brug af Facebook som organisation, Powerpoints, mødeledelse, 

fundraising, rekruttering og fastholdelse af frivillige.  

 

Kurser og fællesmøder for frivillige/foreninger  

2007-17 

Hørt i Blixen klubben fra et af  medlemmerne: ”Man kan få enestående hjælp i Fri-
villigcentret, jeg er imponeret over Frivilligcentrets viden, og den hjælp jeg har fået - og vil til 
hver en tid anbefale andre at henvende sig der!”  
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Frivillig Lederforum  
Igennem et par år mødtes lede-

re af byens foreninger i et Fri-

villig Lederforum, Frivillig-

centret tog initiativ til. Her blev 

der udvekslet erfaringer vedrø-

rende udfordringer og mulighe-

der, man oplever som formand 

for en forening. Ud over vi-

densdeling informerede for-

eningerne på skift om hver de-

res gruppes eller forenings akti-

viteter. Det var også tænkt som et forum, hvor nye formænd kunne læne sig op af mere erfarne og kunne 

blive klædt på til opgaven. Lederforummet og Frivilligcentret arrangerede sammen et dialogmøde om im-

plementeringen af det nye, lokale charter for aktivt medborgerskab i 2014. I panelet sad Frivilligcentrets 

nye formand Helen Winkelmann, konstitueret kommunaldirektør Kenneth Kristensen, formand for Frivil-

ligrådet Vibe Klarup Voetmann sammen med borgmester Morten Slotved.   

Sammen med Projekt Frivillig har Frivilligcentret 

og en række foreninger hvert eller hvert andet år 

besøgt Rungsted Gymnasium og Nordsjællands 

Grundskole og Gymnasium  for at hverve unge 

frivillige. Projekt Frivillig matcher frivillige for-

eninger og unge, der har lyst til at arbejde frivil-

ligt. Som noget særligt kan de unge få et bevis for 

deres frivillige arbejde, som de senere kan bruge, 

når de f.eks. søger studiejob eller ind på en ud-

dannelse via kvote 2. Eleverne har vist stor inte-

resse ved at melde sig til aktiviteter som fx frivilli-

ge på Louiselund og som bloddonorer. 

Frivilligcentret deltager årligt i kommunens årlige kulturdag på Ridebanen. I en bod med foldere, quiz og 

selskab af andre foreninger informeres om de mange, gode muligheder for at deltage i frivillige aktiviteter.   

 

Flere unge frivillige via Projekt Frivillig 

Med på Kulturdagen 
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I 2012 lykkedes det at skaffe midler til at ansætte en projektko-

ordinator, Dorte Damsbo som tidligere nævnt i første omgang 

til Mosaikken, såvel som en selvhjælpskoordinator, Barbara 

Diemi. De satte yderligere skub i tingene ved at bringe deres 

kompetencer i spil med mulighed for etablering af nye projek-

ter. Det allerede velfungerende selvhjælp, som ikke mindst He-

len Winkelmann og Lotte Vinde Carlsen havde stået for, blev 

udvidet med en række grupper og cafeer, og rammerne om-

kring aktiviteterne blev mere faste bla. med jævnlige tilbud om 

supervision og kurser til de frivillige igangsættere af grupperne. 

Selvhjælpstanken er kendetegnet ved: 

GENSIDIGHED.  Ved at dele erfaringer, tanker og oplevel-

ser , og ved at lytte og lære af andres fortællinger får deltagerne 

hjælp og støtte, samtidig med at de hjælper andre i samme situ-

ation. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker mellem 

dem i gruppen. 

LIGEVÆRDIGHED.  I en selvhjælpsgruppe mødes deltager-

ne  på et ligeværdigt grundlag. Mennesker i samme situation og 

med fælles udfordringer eller problemer tilbyder og modtager 

støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes øn-

sker, meninger og behov har samme værdi og behandles med samme alvor af fællesskabet. 

MEDMENNESKELIGHED.  Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem 

mennesker, der ved at dele erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe ønskede forandringer i deres 

eget liv. Alle bliver hørt, set og taget alvorligt i gruppen, som er baseret på tillid, respekt og anerkendelse af 

den enkelte i fællesskabet. 

