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Formandens Beretning 

 

Som det øvrige samfund har aktiviteterne i Frivilligcenter & Selvhjælp i 2021 været stærkt  

præget af myndighedernes restriktioner i forbindelse med Covid-19.  

Frivilligcenter og Selvhjælp har kontinuerligt fulgt myndighedernes anbefalinger om forebyggelse 
af spredning af Corona Virus og lukkede i perioder huset og dermed også kontoret midlertidigt. 
Dette fik naturligvis også konsekvenser for aktiviteterne og bestyrelsens arbejde i hele 2021, så vi 
i perioder måtte udsætte og aflyse møder og arrangementer.  

Det blev også nødvendigt at udskyde den årlige Generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp 
Hørsholm. Det blev besluttet at gennemføre Generalforsamlingen den 7. juni 2021, hvilket  

var muligt, idet de gældende restriktioner på daværende tidspunkt tillod dette. 

Til trods for udfordringerne med Corona restriktioner har Frivilligcenter og Selvhjælp i stor  

udstrækning forsøgt at tænke kreativt og gennemføre visse aktiviteter på de givne betingelser, 
herunder mødeaktiviteter og hjælpetjenester på digitale platforme, fysiske møder og  

aktiviteter med få deltagere, gåture i naturen med begrænset antal deltagere, udendørs jule-
sangsarrangement med et begrænset antal kor. Vi skylder stor tak til de frivillige for at være flek-
sible og tilpasningsparate. 

Der blev på Generalforsamlingen i juni måned valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Eva Juul-Dorrit 
Krogh-Etty Holgersen og Cecilie Evelyn Meyer er trådt ind i Bestyrelsen. En stor tak for indsatsen 
til Pernille Bing-Vibeke Hein Olsen og Mette Winkelmann, som har valgt at træde ud af Bestyrel-
sen for at hellige sig andre opgaver. Vibeke Hein Olsen er fortsat aktiv som frivillig i Frivilligcenter 
og Selvhjælp Hørsholm. 

Bestyrelsen har i sit arbejde haft fokus på at følge strategien i den udstrækning, som det har  

været muligt. Strategien og fremdriften i forhold til de strategiske mål har været et fast  

punkt på bestyrelsens dagsorden. Der er i årets løb gennemført et særligt strategimøde, hvor den 
fremadrettede strategi for 2022 blev besluttet.  

Det vurderes, at alle initiativer og aktiviteter har passet ind og understøttet de strategiske  

mål som beskrevet nedenfor i årsskriftet. 

Bestyrelsen vil i det kommende arbejdsår have fortsat fokus på strategien, herunder udarbejdel-
sen af den strategi, som skal afløse den nugældende strategi 2019-2022. Der vil desuden være 
fokus på den ekstraordinære indsats, som en fortsat opstart af alle aktiviteter vil kræve, når sam-
fundet for alvor igen lukker op. 

 

Lars Bjørck Olsen, formand 
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Strategi og initiativer 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en strategisk ledet organisation med en samlet strategi for 2019- 

2022. Der er formuleret 5 overordnede strategiske mål, som er styrende for vores arbejde i den periode. 

Flere af målene spiller sammen, hvorfor flere af vores aktiviteter rækker ind i flere målområder. 

Ud over vore egne strategiske mål er vi sammen med alle landet Frivilligcentre underlagt en fælles kvali-

tetsmodel, som er med til at sætte rammen for vores arbejde og for de ydelser, vi tilbyder den frivillige 

verden i Hørsholm. 

Strategiske mål for 2019-2022 er: 

 

1. Mangfoldighed i medlemssammensætningen og bestyrelse med strategisk ledelse. 

2. Facilitering af netværk på tværs af frivillige grupper/foreninger, kommunale institutioner, kirker og 

erhvervsliv. 

3. Understøttet kvalitet og mangfoldighed i lokale frivillige fællesskaber. 

4. Samarbejde med andre frivilligcentre, foreninger, erhvervsliv, kirker og kommuner om fælles pro-

jekter. 

5. Indsats for udsatte borgere via Selvhjælp. 

Mål 1. Mangfoldighed i medlemssam-

mensætningen og bestyrelse med  

strategisk ledelse. 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm havde i 

2021 45 medlemsforeninger. Foreningerne 

repræsenterer tilsammen et meget bredt 

område af foreningslivet i Hørsholm.   

