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FRIVILLIGCENTER
Helsinge
I Frivilligcenter Helsinge arbejder vi på

• At understøtte deltagelsen i frivillige 
	 fællesskaber	ved	at	gøre	det	lettere	at	deltage,	at	finde		 	 	
	 hjælp	og	støtte	og	at	blive	frivillig	uanset	alder,	social	status,		 	
	 etnicitet	eller	funktionsnedsættelse.

• At styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale    
							fællesskaber	ved	at	støtte,	udvikle	og	fremme	frivillige	foreninger		
	 og	initiativer	med	socialt	og	kulturelt	sigte,	samt	hjælpe	nye	i			
	 gang.

• At styrke en helhedsorienteret social indsats	ved	at	bygge	bro		
	 imellem	foreninger,	kommuner	og	andre	aktører.



Frivilligcenter Helsinge
synliggør og formidler frivilligt arbejde

Frivilligcentret	har	i	2019:

•	 Udgivet	12	nyhedsbreve	med	information
									om	aktiviteter	og	tilbud	i	Frivilligcentret	samt					
 muligheder for at deltage i frivillige
	 foreninger	i	kommunen.

•	 Udgivet	kalender	med	centrets	aktiviteter	i			
	 Ugeposten	hver	uge.

•	 Deltaget	i	Kulturnatten	i	Helsinge	med	åbent		
	 hus	i	Frivilligcentret,	hvor	der	var	korsang	og		
	 snobrød	og	man	kunne	høre	om	muligheden		
	 for	at	blive	frivillig.

•	 Haft	kaffe-	og	informationsbod	på	Tisvilde		 	
	 loppemarked	den	10.	August.

•	 Deltaget	på	Seniorfestival	med	informations		
	 om	Frivilligcentrets	tilbud	og	kerneydelser.

Organisationen 
Frivilligcenter Helsinge

1	Centerleder
2	Deltidsansatte	-	0,72	årsværk
7	Bestyrelsesmedlemmer
406	Medlemmer	og	modtagere	af	Nyhedsbreve
1626	Lokalebookinger	i	2019
1092	Følgere	på	sociale	medier

1.september	2019	bød	Frivilligcentret	velkommen	
til	Lisa	Tange	som	ny	leder	af	Frivilligcenter	Helsin-
ge.	Lisa	Tange	overtog	stafetten	fra	Rikke	Njust,	
som	sagde	farvel	efter	mere	end	20	år	på	posten.
 

Frivilligcenter Helsinge understøt-
ter og organiserer fællesskaber, 
netværk og aktiviteter

Kammeratskabet-	et	netværk	for	mænd,	mødes	
hver	uge	i	frivilligcentret.

Bisiddergruppen	giver	hjælp	og	støtte	og	går
med	til	møder	med	offentlige	myndigheder.

Integrationsgruppen	giver	juridisk	og	social	råd-
givning,	arrangerer	udflugter,	organiserer	kvinde-
aktiviteter	og	yoga,	lektiehjælp	og	sprogtræning,	
multikulturel	julefest,	ferieture	for	flygtninge	m.m.

IT-cafeen	giver	hjælp	med	udfordringer	på	com-
puter,	tablet	og	smartphones	to	gange	om	ugen.

Byttebiksen	tilbyder	gratis	genbrug	af	børnetøj,
ting	og	udstyr	til	børn	imellem	0	og	6	år	hver	dag.

Nørklerne mødes	til	strik	og	hygge	hver	uge.

Vandregruppen	går	tur	og	får	vind	i	håret	hver	
uge.

Karlegruppen	er	et	netværk	for	mænd	som	mø-
des	om	samvær	og	hygge	én	gang	om	måneden

Natteravnene	i	Helsinge	har	deres	faste	base	i	
Frivilligcentret.

Gribskov Familievenner har	base	i	Frivilligcentret 
og	laver	familie-	og	frivilligaktiviteter	hver	anden	
uge.	

Foreningen Ascent afholder aktiviteter i Frivillig-
centret	ca.	16	gange	om	året.

Julegruppen arrangerer	og	organiserer	juleaften	i	
Sognegården.	I	2019	deltog	55	borgere	+	frivillige.

Helsinge sy- og strikkeforening mødes	til	syning,	
strik	og	kreativitet	en	gang	om	ugen.



TAK til

ALLE frivillige	som	bidrager	med	stort	og	småt,
og	uden	hvem	ingen	hjul	ville	dreje.
Tak	til	Gribskov Kommune for	økonomisk	støtte
samt	godt	og	frugtbart	samarbejde	i	2019.