I Frivilligcenteret mærker vi en stor interesse blandt flere aldersgrupper for at deltage i forskellige former 

for fællesskaber både som frivillig og som deltager. Det kan være patientgrupper, netværksgrupper, interes-

segrupper m.m. I  en tid hvor der er fokus på det enkelte individ og dets muligheder, kan Frivilligcenteret 

dække et naturligt opstået behov for fællesskab i større eller mindre grupper. Der opstår megen energi, glæ-

de og kreativitet, når forskellige mennesker finder sammen omkring en fælles interesse, en fælles nysgerrig-

hed eller et ønske om at være noget for andre.  

 

Hjælp til selvhjælp  

2007-17 



23 

 

Café Samvær 
Cafe Samvær er en netværksgruppe af mænd og kvinder +50 som mødes 2 timer  hver 14. dag over en 

kop kaffe. Gruppen har været en del af Frivilligcenterets tilbud i seks år og er altid åben for nye  deltagere. 

Der startes  med en af sangene fra Højskolesangbogen og ellers går snakken livligt med, hvad deltagerne er 

optaget af lige her og nu: " Jeg har læst en bog, som er rigtig god", " Har I prøvet at have huset fuldt af 

håndværkere?" Hvad er der af tilbud om aktiviteter i byen for tiden?" "Jeg har problemer med min compu-

ter, er der nogen, der kan hjælpe?" m.m. Der bliver dannet nye venskaber på tværs af gruppen efter inte-

resser og tid, nogle spiller kort, andre går til dans, andre igen går fælles ture, traditioner som fælles sommer

- og julefrokost holdes i hævd, og oplevelsen af at være en del af et fællesskab, hvor man dels kan bidrage 

med noget, dels modtage nye input, og rummes som den man er, er værdifuld og givende. P.t. deltager 12-

14 i Café Samvær hver anden torsdag fra 11-13. 

Vi opretter grupper efter behov. Det kan være grupper med fælles problemer som eksempelvis sorg, krise, 

stress, depression m.m. eller fælles interesser som mindfulness eller at være særligt sensitiv. Vi opretter og-

så grupper, hvor fællesskabet har årsag i fælles sygdom som f.eks. afasi, at være pårørende til en senhjerne-

skadet, pårørende til demente o.lign.  Se en oversigt over igangværende grupper på vores hjemmeside. Alle 

grupper styres af en uddannet, frivillig tovholder. 

 

Det er altid muligt at få tid til en individuel samtale med en af vores frivillige igangsættere. En personlig 

samtale kan afklare, om vi kan tilbyde en selvhjælpsgruppe omkring lige netop en bestemt problematik, 

eller om der er andre løsningsmodeller. Vores igangsættere er gode til at lytte, og ofte er det af stor betyd-

ning at få tid til at sætte ord på de tanker/problemer, man tumler med. En kommentar fra en individuel 

samtale:  

"Jeg har aldrig tidligere oplevet, at der er nogen, der har lyttet til mig og mine tan-

ker i halvanden time, -det er en stor lettelse!"  -Borgers udtalelse efter samtale 

Selvhjælpsgrupper 

Individuelle samtaler 



24 

 

- Et netværk, der skaber netværk. 

For voksne mænd (over 60 år)  

Mandeklubben var et nyt tiltag i 2015, der 

blev til i et samarbejde mellem nogle aktive 

og engagerede initiativtagere og Frivillig-

centret, der støttede rent praktisk og med 

konsulentbistand. Inspirationen blev hentet 

i den første af denne type Hemingway 

Clubs, der findes i Gentofte.  

Den lokale Hemingway Club mødes hver 

mandag kl. 9.30- 11.30 og tilbyder interes-

sante foredrag og aktiviteter – kun for 

mænd – over en kop kaffe og en ostemad. Medlemmerne skaber selv rammen for klubbens aktiviteter. 

Møderne er baseret på åbenhed, alsidighed og respekt for andre, uafhængig af partipolitik, religion og an-

dre tilhørsforhold. Det er et frirum, hvor man inspirerer hinanden til at få et mere interessant og aktivt se-

niorliv som mand.  

Klubben blev hurtigt en overvældende succes med over 100 medlemmer og mange på venteliste.  

En gruppe kvinder ønskede sig også en klub og hentede ligeledes inspiration i Gentofte frivilligcenter, hvor 

man havde oprettet en Blixen Klub. En styregruppe blev samlet, der hurtigt fik etableret en klub i Hørs-

holm i samarbejde med Frivilligcentret. Ligesom mændenes klub var der fra første dag stor interesse for at 

deltage, og ventelisten voksede sig hurtigt stor. P.t. er der ca. 130 medlemmer og 90 på ventelisten. 