Det er fortsat en ambition i Frivilligcenter & 

Selvhjælp Hørsholm at arbejde for at få flere 

foreninger med. Især er det ambitionen at nå 

ud til  flere foreninger med tilbud til  børn og  

unge. 

I 2021 havde bestyrelsen særligt fokus på at 

indarbejdet et årshjul og på at få udarbejdet 

en oversigt over kompetencer i bestyrelsen. 

I 2022 er bestyrelsens  fokus især på at få ud-

arbejdet nye strategiske mål for 2023-26 . 

Bestyrelsen sammensætning: 

 

Formand: Lars Bjørck Olsen, Veterancafe & Seni-

orrådet og Juleaften 

Næstformand: Anne- Grethe Nissen, Kunstfor-

eningen 

Kasser: Cecilie Meyer, personligt medlem, Walk 

& Talk 

Øvrige medlemmer: 

Bjørn Engsig, Frivilligdanmark 

Eva Juhl , Frennegård Park 

Kjeld Flemming, Louiselunds Venner, Seniorrådet 

Etty Holgersen, Mupo 

Dorrit Krogh, Dynamocentret 

Peter Christensen, Aktivitetscentret Selmersbo,  
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Mål 2. Facilitering af netværk på tværs af frivillige grupper/foreninger, kommunale insti-

tutioner, kirker og erhverv. 

Facilitering af netværk er en af grundpillerne i Frivilligcenteret.  Via vores arbejde forsøger vi altid at ar-

bejde sammen med forskellige foreninger på tværs. Gennem gode fælles projekter arbejder vi for, at vi 

lokalt får kendskab til hinanden. 

 

Særlige prioriteringsområder i 2021 var afvikling af fællesmøder, netværksmøder for medlemsforeninger 

samt oprette nye to nye netværk. Corona var en udfordring, men flere spændende aktiviteter blev  alli-

gevel gennemført bl.a. i forbindelse med Kulturdagen og den nationale demensuge. 

 

I 2022 vil vi bl.a. arbejde for etablering af netværk i almene boligområder med henblik på at skabe nye 

inkluderende fællesskaber.  Vi vil prioritere koordinering af aktiviteterne DK spiser sammen, Internatio-

nal Huskedag, Juleaften samt medlemsforeningers deltagelse i Kulturdag  

 

Kulturdagen d. 4. september 

Foreninger og aktiviteter som ikke kan fylde et helt telt, kan deltage 

på Kulturdagen i teltet sammen med Frivilligcenter & Selvhjælp Hørs-

holm. I 2021 var vi samlet 12 foreninger/aktiviteter i samme teltet. 

Det er en god anledning til at mødes på tværs, snakke sammen og 

inspirere hinanden. Frivilligcenteret sørger for at booke telt  og koor-

dinere. Vi samledes til fælles morgenkaffe og den hyggelige tone var 

således slået an fra dagens begyndelse. 

Demensdage  i uge 19 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm indgår i et demensnet-

værk sammen med Hørsholm Kommune, Kokkedal Kirke og 

Rose Marie Tillisch fra Folkekirkens udviklings- og uddannelses-

center. Det er national demensuge er i uge 19. Demensnetvær-

ket stod klar med et godt program. Planlagt udendørs for at 

tilpasse sig Coronaretningslinjer. Fredagen før lukkede Hørs-

holm ned på grund af for højt smittetryk. I al hast blev program-

met udskudt og blev i stedet afviklet d. 14 .og 16. juni. Det kun-

ne lade sig gøre, fordi der er tale om et stærkt netværk med 

gode fleksible samarbejdspartnere. 

I programmet indgik såvel konkrete indslag om demens, som 

præsentation af mulige aktiviteter så som gymnastik og Walk 

and Talk 
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Mål 3. Understøttet kvalitet og mangfoldighed i lokale, frivillige fællesskaber 

Det var et klart mål at styrke synligheden af Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm for at sikre, at bor-

gere og foreningslivet kender os og ved, hvad vi kan bidrage med. Samtidig med at vi bidrager til at 

synliggøre foreningslivet.  Initiativer, som FrivilligFredag og Hørsholm hjælper, var en del af indsatsen 

i 2021. Vi lykkedes med at øge omtalen af det frivillige område i det lokale mediebillede, det gælder 

både lokalaviser og Facebook. 

