
BLIV 
FRIVILLIG 

– i dit lokalområde



Tilbud til foreninger 
Foreninger har mulighed for sparring til foreningsarbejdet, 
herunder:

•  sparring til opstart af nye foreninger og projekter 

•  sparring og vejledning til hvervning af frivillige 

•  synliggørelse af jeres forening 

•  information om lovgivning og økonomisk støtte 

•  sparring til udarbejdelse af folder og artikler 

•  kurser og temadage 

•  låne lokaler til aktiviteter og møder 

•  annoncere foreningers arrangementer og jobs på   
 Frivilligcentrets hjemmeside

Hvad kan jeg som frivillig? 

Som frivillig er du med til enten at hjælpe en forening til 
at få flere aktiviteter i gang og som direkte frivillig som 
for eksempel besøgsven, mentor eller voksenven er du 
med til at give en borger nogle gode stunder. Du er med 
til at gøre en stor forskel for den forening, den organisa-
tion du vælger at arbejde frivilligt for. Du er med til at 
gøre lokalsamfundet til et rart sted at bo i. 

Hvad får jeg som frivillig ud af det? 
Du vil blive tilbudt kurser og deltagelse i fælles 
arrangementer og blive en del af et 
fællesskab, både der, hvor du er frivil-
lig og i fælles arrangementer. Du vil 
blive tilbudt kurser og temadage, som 
er relevante i det frivillige arbejde. Der vil 
være rig mulighed for at du kan udvikle 
nye menneskelige kompetencer og få 
indsigt i nye områder af livet. 

Mange organisationer, foreninger og lokale aktiviteter 
benytter frivillig arbejdskraft. De varetager blandt andet 
opgaver og aktiviteter af mellemfolkelig, humanitær og 
social karakter. Fælles for dem alle er, at de er afhængige 
af frivillige hænder til at løse en række opgaver. Som 
frivillig bidrager du ulønnet til løsningen af en bestemt 
opgave i nærheden af, hvor du bor.

Frivilligcenter Fredensborg 
er med til at skabe gode rammer og betingelser for frivilligt 
arbejde i Fredensborg Kommune



Tlf. 30 28 40 85 
admin@frivilligcenterfredensborg.dk 
www.frivilligcenterfredensborg.dk

“Det har stor betydning for den frivillige og stedet, 
at man er frivillig. Jeg får gode oplevelser med hjem, 
og det gør, at man glæder sig til hver dag i frivilligt 
arbejde....(citat frivillig).

“Det sociale netværk i lokalområdet øges. 
Frivillige får bedre kendskab til hinanden,  
og man lærer hinanden at kende på tværs...
(citat frivillig).

Går du med en god idé?
Har du en god idé til et projekt og ikke lige ved, hvordan 
du skal gribe den an, kan du henvende dig i Frivilligcentret 
og få sparring. Der er gode muligheder for støtte og 
sparring til projektbeskrivelse og fundraising.




