
Frivilligcenter Fredensborg 
NYHEDSBREV nr. 1. februar 2011 
om det frivillige sociale arbejde og  
aktiviteter fra frivilligcentret,  
foreningslivet, kommunen og 
landsorganisationerne 
Ansættelse af  sekretariatsleder 
Det blev Vera Wetlesen, der fik jobbet som leder af Frivilligcenter Fredensborg. 
”Det er meget glædeligt at vi nu har fundet en meget kvalificeret daglig leder af Frivilligcenter 
Fredensborg”, siger formand Ruth Cilwik Andersen. ”Vera har stor erfaring med frivilligcentre 
og selvhjælpsgrupper bl.a. fra Rudersdal, Hørsholm og senest Albertslund og dermed også et 
stort netværk”, fortsætter hun. 
”Vera Wetlesen begynder i det nye job 1. februar 2011, og har været en stor støtte for 
initiativgruppen bag Frivilligcenter Fredensborg i 2010 i form af hjælp til organisering og 
ansøgninger”, siger Ruth Cilwik Andersen. 
Vera har arbejdet med frivillige i Danmark og i udlandet blandt andet Afghanistan og 
Botswana. Vera bor i Kokkedal og er uddannet indenfor reklame, markedsføring, organisation 
og økonomi og har flere lederuddannelser, blandt andet fra DISPUK i Snekkersten. 
 
Bevilling fra Socialministeriet  
Socialministeriet har netop givet tilsagn om medfinansiering af Frivilligcenter Fredensborg, 
støttebeløbet er i 2011, 510.000,- kr. 
”Det er meget glædeligt at vi nu også har økonomisk opbakning fra Socialministeriet i 
etableringen af Frivilligcenter Fredensborg”, siger formand Ruth Cilwik Andersen. ”Fredensborg 
Kommune har allerede givet tilsagn om støtte og opbakning og bestyrelsen for Frivilligcenter 
Fredensborg er allerede trukket i arbejdstøjet”, fortsætter hun. 
 
Bestyrelse 
Bestyrelsen for Frivilligcenter Fredensborg blev etableret på den stiftende generalforsamling d. 
9. november på Karlebo Kro og er godt i gang med at det forberedende arbejde for 
Frivilligcenter Fredensborg.  
Bestyrelsen består af:  
Formand Ruth Cilwik Andersen. Ruth er præst i Strandvejskirken i Humlebæk og bor i 
Humlebæk. 
Næstformand Sahar Faour. Sahar er tolk, med i Forældregruppen og bor i Kokkedal. 
Kasserer Kirsten Vang. Kirsten er netop gået på pension fra en stilling som arbejdsmiljøleder i 
Københavns Kommune og bor i Fredensborg. 
Sekretær Jannie Lehmann. Jannie er bibliotekschef i Hørsholm Kommune og bor i Nivå. 
Menigt medlem Lola Hollesen. Lola er formand for Dansk Handicap Fredensborg og bor i Nivå. 
Suppleanter er Winnie Atkinson og Knud Pedersen. Winnie er socialrådgiver, med i 
Forældregruppen og bor i Nivå. Knud er med i Ældre Sagen Fredensborg og bor i Nivå.  
Frivilligcenter Fredensborg har en hjemmeside og her kan man tilmelde sig nyhedsbrevet og 
melde sig ind i foreningen. 
 
Lokaler 
Angående lokaler, ja så er det jo en del af samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter 
Fredensborg og Fredensborg Kommune at kommunen er behjælpelig med at skaffe lokaler og 
det er de i fuld gang med. 
Når det er sagt – så er det jo også sådan at vi gerne vil i gang nu. Derfor har bestyrelsen 
været ude med forespørgsler flere steder om mulighed for at leje lokaler midlertidigt indtil de 
bedst egnede lokaler falder på plads og besluttet at sige ja tak til lokaler på Hal Kochs Vej 3A, 
3050 Humlebæk. 



Her er der et lokale med plads til to arbejdspladser og mødefaciliteter til møder med 6 – 8 
personer. Vi håber at kunne indrette os fra midten af februar så kig forbi til en snak og en kop 
kaffe. 
 
Generalforsamling 
Frivilligcenter Fredensborg afholder generalforsamling den 14. april  kl. 18.00 – 22.00. Der vil 
være en let anretning kl. 18.00 og generalforsamlingen starter kl. 19.00. Tilmelding er 
nødvendig af hensyn til bestilling af mad. Tilmelding kan ske til 
Tlf.: 40 87 40 54  eller e-mail: v.wetlesen@mail.dk  
eller via hjemmesiden  www.frivilligcenterfredensborg.dk 
Vi glæder os til at se mange foreninger og frivillige. 
Fælles synlighedsdag i 2011 

På statusmødet den 31. januar blev der enighed om, at det kunne være en god måde at 
markere de mange frivillige foreninger, organisationer, gruppe af frivillige   i Fredesborg 
Kommune ved at lave et fælles synlighedsprojekt hen over sommeren i de 4 byer. Det er kan 
være en samlet måde at markere os på i det ”Internationale frivillighedsår 2011” Håber rigtig 
mange vil være med. 
 