I 2022  vil vi arbejde for at øge informationen på sociale medier, bl.a. om frivilligjobs og  aktiviteter i 

frivilligt regi. Vi vil arbejde med foreningers synlighed gennem opdatering af oplysninger  og arbejde 

for ny fælles foreningsvejviser på Kommunes hjemmeside.  I Fællesskab med de øvrige Frivilligcentre 

i Nordsjælland vil vi fortsat udvikle  på fælles kursusplatform og bl.a. tilbyd kurser som styrke for-

eningernes kendskab til og brug af Facebook.  

Frivillig Fredag 24. september 

Frivillig Fredag er en landsdækkende begivenhed, som hvert år afvikles den 

sidste fredag i september . På grund af Corona var det svært at lave et større 

samlet arrangement.  Vi syntes dog, at det var vigtigere end nogensinde før at 

slå et slag for frivilligheden. Mange borgere har haft brug for en ekstra hånd 

under de forskellige Lock Down perioder. Hjælpsomheden og sammenholdet 

lokalt har været i fokus under Corona. Derfor var det vigtigt, at vi som Frivillig-

center, var synlige og tilgængelige.  Rustet med en Kaffevogn og gratis kaffe 

stillede vi op i gågaden til hyggelig snak om foreningsliv og frivilligt arbejde. Vi 

oplevede en positiv holdning fra folk på gaden og stor lyst til at lærer os at ken-

de.  

Hørsholm Hjælper 

Vi arbejder for et aktivt lokalsamfund og støtter arrangementer, som 

bidrager til sammenhængskraft og fællesskab i Hørsholm. Som Hørs-

holm borger kan bidrage på mange måder.  Frivillighed har mange for-

mer. Vi har oprettet Facebook siden Hørsholm Hjælper.  Formålet er at 

gøre det let at give en hånd med i det omfang tiden rækker til. Man 

melder sig kun til én opgave ad gangen. Man kan følge siden, se de tilbud 
som kommer via et link melde sig til direkte. Platformen blev bl.a. brugt i et 
samarbejde med Egnsmuseet til at finde frivillige til Hirsholm Festivalen i sep-
tember 2021 
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Årets Frivillig 

I Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er vi så heldige at have en fantastisk 

gruppe dedikerede og trofast frivillige. Hvert år når Hørsholm Kommune ind-

kalder forslag , til kandidater til Årets Frivillig, vurderer bestyrelsen nøje, 

hvem vi synes, særligt det år fortjener prisen. I 2021 faldt det valg på Anne 

Hagemeister. I indstillingen blev der særligt lagt vægt på Annes faste frivillige 

opgaver i Blå Time, Ådalsparken, Dynamocentret og Walk & Talk for demens-

ramte og deres pårørende. Og så blev der lagt vægt på Annes generelt store 

hjælpsomhed og alle de små opgaver i hverdagen , hun tager på sig. Stor var 

vores glæde da Anne vandt prisen. Vi synes i den grad at hun fortjener den. 

Facebook. 
Vi har skruet op for brugen af sociale medier. Vi bruger Facebook til at nå ud 

med budskabet om at vi findes og til at fortælle om de forskellige aktiviteter 

og tilbud. Ved  at dele på lokale Facebook sider og grupper er det lykkedes at 

nå ud til flere. Vi tilbyder også at hjælpe og støtte foreninger, som har lyst at 

bruge Facebook. Facebook har vist sig som et godt sted både at finde folk til 

faste frivillige opgaver og borgere, som lokalt vil hjælpe andre borgere i nød. 

Vi arbejder generelt på at styrke vores tilstedeværelse på sociale medier og 

fokusere også på at hjælpe vores medlemmer. 

Fælles Kurser 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er gået sammen med Frivilligcentre i 9 

andre kommuner i Nordsjælland om at sikre flere og bedre lokale kurser til 

områdets frivillige. I Efteråret 2021 udkom således det første fælles Kursus-

program. 