•	 Det	Grønne	Hus	for	donation	på	kr.	6.000,-		 	
	 til	Julegruppens	arbejde.
•	 Det	Grønne	Hus	for	donation	på	
	 kr.	9.800,-	til	indkøb	og	opsætning	af
	 projektor	og	lærred	i	Frivilligcentret.
•	 Himmelblå-fonden	for	donation	på	kr.		 	
	 10.000,-	til	Frivilligt	arbejde
•	 Kvickly	i	Helsinge	for	donation	på	kr.	4.500,-		
	 til	en	computer	til	lektiecafeen.

Samarbejde på tværs

Gribskov Kommune 
•  Frivillig	fredag	og	indstilling	til	årets	”Frivilligpris”
•   Dialogmøde om at forstærke fællesskaber for        
     ældre borgere
•   Kursus og workshop om samskabelse
•			ABC-	for	mental	sundhed
•		Seniordag	i	GIlleleje	 	 	  

FriSe - Landsorganisation	for	Frivilligcentre
•		Deltaget	i	arbejdet	om	sikring	af	kvaliteten
					og	implementering	af	”kvalitetsmodellen”	for
					Frivilligcentre 

Frivilligcenter Græsted og øvrige Frivilligcentre 
•		Om	konkrete	aktiviteter	og	projekter,	Bisidder-	 						
					netværk	og	Gældsrådgivning	samt	sparring		 	
					og	udveksling	af	viden	og	erfaringer. 

Lokale og landsdækkende foreninger og grupper:
•		Dansk	Flygtningehjælp	om	landsindsamling,	
•		Alzheimerforeningen	om	landsindsamling
•		SIND	Gribskov	om	sparring	på	projekt	
•		Kræftens	Bekæmpelse	Gribskov	
•		Gribskov	Familievenner

Frivilligcenter Helsinge
formidler rådgivning og understøtter 
projekter

9	rådgivninger	har	givet	individuel	rådgivning	og	
hjælp	til	minimum	288	personer	i	2019

Økonomi og gældsrådgivnings-projektet, er et 
fællesprojekt	imellem	3	Frivilligcentre	i	Nordsjæl-
land	og	løber	frem	til	medio	2020.	Gældsrådgive-
re	fra	Frivilligcenter	Helsinge	har	i	2019	hjulpet	60	
borgere	med	at	overskue	deres	økonomi,	lægge	
budget,	lave	planer	for	afvikling	af	gæld,	giver	
hjælp	til	at	udfylde	forskudsopgørelse	mm.	
Projektet er støtte af Socialministeriet.

Integrationsgruppens	projektet	Fællesskab på 
Tværs	blev	afsluttet	i	maj	2019.	Det	overordnede	
mål	med	projektet	var,	at	inkludere	nytilkomne	
borgere	i	fællesskaber,	med	særligt	fokus	på	
unge	og	kvinder	som	lykkedes	i	høj	grad.	Kvin-
degruppen	er	en	velfungerende	del	af	Integrati-
on-gruppens	arbejde.	Ungegruppen	er	nu	en	del	af	
DFUNK.		
Projektet var støttet af Socialministeriet

Projektet Fremtidens Helte	blev	afviklet	i	2019	
og	gav	55	personer	med	anden	etnisk	baggrund	
mulighed	for	et	lærings-og	ferieophold	hvor	der	
blev	undervist	i	førstehjælp	og	forebyggelse	af	
brandulykker.	
Projektet var støttet af TRYG-fonden og udført i samarbejde 

Foredrag, kurser og arrangementer

I	2019	var	der	talrige	arrangementer	i
Frivilligcenter	Helsinge.	Her	er	et	udpluk:

•	 Foredrag	om	integration	v/Mikkel	Rytter
•	 Foredrag	om	socialt	udsatte	i	Danmark,
	 v/	Kirkens	Korshær
•	 Foredrag	om	at	være	flygtning	v/Leila	Al	Ebad
•	 Foredrag:	”En	vild	historie”	v/Kenneth	Rose
•	 Dialogmøde	og	foredrag	om	særligt	sensitive 
	 børn	v/	Lise	August,	Sensitiv	Balance
•	 Kursus:	”Hvad	siger	kroppen	når	du
	 taler”.	v/	Skuespiller	Inge	Dinesen
•	 Kursus	”De	ufrivillige	frivillige”-	om	at	være		
	 pårørende	til	en	alvorlig	syg	eller	dement.		
	 v/Hjerneskadeforeningens	direktør.
•	 Workshop	om	”Glæden	ved	at	tale
	 sammen”	v/Pia	Jørgensen
•	 2	besøg	af	Dyreværnets	mobile	klinik	som		
	 tilbyder	gratis	behandling	af	udsatte
	 borgeres	kæledyr
•	 Nytårskur	og	julebrunch	for	frivillige,	venner		
	 og	medlemmer	af	Frivilligcenter	Helsinge.




