
  

  

Nyhedsbrev  nr.  4  Frivilligcenter  Fredensborg  juni  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.  

Uddannelse  for  frivillige  
Der  blev  afholdt  kursus  12.  og  13.  maj:  "Etik  i  det  frivillige  arbejde"  Humlebæk  Strandvej  54,  3050  
Humlebæk.    Der  var  28  deltagere  og  vi  havde  et  par  meget  spændende  dage.  
  

  
  

                
  
Nysgerrig     se  andre  Frivilligcentre    
-  26.  maj:  Gik  turen  til  Græsted  -  Gilleleje  Frivilligcenter.  Der  blev  udvekslet  erfaringer  og  snakket  på  kryds  og  
tværs.  En  rigtig  god  eftermiddag     Tak  til  Græsted     Gilleleje  Frivilligcenter.  
  

Bestyrelseskursus  
Den  6.  juni  blev  der  afholdt  bestyrelseskursus  for  bestyrelsen  for  Frivilligcenter  Fredensborg.  Torben  Larsen,  
sekretariatsleder  af  Frivilligt  Forum  var  inviteret  til  at  give  nogle  gode  råd  om  faldgrupper  og  særlige  situationer  
og  ansvar  som  en  bestyrelse  har  i  forhold  til  sin  forening,  medlemmer  og  ansatte.  
  

Kanon  Synlighedsdag  i  Humlebæk  for  de  frivillige  

En  kombination  af  frivillige  foreninger  og  familier  med  børn  blev  til  en  god  idérig  dag  for  mange  
borgere,  der  var  nysgerrige  og  kiggede  forbi.  

Underviserne  var:  
Michael  Højlund  Larsen  er  cand.polyt.  og  master  fra  
DPU  med  speciale  i  filosofi  og  ledelse.    

Thomas  Ryan  Jensen  er  cand.mag.  i  filosofi  og  
kommunikation  og  har  et  modul  i  filosofisk  
vejledning  fra  DPU.    
  

http://frivilligcenterfredensborg.dk/?id=526742
http://frivilligcenterfredensborg.dk/User_files/ed466f47ea3f5a5fa9852178b5cb1782.pdf


  
Der  var  aktivitet  lige  fra  morgenstunden  da  cirka  20  foreninger  mødte  op  med  deres  materialer  og  boder  til  en  
Synlighedsdag  for  frivilligt  socialt  arbejde  i  Humlebæk  for  at  fejre  Europæisk  Frivillighedsår.  
  
Der  var  konkurrencer  som  foreningerne  havde  lavet  og  der  blev  vundet  fine  jordbærkager  fra  bageren  i  
Humlebæk.  
  
Børn  fra  hele  Humlebæk  havde  sorteret  ud  i  deres  legetøj  og  bøger  og  stod  ved  deres  stande  og  solgte.  En  del  
børn  fik  sig  en  god  skilling  med  hjem  og  kan  nu  købe  nyt  legetøj.  
  
I  et  par  af  boderne  kunne  der  købes  lidt  godt  til  ganen  og  i  det  Spanske  telt  var  der  Flamingo  dans  og  paella.    
  
Tryllekunstner  Miguel  el  Zorro  fik  tryllebundet  børnene  og  William  prøvede  at  jonglere  med  en  masse  tryllestav  
som  viste  sig  at  være  en  stor  udfordring.  
  

  

                    
  

                
  

            



            

            
  

                          
  

  
  

Alle  billeder  må  gerne  kopieres.  



  
  

De  næste  Synlighedsdage  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  og  et  program  i  salen.  
    Børn  fra  børnehaver  og  fritidshjem  vil  få  mulighed  for  at  få  en  bod  og  sælge  deres  legetøj  og  bøger  som                    
    de  ikke  længere  leger  med  eller  læser.  
  
Der  kommer  plakater  og  flyers  ud  i  børnehaver  og  fritidshjem  om  tilbuddet.  Der  vil  blive  arrangeret  forskellig  
underholdning  for  børn  i  løbet  af  dagen.  Der  vil  være  mediedækning  af  synlighedsdagene  i  de  respektive  lokale  
og  regionale  aviser  mv.  
  
Politikere  i  praktik  
Alle  politikere,  der  er  med  på  ideen,  får  mulighed  for  at  komme  i  praktik  i  en  social/humanitær  
forening  i  slutningen  af  august  og  september  måned.  Praktikforløbet  kan  være  som  besøgsven,  
lektiehjælper,  indsamler  eller  stå  for  et  arrangement  i  en  forening.  
Foreningerne  vil  blive  kontaktet  lige  efter  ferien  om  hvilke  jobs  de  kan  tilbyde  politikerne  at  komme  i.      
Detaljer  kommer  senere.  
  
Nye  lokaler  på  Baunebjergskolen  
Frivilligcentret  flyttede  til  nye  lokaler  på  Baunebjergskolen  den  1.  juni.  Den  tidligere  tandklinik  har  vi  
fået  lov  til  at  låne  indtil  Teglgårdsvej  er  klar  engang  i  foråret  2012.  
Vi  har  fået  indrettet  kontorer  og  projekt  arbejdspladser.  Der  er  mulighed  for  Frivilligcentrets  
medlemmer  at  få  kopieret  til  rimelige  priser.  Indtil  videre  er  det  gratis     når  du  selv  medbringer  papir.  
Kig  forbi  til  en  kop  kaffe  og  se  hvordan  vores  nye  lokaler  ser  ud.  
  
Den  6.  september  INDVIELSE  
Frivilligcenter  Fredensborg  indvies  officielt  den  6.  september  kl.  14.00     16.00.  Borgmesteren  vil  
være  med  til  at  fejre  dette.  Invitation  er  på  vej  ud  sammen  med  dette  nyhedsbrev.    
  
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  Rådhuskælderen  fra  kl.  14.00  til  16.00.    
  
Indstilling  til  Ildsjæl  Prisen  
Det  er  de  sociale,  sundhedsmæssige  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  
  
Ferielukning  i  Frivilligcenter  Fredensborg  
Der  vil  være  ferielukket  i  perioden  fra  den  15.  juni  til  den  11.  juli  2011.  Akut  henvendelse  kan  ske  til  
formand  Ruth  Cilwik  Andersen  tlf.  5091  2903.  
God  sommer  ønskes  alle  fra  Frivilligcenter  Fredensborg.  
  