Gennem det nye samarbejde vil vi højne kvaliteter og tilbyde flere relevante 

kurser lokalt. Vi forventer, at flere kurser kan afvikles, fordi  vi, ved at gå sam-

men, bedre kan sikre nok tilslutning til de enkelte kurser.  I Efterårets katalog 

var der kurser inden for områder som selvhjælp, rekruttering af frivillige, 

kommunikation, fundraising og fællesskaber. Alt sammen emner som på en 

eller anden måde berør mange frivillige i foreningslivet. Der udarbejdes et 

nyt tilbud i foråret 2022.Det fælles kursuskatalog kan se på vores hjemme-

side. 
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Mål 4.  Samarbejde med andre Frivilligcentre, foreninger, erhvervsliv og kommunen 

om fælles projekter 

 

Vi har arbejdet med at etablere nye samarbejdsrelationer om end under lidt vanskeligere forhold 

end normalt.  Pandemien gjorde arbejdet vanskeligere og langsommere men ikke umuligt. Et nyt 

samarbejde på demensområdet udviklede sig og Repair Cafe Hørsholm blev en realitet i 2021. 

I 2022  vil vi især arbejde med  samarbejdsrelationer, som er med til at styrke fællesskabet lokalt. F. 

eks. arbejder vi med Projekt Stærke og Aktive fællesskaber Lokalt I Hørsholm. Det sker i samarbejde 

med DAB , lokale boligforeninger og foreninger  .  

International Huskedag 

Hvert år i september afholdes der international Huskedag. Formålet er at 

sætte fokus på sygdommen demens. I 2021 var Huskedagen d. 25. september. 

Dagen blev markeret i Hørsholm med et udendørs arrangement på plænen bag 

Kokkedal Kirke under overskriften Dans med Sans og Samling. Ud over oplys-

ning om, hvad demens er og kan være, var der fokus på dans, sang og bevæ-

gelse. Det var en fantastisk dag, hvor mange frivillige stillede op i den gode 

sags tjeneste. Herunder Ægteparret Laxholm fra Dance Academy Laxholm, 

Mupo Koret og Hørsholm Lindy Hoppers. Dagen blev planlagt i et samarbejde 

mellem Hørsholm Kommune, Kokkedal Kirke, og Rose Marie Tillisch fra Folke-

kirkens udviklings- og uddannelsescenter, samt Cecilie Meyer m. fl fra Frivillig-

center & Selvhjælp Hørsholm. 

Veterancafe – Mindesten 

Flagdagen 2021 var en særlig dag for Hørsholm Veterancafe. Det var 

lykkedes at indsamle penge nok til at rejse en mindesten for Dan-

marks udsendte her i Hørsholm.  Mindestenen blev afsløret på Flag-

dagen d. 5. september. Mindestenen er sat  ved gangstien rundt om 

Dronningedammen, tæt ved Selmersbo hvor Veterancafeen holder 

sine møder. 

”Veterancafé Hørsholm” henvender sig til alle, som har været ud-

sendt i internationale missioner. Caféen er tænkt som et frirum. Må-

let er at skabe et lokalt netværk, som kan støtte op om den enkelte 

RepairCafe 

Hørsholm RepairCafé er det seneste skud i et netværk af reparationscaféer eller 

Repair Cafeer, der findes over hele Danmark. Repair Café er et koncept, hvor 

frivillige ildsjæle tilbyder lokale borgere at reparere genstande uden betaling 

andet end til evt. reservedele, plus at hjælpe folk ved at lære dem at fikse tinge-

ne selv. 

Hørsholm RepairCafé holder til på Hørsholm Bibliotek den første lørdag i hver 

måned mellem kl. 11.00-13.00. Man møder bare op, og får en vurdering af om 

de frivillige kan hjælpe og om der skal indkøbes reservedele. Alle er velkomne. 



8 

Mål 5. Indsatser for udsatte borgere via selvhjælp. 

 

Selvhjælp har igen i 2021 været fokuseret på at holde gang i så mange aktiviteter som muligt og holde 

kontakten, da mange af deltagerne tilhørte særligt udsatte grupper under pandemien. Det lykkes at 

komme i  gang igen med alle tilbud i efteråret, samtidig med at nye tilbud blev udviklet under pandemi-

en. Nye aktiviteter i 2021 er f. eks. Walk & Talk for mennesker med demens og Walk & Talk netværk for 

voksne med ADHD. 