Blixenklub Hørsholm er for kvinder 60+, som ønsker at få inspiration, finde fællesskaber og danne net-

værk. Man mødes omkring et foredrag/ oplæg og samles derefter til  et uformelt samvær.  

I begyndelsen af 2017 blev det muligt at tilby-

de forældrerådgivning hver mandag eftermid-

dag ved en frivillig, erfaren familieterapeut. 

Her kan man gratis og anonymt få rådgivning 

om børneopdragelse, forældreroller, parfor-

hold eller konflikter mellem forældre og børn. 

Samtalerne foregår i Frivilligcentrets lokaler. 

Hemingway Club Hørsholm & Rungsted  

2007-17 

Blixen klub Hørsholm   

Forældrerådgivning  



25 

 

Søndagskaffe 
Søndagskaffe for ældre mennesker over 75 år blev skudt i gang i 2013 i et samarbejde med FriSe og Frivil-

ligcenter Viborg. Søndagskaffeselskabet afholdes som udgangspunkt hver anden søndag i måneden. En 

frivillig vært lægger hus til, serverer kaffe/te og lidt bagværk og er med til at skabe nye bekendtskaber 

blandt ældre og på tværs af generationer. Gæsterne bliver hentet og kørt hjem igen af frivillige chauffører. 

En udtalelse af en frivillig chauffør lyder, ”Opleve den glæde og taknemlighed fra gæsterne og se den ældre dame vinke 

til os i bilen, mens vi kører ud af hendes indkørsel, er ubeskrivelig smukt og gribende og hele eftermiddagen værd”.  

 

Personlig udvikling / social Træning  – mestringsgrupper for børn 

og unge med ADHD  

PUST er et gruppeforløb udviklet af ADHD foreningen og udfoldet lokalt i samarbejde med selvhjælp ved 

koordinator Barbara Diemi. Det er for børn og unge med ADHD, som går i folkeskolen i 0.-9. klasse. For-

målet med PUST er, at børnene/de unge får styrket deres selvværd og selvforståelse, større viden om 

ADHD og håndtering af udfordringer, mulighed for at sætte ord på egne vanskeligheder og styrker, mulig-

hed for at spejle sig i andre, dele erfaringer og måske få nye venskaber, en større oplevelse af forståelse og 

sammenhæng i deres liv. Grupperne ledes af frivillige ledere med en faglig relevant baggrund og erfaring 

med håndtering af børn med ADHD. Gruppeforløbene blev afsluttet i begyndelsen af 2017, og børnenes/

de unges udvikling evalueres med et spørgeskema til både deltagere, forældre og lærere før og efter forløbet, 

hvor deltagerne samles til gensynsmøder. 

I Hørsholm blev børnene inddelt efter alder i 3 grupper 0-2 kl., 3-6 kl. og 7-9 kl. De yngste børn mødtes i 

Frivilligcenterets lokaler, de ældre klassetrin i lokaler på Vallerødskolen. I mellemgruppen mødtes 8 glade og 

livlige børn, der hurtigt lærte hinanden at kende. Åbenhed og tillid mellem børnene indbyrdes og med grup-

pelederne opstod naturligt, og interessen hos børnene for at udveksle erfaringer med hinanden om deres 

dagligdag i skole og SFO viste sig hurtigt. Bemærkninger som:" Hvad gør du, når du bliver vred?" , "Må du gå ud 

af lokalet, hvis du bliver urolig?", "Hvilke piller får du, og hjælper de?" blev hurtigt en del af samtalen. De var meget 

motiverede for at få " værktøjer" til at takle en til tider kaotisk dagligdag. Mange gode råd blev givet indbyr-

des, mens der blev hygget med lidt spiseligt i pausen. Fællesskabsfølelsen og  trygheden ved at være sammen 

med "andre, der har det lige som jeg" viste sig, som i alle selvhjælpsgrupper, at være en stor lettelse. Der blev 

knyttet nye kammeratskaber mellem børnene, og forældrene fik ofte også en god snak indbyrdes, når de 

mødtes.   
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I samarbejde med kommunens demenskoordinatorer 

Helle Nielsen og Hanne Svendsen samt repræsentan-

ter for Sophielund og Louiselund plejecentre gen-

nemførte Frivilligcentret projektet Demente i bevæ-

gelse med en bevilling fra Sundhedsministeriet. Ideen 

med projektet var at invitere demente beboere til e-

rindringsdans, gå- og cykelture, så de derved kunne få 

mulighed for at komme mere ud at røre sig sammen 

med centrenes personale, pårørende og frivillige og få 

flere gode sanseoplevelser. Det var et godt eksempel 

på samskabelse mellem kommune, pårørende, frivilli-

ge og Frivilligcentret ud fra et behov, alle parter oplevede. En ”Duo-cykel” blev købt, der giver mulighed 

for fortsat at komme på ture sammen i det fri. 