Europæisk Frivillighedsår 2011 
2011 er Europæisk år for frivillig arbejde. Foreninger/institutioner fra to forskellige 
europæiske lande kan få EU-tilskud til at udveksle hinandens frivillige. 
Ordningen kaldes Seniorvolontørprojekter (senior = over 50 år) og giver tilskud til dækning af 
de frivilliges rejse- og opholdsudgifter. 
Ansøgningsfrist er den 31. marts 2011 for udvekslinger i perioden 1. august 2011 - 31. juli 
2013. Ansøgninger sendes på en særlig formular til os, Styrelsen for International Uddannelse. 
Vi prioriterer ansøgninger fra organisationer/institutioner med en bred forankring i og 
inddragelse af deres lokalområde og som derudover arbejder med sociale, miljømæssige eller 
samfundsmæssige udfordringer.  
Læs alt om ordningen og Frivilligåret på: http://www.iu.dk/programmer-og-
tilskud/europa/livslang-laering/grundtvig/senior-volontoerprojekterStyrelsen er det 
Annemarie Holm (mail: amh@iu.dk/ tlf.: 3395 7081) og Frederik Carsten Pedersen (mail: 
fiks@iu.dk /tlf.:33957086), der arbejder med EU's voksenprogrammer.  
 
Møder for foreninger   
Der er aftalt nyt møde for foreninger, organisationer, grupper af frivillige den 17. marts kl. 
19.00 i Dagcenter Humlebæk.  Her skal vi planlægge hvordan vi synliggør det frivillige arbejde 
i Fredensborg Kommune hen over sommeren 2011. 

Nyt fra foreninger 
INVITATION TIL TEMAMØDE 
”HVAD ER SKELETTET TIL EN GOD PRESSEMEDDELELSE” 
Hvad er en god historie set med pressens øjne? Hvordan vinkler du dit budskab, så det bliver 
en historie, pressen har lyst til at bruge? Hvad er en god pressemeddelelse? Skriv så det 
fænger!! Hvordan er det nu lige man gør det? 
Ja, - hvor heldigt, nu er der hjælp på vej. DH-Fredensborg afholder Temamøde onsdag den 16. 
februar 2011 kl. 14.00 – 17.30 på Karlebo Kro, Karlebovej  10, 2980 Kokkedal. 
Vi har været så heldige, at vi har fået en dygtig journalist, Majbritt Lund, som har egen 
kursusvirksomhed, til at komme til temamødet og indvie os i de teknikker, som gør 
journalister interesserede i, det vi skriver til dem. 
Det er vigtigt, at alle deltagerne er indstillet på at lære nyt og afprøve metoder, da vi selv 
kommer til at prøve at løse opgaver. 
I en lille kort pause serveres der kaffe, te, kage og frugt, og der vil være isvand under hele 
mødet. 



Vi vedlægger tilmeldingsblanket, som skal sendes pr. mail til Lola Hollesen e-mail: 
lola.hollesen@email.dk senest den 11. februar 2011. Hvis du ikke ønsker at bruge mail, står 
min adresse øverst på brevpapiret. Temamødet er gratis for medlemmer, suppleanter og 
observatører i DH-Fredensborgs bestyrelse. For øvrige deltagere er prisen kr. 200,00, som 
venligst bedes overført i henhold til vejledningen på tilmeldingsblanketten. 
Vi håber, at rigtig mange af jer vil komme til temamødet, hvor vi kan lære, hvordan vi skal 
takle pressen, så vore budskaber kommer ud på en spændende og læseværdig måde. 
Hvis der er noget, du er i tvivl om eller ønsker yderligere oplysning om, er du velkommen til at 
rette henvendelse til Lola Hollesen tlf.: 4914 3782 eller mail: lola.hollesen@email.dk  

Rapport om frivilligt socialt arbejde  
 PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET 
– Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne 
"Åse, jeg kan altså ikke tænke så godt 
i dag, for jeg blev klippet i går." 
"Projekt kommunen og civilsamfundet  - En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter". 
Rapporten sætter fokus på involvering af borgere i frivilligt arbejde. 
Du kan læse den her. 
http://www.frivilligcenterfredensborg.dk/User_files/b48e7d2d2642674fa769c0f30e939da7.pdf 

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev 
Send os en mai såfremt du ønsker/ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra os. 
v.wetlesen@mail.dk eller gå på hjemmesiden www.frivilligcenterfredensborg.dk 
Denne gang har vi sendt bredt ud.  
Frivilligcenter Fredensborg Hal Kochs Vej 3 A, 3050 Humlebæk  
Tlf.: 40 87 40 54  mail: v.wetlesen@mail.dk 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