I 2022  vil vi arbejde for at udvikle tilbud til børn i krise, som f.eks. skilsmisse og sorg.  Vi vil udvidet vo-

res samarbejdsflader i Hørsholm Kommune, så vi sikre, at vi kende de lokale udfordringer godt. Vi vil ar-

bejde med etablering af nye tilbud for udsatte ældre , samt  etablering af  flere sorggrupper lokalt. 

Walk and Talk  

Walk and Talk er et tilbud til mennesker med demens og deres pårørende. Gåtu-

re er godt for alle sanser og øger koncentrationsevnen.  Vi tilbyder et frirum, 

hvor frivillige sørger for det praktiske. Deltagerne skal kun møde op og gå med. 

Gruppen mødes onsdage kl. 13.00. Der gås i et roligt tempo. Rute og tempo og 

terræn tilpasses dagens deltagere. Der er god tid og omsorg på ruten. Midt på 

turen indlægges en pause med kaffe og kage. Især under Corona har aktiviteten 

været god, da de mange restriktioner ikke har forhindret gruppen i at mødes i 

den frie natur. 

Walk and Talk Voksne med AD(H)D 

Denne aktivitet er opstået i et samarbejde med ADHD Foreningen. Der er tale 

om et netværk af voksne mennesker på tværs af aldersgrupper. Fælles for dem 

alle er, at de har AD(H)D. Formålet med gruppen er at mødes med ligesindede 

og dele erfaringer om udfordringer og løsninger i hverdagslivet. Ud over den 

fysiske gruppe, har netværket også en lukket gruppe på Facebook, hvor man 

også kan have glæde af hinanden mellem møderne. 

Støttesamtaler for Stressramte 

Et tilbud om hjælp i en svær situation uden at blive registreret og med mulig-

hed for fuld anonymitet. Hjælpen kan få enten ved personligt fremmøde eller 

ved at ringe til en hotline. 

En kvalificeret frivillig hjælper gennem samtaler med at få ro i krop og sind.  

Det er et tilbud om at møde én som selv har haft stress og derfor fuldt ud for-

står dig og kan lytte til dig. Det er et tilbud om hjælp til afklaring og støtte i en 

svær proces. 



9 

Støttesamtaler for pårørende til mennesker med Misbrug 

 

Et tilbud om hurtig, personlig støtte i nærområdet. Fokus er på de pårørende. 

Det er et tilbud om støtte og sparring i en svær situation. Hjælp til at passe på 

sig selv. Samtale foregår i en hyggelig atmosfære, med mulighed for fuld ano-

nymitet. Man møder en frivillig med stor erfaring på misbrugsområdet. Alle 

samtaler er individuelle og gratis. 

 

Café Samvær 

Et tilbud om netværk og socialt samvær. Der er tale om en gruppe interesse-

rede mænd og kvinder, som elsker at mødes over en kop kaffe og opleve et 

socialt fællesskab. Der talers om alt mellem himmel og jord, hygger os og 

inspirerer hinanden til aktiviteter også udenfor caféen.  

Fra tid til anden holdes der også små oplæg, som deltagerne selv har indfly-

delse på 

Det er rart at have et sted at mødes og dermed have mulighed for at udvide 

ens netværk samt opleve et rart fællesskab. Gruppen mødes hver anden tors-

dag mellem 11.00 og 13.00. Det er gratis at deltage og alle er velkomne. 

Søndags Kaffe 

En søndag eftermiddag. En flok ældre gæster. Frivillige værter og chauffører, 

der lægger hus og bil til selskaberne. Kaffe, kage, snak og god stemning. Det er 

Søndagskaffe. Der arrangeres månedlige kaffeselskaber for ældre over 75 år. 

Mange ældre tilbringer en stor del af deres dage alenen. Søndagskaffe er for 

dem, som har svært ved at komme ud på egen hånd. Søndagskaffe er tilbud 

om nye omgivelser, nye venner i alle aldre og en søndag eftermiddage fyldt 

med grin og gode snakke. Det er gratis både at deltage og at blive hentet og 

bragt af en frivillig chauffør. 

I 2021 gjorde Corona det svært at mødes i private hjem. I den periode mødtes 

Søndagskaffe på cafeer rundt om i området.  

Naboskab, Fællesskab, Følgeskab. 