 

2007-17 

Andre projekter   

Demente i bevægelse - for at gøre livet lettere 

Aktiv senioruge    
I 2014 fik Frivilligcentret til opgave at være tovholder på 

den første ”Aktiv SeniorUge” i Hørsholm. Frivillig-

centret gik sammen med Aktivitetscenteret Sophielund, 

ÆldreSagen, SeniorRådet og Hørsholm SeniorIdræt om 

at etablere næsten 50 arrangementer for seniorer i Hørs-

holm den uge. Programmet var meget varieret – både 

med hensyn til aktiviteter, målgrupper og geografi. Der 

var fisketur og rundvisning i Arboretet for friske senio-

rer, og der var digtrecitation og dans for de svageste se-

niorer på plejecentrene. Der var byvandring i Hørsholm, 

yoga og foredrag om Sibirien i Rungsted, folkedans i 

Ådalsparken og IT-cafe på Louiselund blandt meget an-

det. Næsten 700 seniorer og 70 frivillige var en del af 

Aktiv SeniorUge. Dertil kommer de cirka 200 børn og 

unge, der havde glæde af historier fra seniorer gennem 

fortælleworkshoppen. Aktiv SeniorUge blev betalt med 

nogle af midlerne fra det års Ældrepulje. Siden har hen-

holdsvis Sophielund og  de sidste par år Seniorrådet in-

viteret til en årlig Aktiv SeniorUge. 
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Musikalsk Potpourri 

I samarbejde med Røde Korsbutikken og Den gamle by i Århus, 

har ”Louiselunds Venner” skabt en ”Mindekuffert”, der skal 

være med til at lokke ellers glemte minder frem hos beboerne. 

Kufferten havde sin debut i 2013, og siden har frivillige taget 

den med på besøg både i dagcenteret ”Kammerhuset”, på Loui-

selund og andre steder.  

Louiselunds Venner 
 

I 2014 skabte ca. 60 seniorsangere, Trommen, Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm og en engageret grup-

pe frivillige succesen Musikalsk Potpourri. Det kulminerede i en forrygende optræden i Trommen og en 

turné på kommunens plejecentre. I 2016 gik en ny flok i gang igen med midler fra Værdighedspuljen. San-

gerne øvede et halvt års tid for at blive klar til turné og show i  2017, hvorefter det sluttede for denne gang. 

Til stor glæde for deltagere og tilhørere ledes koret af Peter Spies, der blandt meget andet er kendt for at 

have komponeret musikken til musicalen Atlantis. Aktiviteterne omkring opsætning, indøvning og optræ-

den har betydet fysisk aktivitet og socialt engagement for de involverede. Projektet har blandt meget andet 

resulteret i en gruppe af syngende besøgsvenner.  

Da det nye flotte plejecenter Louiselund sammen med sundhedscenter og ældreboliger blev bygget, var der 

ønske om fra start at etablere en gruppe af frivillige med tilknytning dertil. Trygfonden bevilligede midler 

til at finde en god, ny form for samarbejde mellem Frivilligcentret og Louiselund i oprettelsen af Louise-

lunds venner som projekt i 2012-2013. Gruppen er stadig aktiv med en frivillig tovholder og 12 frivillige, 

der står for musikcafeer, banko, højtlæsning, dans og gåture bla. 
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Naboskab Følgeskab Fællesskab 
Det blev i 2016 muligt at føre et pilotprojekt kaldet ”Fra Naboskab til Fælles-
skab” videre med midler fra Trygfonden i et toårigt projekt, ”Naboskab, Følge-
skab, Fællesskab”. Formålet er at mindske ensomheden og øge livsglæden for 
ældre Hørsholmborgere. Det forventes at ske ved at tilbyde frivillige som følge-
venner og dermed invitere de ældre ind i eksisterende fællesskaber, og ved at ska-
be nye fællesskaber i mindre grupper, hvor den enkelte ældre bliver set og hørt. 
Indtil videre inkluderer det beboere i ældreboliger ved Breelteparken, Sophielund 
og Ådalsparken, hvor der hveranden uge afholdes en såkaldt Blå Time. Her ser-
verer frivillige kaffe og kage for deltagerne, opmuntrer dem til at fortælle, hvad 
de har oplevet gennem et langt liv, til at lære hinanden at kende og til at inddrage 
andre i Blå Time fællesskabet."  Der søges løbende nye frivillige og deltagere.  

