
 

 

Nyhedsbrev nr. 5 Frivilligcenter Fredensborg august 2011. 

Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår 

 

Europæisk Frivillighedsår skal være med til at til fremme et aktivt medborgerskab. 

Formålet er at synliggøre frivilligt arbejde og at fremme betingelserne for frivilligt arbejde i EU. 
 

 
l 

Synlighedsdage for det frivillige sociale arbejde i Fredensborg Kommune bliver; 
 

− 10. september: Synlighedsdag i Fredensborg. Foreningerne er på fra kl. 8-15 og der er åbent for 
alle fra kl. 10-14.  

− 17. september: Synlighedsdag i Kokkedal. Foreningerne er på fra kl. 8-15 og der er åbent for 
alle fra kl. 10-14.  

− 24. september: Synlighedsdag i Nivå. Foreningerne er på fra kl. 8-15 og der er åbent for alle fra 
kl. 10-14. 

 
 Foreningerne vil præsentere deres arbejde på forskellig vis, både via boder, mad og sjove indslag. 
 Børn fra børnehaver og fritidshjem vil få mulighed for at få en bod og sælge deres legetøj og bøger. 
 
Vivi Jensen er allerede i gang med kontakt til jer ude i foreninger for at høre om jeres deltagelse i de 
tre respektive byer. Vivi´s tlf. nr. er: 3061 2225. 
 
Vi håber at rigtig mange foreninger vil deltage og at mange borgere vil kigge forbi. 
 
Plakater og flyers er klar til afhentning i Frivilligcentret til de tre byer. 
 
HUSK, der er arbejdsmøde den 24. august i Dagcenter Humlebæk kl. 17.00 – 19.00.  
Der vi være en journalist til stede ved mødets start – med henblik på at få lavet en aftale 
om presseomtale af vores frivillige område. 
 
Ny frivillig medarbejder i Frivilligcenter Fredensborg er Hanne Krogh. Hanne har de sidste 
mange år arbejdet som administrativ medarbejder ved Det Juridiske Fakultet. Hun er nu gået fra og 
ønsker gennem det frivillige arbejde ved Frivilligcentret at få et meningsfyldt virke og oplevelsen af at 
medvirke til at der gøres en forskel ved at bidrage til understøttelsen af det sociale og humanitære 
arbejde i kommunens foreninger og institutioner.  



 
Ældre Sagens SUND KOST, MOTION OG SAMVÆR på Fredtoften den 20. august mellem kl. 
10 – 14.00. 
Frivilligcentret deltager i arrangementet med infotelt og café telt hvor der bages 
pandekager og vafler. 
 
Politikere i praktik i september måned 
Alle politikere, der er med på ideen, får mulighed for at komme i praktik i en social/humanitær 
forening i september måned. Praktikforløbet kan være som besøgsven, lektiehjælper, indsamler, stå 
for et arrangement i en forening eller deltage i et møde i jeres forening for at få indsigt i jeres 
arbejde. 
Hanne Krogh som er frivillig i Frivilligcentret vil ringe til alle foreninger i løbet af uge 32. Hanne kan 
kontaktes på tlf. nr. 3049 2725. 
Når Hanne har fået overblik over hvilke foreninger, der kan tilbyde politikere i praktik – kontakter hun 
politikerne. 
Til sidst kontakter Hanne jer igen i foreningerne og giver jer besked om hvem og hvornår der kommer 
en politiker ud til jer.  
 
Den 6. september INDVIELSE af nye lokaler på Baunebjergskolen 
Frivilligcenter Fredensborg indvies officielt den 6. september kl. 14.00 – 16.00. Borgmesteren vil 
være med til at fejre dette. Invitation vedlægges denne mail. 
 
International Frivillighedsdag – også kaldet frivillig fredag. 
30. september: Dagen hvor hele landet har fokus på frivilligt arbejde. Den sidste fredag i september 
vil fremover være International Frivillighedsdag. Vi fejrer dagen blandt andet medmusik, talere og 
uddeling af en Ildsjæl Pris. Festligheden vil foregå i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej, Kokkedal fra 
kl. 14.00 til 16.00.  
 
HUSK indstilling til Ildsjæl Prisen 
Det er de sociale, sundhedsmæssige, integration og humanitære foreninger, der indstiller en person 
eller en forening til prisen. Indstillingen til Ildsjæl prisen skal være Frivilligcentret i hændesenest den 
1. september. E-mail: admin@frivilligcenterfredensborg.dk 
 
Kurser - Uddannelsespuljen - efterår 2011 
Kursuskatalog indeholder en oversigt over Uddannelsespuljens kursus- og netværkstilbud 
i efteråret 2011. 

Katalogets tilbud er et gratis tilbud til dig, som er frivillig på social- og sundhedsområdet - idet 
kurserne er finansieret af Uddannelsespuljen til frivilligt socialt arbejde. 

Bestil kataloget eller download det i pdf-format. 

Kataloget for efterår 2011 udkommer i august 2011. 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Publikationer/Bestil+publikationer/1726/Publikati
on 

 

 

Frivilligcenter Fredensborg, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk tlf. 3028 40 85 

e-mail admin@frivilligcenterfredensborg.dk 

 

 