Naboskab, Fællesskab, Følgeskab er en paraply over aktiviteterne Blå Time på 

Sophielund og i Ådalsparken, samt HerreHjørnet på Selmersbo 

En gruppe frivillige inviterer de ældste seniorer, der stadig ønsker fællesskab og 

nogen gode oplevelser med til Blå Time og HerreHjørnet med kaffe og hygge-

snak. Her er plads til lidt af hvert. Fællesskabet er i fokus. Det vigtigste er, at alle 

føler sig velkomne.  

Man mødes hver 14 dag. Ud over de faste møder inviteres der indimellem til 

små fester, udflugter og andre hyggearrangementer. I 2021 var Corona en ud-

fordring, men det lykkedes at holde kontakten og mødes når det var muligt. 
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Strategiske  mål for Frivilligcenter & Selvhjælp 

Hørsholm 

Mål  

 

1. Mangfoldighed i med-

lems-sammensætningen 

og bestyrelse med strate-

gisk ledelse 

2. Facilitering af netværk 

på tværs af frivillige grup-

per/foreninger, kommu-

nale institutioner, kirker 

og erhvervsliv 

3. Understøttet kvalitet og 

mangfoldighed i lokale, frivilli-

ge fællesskaber 

Aktiviteter  -Juster kompetence plan 

for bestyrelsen efter gene-

ralforsamlingen 

-Opdater og juster frivillig-

politikken. 

-Juster årshjulet så det 

løbende tilpasses. 

-Evaluering af det strategi-

ske arbejde i 2021 og kon-

kretisering af indsatsen i 

2022. 

-Ny strategi for 2023-2026 

udarbejdes. 

-Deltag i møder med Hørs-

holm Kommunes: Chefmø-

de  

kommunalbestyrelsesmø-

de. 

minimum 2 relevante ud-

valgsmøder  

Hørsholm Unge Råd 

2 Forenings og netværks 

møder/arrangementer. 

Vedligeholdelse af eksiste-

rende netværk 

Etablering af netværk på 

sorgområdet. 

Udvikling af eksisterende 

lokalt netværk på demens-

området. 

Etablering af netværk i 

almene boligområder med 

henblik på at skabe nye 

inkluderende fællesskaber. 

Koordinere: DK spiser sam-

men, International Huske-

dag, Julesang, Juleaften, 

Medlemsforeningers del-

tagelse i Kulturdag 

Konsulentbistand 

Kurser 

Information på sociale medier  

Opslag af frivilligjobs og Face-

booke om frivillige indsatser. 

Opdatering af oplysninger i ny 

vejviser for medlemsforenin-

ger. 

Afklare grundlaget for en ny 

fælles foreningsvejviser på 

Kommunes hjemmeside. 

Videreudvikle på fælles kursus-

platform i samarbejde med 

andre Frivilligcentre 

Styrke foreningernes kendskab 

til og brug af Facebook. 

Afklare om der er ønske om en 

fælles lokal aktivitetskalender 

Succes- 

kriterier 

-Vi har en opdateret kom-

petence plan for bestyrel-

sen. 

-Vi har en opdateret og 

relevant frivilligpolitik. 

-Årshjulet er et værktøj vi 

bruger 

-Der er et sammenhæn-

gende strategisk arbejde 

fra år til år. 

-En strategi for 2023 -2026 

er klar. 

-Vi har et tæt samarbejde 

med det politiske niveau i 

Hørsholm Kommune.  

Der er afholdt 2 forenings- 

og dialogmøder- et i for-

året og et i efteråret. 

Der er afholdt inspirations- 

og dialogmøde for de 6 

hjælpetjenester. 

Der er afholdt mindst net-

værksmøde mellem de 6 

og de forebyggende hjem-

mebesøg.  

Der er etableret 2 nye net-

værks-grupper.  

Mindst 15 organisationer 

tilmelder arrangementer 

på platformen Hørsholm 

Hjælper.  

Der er afviklet 2-3 kurser. 

Vi lægger ugentligt 2-3 opslag 

på sociale medier om for-

eningsliv og frivilligt arbejde. 

Foreningsvejviseren er up to 

date. 

Der er truffet afgørelse om en 

fælles foreningsvejviser på 

Hørsholm kommunes hjemme-

side. 

Den fælles kursusplatform er 

synlig og i god gænge. 