Flere seniorer kommer på sommerudflugt 

Frivilligcenter Hørsholm inviterede d. 24.8.2017 med tilskud fra Hørsholm Kommune på sommerudflugt 

for deltagere i Blå Time og Søndagskaffe. Udflugten blev gennemført med frivillige hjælpere som stod til 

rådighed med hjælp og støtte – også for de, der er afhængige af stok eller rollator. En bus med lift stod klar 

for at lette adgangen. Vi kørte gennem det smukke Nordsjællandske sommerlandskab med underholdende 

indslag under vejs. På Regatta Pavillonen i Bagsværd var der dækket op til en lækker middag  med storslået 

udsigt over Bagsværd sø og den grønne skov. Under kaffe og dessert var der musikalsk underholdning. 

”Det har været en pragtfuld dag!” 
”Alt gik lige efter en snor.” 
”Det skal vi gøre igen!” 
 

-Udtalelser fra deltagere, hvoraf et par stykker holdt taler med tak til gruppen af frivillige.  

2007-17 
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Heldigvis kan vi se tilbage til start og konstatere, at mange 
af drømmene og visionerne er gået i opfyldelse, og det 
fortsætter. Med en løbende udvikling af frivilligområdet og 
med en stor flok af engagerede ildsjæle er der udsigt til 
mange, nye, spændende initiativer. Vi forestiller os et sko-
lesamarbejde, hvor frivillighed/aktivt medborgerskab 
kommer på skoleskemaet. Børn, unge og familier kommer 
også i fokus på selvhjælpsområdet, samtidig med at senio-
rer fortsat er i spil via diverse projekter. De næste par år 
bliver der øget fokus på demens med aktiviteter for de-
mente og pårørende via det nye projekt ”Et demensvenligt 
Nordsjælland”. Det går på tværs af kommunegrænser med involvering af og vidensdeling i otte kommuner 
og fem frivilligcentre. Fællesskaberne skal i de kommende år i det hele taget blive endnu mere åbne også 
for de, der nu står udenfor. Derigennem kan flere opleve at kunne deltage og bidrage som frivillige. Desu-
den ønsker vi at hjælpe stressramte i alle aldre, hvilket det forhåbentlig lykkes os at finde midler til. Endelig 
skal en ny strategi for Frivilligcentret formuleres med udgangspunkt i at være ”Sammen om Hørsholm” 
som mål og retning for de næste år. 
 
Sidst, men ikke mindst vil vi sige stor tak til alle, der har gjort det muligt, og som fortsat bakker op om det 
frivillige arbejde i Hørsholm til stor glæde for byens borgere og alle, der er med - også som frivillige. For-
skere har samlet belæg for det, vi allerede har oplevet, at man bliver lykkelig af at gøre noget for andre, og 
at man lever et sundt liv længere, idet man holder sig i gang og har det sjovt som en del af et levende fæl-
lesskab. Vi ser frem til mange, gode år i et aktivt og levende Hørsholm. Frivilligcentret fortsætter som bro-
bygger, grosted og med en åben dør. 

 

 

 

 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2017 
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1. Sct. Georgs Gilde, Hørsholm 

Aktiv Kunst 

 

Bedre Psykiatri Fredensborg 
Hørsholm 

Blixen klub Hørsholm 

Bofællesskabet Solskin 

Dansk Handicap Forbund 

Danske Handicaporg. afd. Hørsholm 

De Vilde Svaner 

Depressionsforeningen 

 

Diabetesforeningen  

Hørsholm - Fredensborg 

Dynamocentret 

Frennegård Park- DAB1401 

Førtidspensionist Foreningen Solsikken 

Giv Blod  

Øresund 

Grænseforeningen 

Hemingway Club Hørsholm-Rungsted 

Hjerteforeningens Lokalkomite 
Hørsholm 

Hørsholm Handicapgruppe 

Hørsholm Jazzkompagni 

Hørsholm Kunstforening 

Hørsholm og Omegns Biavlerforening 

 

