
 
 

 

 

 

Hørsholm Hjælper 

Find Frivillige fra gang til gang 



 

Hørsholm hjælper 

 

En mulighed for foreninger, organisationer, institutio-

ner m.fl. i Hørsholm. 

 

Hørsholm Hjælper er en platform for rekruttering af ad-hoc frivillige. 

 

Mange frivillige aktiviteter kan tilrettelægges som enkeltopgaver. 

Mulighederne er utallige– mange foreninger har allerede i dag opga-

ver som løses på den måde. For andre foreninger kan det kræve et 

nyt blik på organiseringen. 

 

Nogle frivillige vil gerne gøre en indsats på fleksible vilkår. De fore-

trækker at være frivillig fra gang til gang. Det vil sige, at de løser enk-

le, specifikke og tidsbegrænsede opgaver.  De frivillige er ikke nød-

vendigvis tilknyttet foreningen/ organisationen fast.  

 

Nogle frivillige vil gerne have motiverende, fleksible opgaver som 

kan tilpasses deres hverdag, for at de melde sig. Den type frivilligt ar-

bejde kan vi udvikle på. Det er den mulighed vi sætter i system med 

Hørsholm Hjælper.  

 

Muligheden for at kunne melde sig fra gang til gang vil tiltrække nye 
og flere frivillige.  
 
 
 



 

 

Hvem 

Som organisation, institution eller forening i Hørsholm har I mulighed for at 

benytte Hørsholm Hjælper  

 

Hvordan 

Vil I tilmelde et arrangement finder i et tilmeldingsskema på hjemmesiden 

www.frivillighorsholm.dk/Hørsholm Hjælper. Her kan I også finde retnings-

linjer for arrangementer som optages under  Hørsholm Hjælper  . 

 

Hvis du vil vide mere 

 

Hvis du vil vide  mere så kontakt Ingelise  Debois Christensen på  

mail horsholmhjaelper@frivillighorsholm.dk 

 

Vil du se de etiske regler eller tilmelde en opgave , så gå ind på hjemmesi-

den www.frivillighorsholm.dk /frivillig fra gang til gang. 

 
Hørsholm Hjælper er en del af Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 
 

 

 

 
 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 

Rungstedvej 1.C, 1.th 

2970 Hørsholm 

Tlf. 29262040  mail@frivillighorsholm.dk 

www.frivillighorsholm.dk  Facebook:  Frivillig Hørsholm 

 



 

Tænk nyt 

 Frivillige fra gang til gang åbner for at tænke i nye baner. Overvej enkeltar-
rangementer om aftenen eller i ferierne – eller måske i weekenderne?  
 

Kig på jeres aktiviteter. Kan en større opgave måske splittes op? Hvad skal 
den frivillige lave og hvad skal den frivillige have information om? 
 
Beskriv opgaverne kort og konkret. 
 
• Overvej tidsforbruget 
• Ansvarsfordeling 
• Udpeg en kontaktperson med ansvar for kommunikation og kontakt-

oplysninger. 
 
En tilfreds ad hoc frivillig vil måske gerne komme igen.  

 

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 

Rungstedvej 1.C, 1.th 

2970 Hørsholm 

Tlf. 29262040  mail@frivillighorsholm.dk 

www.frivillighorsholm.dk  Facebook:  Frivillig Hørsholm 