2-3 foreninger er hjulpet i gang 

på Facebook. 
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Strategiske  mål for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 

2022 
4. Samarbejde med andre 

Frivilligcentre, foreninger, 

erhvervsliv og kommunen 

om fælles projekter 

5. Indsatser for udsatte 

borgere via selvhjælp 

Indgå i udvikling af projekt 

’’Besserne’’ 

Videreudvikling af Repair 

Cafe. 

Udvikling af projekt Stær-

ke og Aktive fællesskaber 

Lokalt I Hørsholm. 

 

Udvikling af Dynamocen-

tret 

Selvhjælpsgrupper og ca-

féer til udsatte borgere. 

Udvikling af eksisterende 

tilbud til børn ramt af skils-

misse. 

Igangsætning af udvik-

lingsproces.  

Få udvidet vores samar-

bejdsflader. 

Etablering af nye tilbud for 

udsatte ældre. 

Etablering af nye sorggrup-

per  

Vi deltager aktivet i pro-

jekt Besserne 

 Repair Cafe forankres og 

kører som en selvstændig 

aktivitet. 

Der er afviklet 2-3 inspira-

tionsmøder i samarbejde 

med HAB og DAB og der er 

en plan for næste skridt i 

processen. 

Dynamocentret er fuldt 

funktionsdygtigt, synligt og 

modtager 2-3 opkald om 

ugen. 

Der etableres et nyt cafe-

tilbud for udsatte grupper. 

Der etableres en netværk, 

som sikre at tilbud til børn 

ramt af skilsmisse funge-

rer. 

Der afholdes 2 netværks-

møder med fagpersoner i 

Hørsholm Kommune 

Der er etableret et nyt 

tilbud for sorgramte. 

Der er etableret et nyt 

tilbud for svage ældre.  

 
Vision 
Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt 
civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en fri-
villig indsats og hente hjælp og støtte.   
  

Værdier/Kendetegn 
En åben dør: Vi tror på, at alle kan og vil bidrage til 
fællesskabet. Vi er tillidsfulde, nysgerrige og re-
spektfulde. Vi er gode til at gribe muligheder, til at give 
plads til samtale og til at skabe løsninger med vidt for-
skellige målgrupper. 
Grosted: Vi skaber et godt miljø for det frivillige arbej-
de i Hørsholm. Vi gøder jorden, vi ser muligheder, og vi 
fjerner barrierer både for nye og for eksisterende initi-
ativer 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 ressour-
cer, fagligheder og erfaringer. Vi engagerer relevante 
samarbejdspartnere i opgaveløsningen. Vi faciliterer, 
skaber dialog og formidler samarbejde, netværk og 
fællesskab. 

 
 
Frivilligcentrenes formål og mål 
Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fæl-
lesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle 
og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.  
Kvalitet & mangfoldighed 
Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden 
af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og 
inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe 
nye foreninger i gang. 
Udfoldelse & deltagelse 
Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde 
og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved 
at gøre det lettere at blive frivillig, lettere at yde en 
frivillig indsats og lettere at finde hjælp og støtte i civil-
samfundet. 
Samarbejde & sammenhængskraft 
Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft 
og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at 
skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger 
og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv. 
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Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm arbejder for at øge  kvaliteten og mangfoldigheden 

af de lokale frivillige indsatser ved at støtte, udvikle og fremme frivillige foreninger samt 

hjælpe nye i gang. 

Vi tilbyder: 

Praktisk hjælp 

Udlån af lokaler eller hjælp til at finde egnede lokaler 

Adgang til pc og lån af kontorplads 

Lån af projektor og pc i forbindelse med møder og arrangementer 

Fotokopiering eller scanning af dokumenter. 

Hjælp til pr, herunder Facebook og andre sociale medier. 

Udlån af CVR., Bank m.m. 

Vejledning i §18 og anden Fundraising 

Rådgivning 

Viden, inspiration og sparring 

 

Netværk 

Mellem foreninger og mellem frivillige. 

Starthjælp. 
f. eks: 

Hvordan skal foreningen organiseres? 

Bestyrelsens sammensætning og ansvar 

Forventede udgifter 

Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.? 

Hvordan skal foreningens vedtægter se ud? 

Den stiftende generalforsamling. 

Cvr registrering og valg af bankkonto 

 

Kurser og temadage 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 

Rungstedvej 1 C, th. 

2970 Hørsholm 

mail@fivillighorsholm.dk 

Tlf. 2926 2040 

www. frivillighorsholm.dk 