 

Hørsholm Senioridræt 

Hørsholm Seniorråd, Hørsholm Senior Rådgivning 
og Indkøbsgruppen 

 

 

Kræftens Bekæmpelse Hørsholm 

Kulturforsyningen 

Louiselunds Venner 

Menighedsplejen for Hørsholm Sogn 

Møllelauget,  Håndværkerforeningens 
studiekreds 

Organisationen Frivilligdanmark 

Osteoporose- 

foreningen  

Psoriasisforeningen 

Red Barnet Hørsholm 

Rungsted Kirke 

Rungsted Sct. Georgs Gildet 

Rungsted Sogns Menighedspleje 

Røde Kors Hørsholm 

 

Selmersbo - et aktivt hus 

Selvejende Institution Breelteparken 

Seniorklubben 

SIND Fredensborg Hørsholm 

 

Skolens venner 

Socialpsykiatrisk Center Åstedet 

Spastikerforeningen 

 

Søndagskaffe 

Unicef Hørsholm 

Venligboerne 

  Ældresagen Hørsholm 

Ådalsparkens tennisklub 

Derudover er der 10 personlige medlemmer. 

200 modtager Frivilligcentrets nyhedsbrev. 

Medlemskab koster 200 kr./år for en forening og  

50 kr./år for  personligt medlemskab. 

Medlemmer  2017 
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Sekretariat 

2007-17 

Bestyrelse og 

suppleanter 

2007-17 

Jørgen Hornstrup, 

Louise Illum  

og Kirsten Dahl  

Sørensen fra 1. 

bestyrelse: Se bil-

lede side 8 

                                     Annette Wedel-Heinen (7-15), Benno Aulby (7-17),  Ingrid Hjarnaa (7-17), Helen Rolf Jacobsen ”Dydden” (7-13) 

Marie-Louise Hilligsøe (9-11), Ulla Udsen (9-11), Rita Jensen(9-10), Hanne F. Thomsen (9-12), Helen Winkelmann (9-), Birgitte E. Pedersen (10--) 

Sven Bak-Jensen (11-14), Dorte Witt (11-12), Anne-Grethe Nissen (13-), Pernille Bing (14-), Kjeld Flemming (14-), Else Marie Jonsson (13-15),  

Nete Wang (15-16),    Bjørn Engsig (15-),     Vibeke Hein Olsen (16-), Mette Winkelmann (17), Mette Koustrup (17-)  

         Vera Wetlesen (07-10), Teddy S. Rasmussen (10-11), Hildur Thorisdottir (10), Lotte Vinde Carlsen (10-11) 

Anita S. Brinkmann (11), Maria L. Strøm (11-), Dorte Damsbo (12-), Barbara Diemi (12-17), Claus Gylden (12-13), Lone D. Jørgensen (12-13) 

Louise Heidensleben (13-),  Eva Juul (14),      Morten Hansen (14-),  Signe Trier Hansen (16-17) 
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Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der er uafhængig af politiske, religiøse og 

kommercielle interesser med en frivillig bestyrelse og et sekretariat. Vores medlemmer er andre foreninger 

og frivillige grupper  i Hørsholm.  

Vi støtter det frivillige, sociale arbejde i Hørsholm. Det gør vi, når vi  

 giver interesserede borgere overblik over mulighederne for at blive frivillige eller gøre brug af frivilli-

ges tilbud.  

 etablerer selvhjælpsgrupper.  

 tilbyder vores medlemsforeninger konsulentbistand om f.eks. fundraising, rekruttering og synliggørel-

se, kurser og netværk, lokaleudlån og kopiering og meget mere.  

 taler foreningernes sag og synliggør det frivillige sociale arbejde for at sikre politisk opbakning og for 

at engagere flere mennesker i det arbejde, som foreningerne udfører.  

 hjælper virksomheder med at støtte det frivillige arbejde eller at indgå samarbejde med en frivillig soci-

al forening.  

 arbejder for at inspirere til udvikling og nytænkning på det frivillige sociale og sundhedsmæssige områ-

de.  

Sekretariat: Rungstedvej 1c, 1.th., 2970 Hørsholm  

Sekretariatet er åbent mandag-torsdag kl. 9-14 og efter aftale.  

Telefon: 29 26 20 40  

Mail: mail@frivillighorsholm.dk  

Læs mere på www.frivillighorsholm.dk og på  

www.facebook.dk/frivillighorsholm  


