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Indledning 
Udflytningen til Kulturcenter Mariehøj i begyndelsen af 
2017 satte sit præg på årets aktiviteter. I det tidlige forår 
holdt vi et brag af en indflytterfest, hvor langt over hun-
drede personer kiggede forbi blandt andre borgmesteren 
og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. Inden da 
havde vi været praktiske i mange uger for at få det nye 
Frivilligcenter til at være Frivilligcenter.

Fredagsjazz blev i 2017 omdannet til Fredagsmatiné, 
der indtog Torvet en række fredage med fulde huse, god 
musik og sang. Samme sted blev der også spist rigtig 
mange Othellolager på Frivillig Fredag, hvor Frivilligcen-
tret hyldede de frivillige og gav lagkage. Ind mellem har 
Frivilligcentret været til byfester i hele kommunen med 
den grønne pavillon og masser af frivilligjob. På folke-
mødedagen arrangerede vi debat om psykisk sårbarhed 
sammen med Bro til hverdagslivet. Årets største begiven-
hed var Frivilligbørs 2017, som blev afholdt i efteråret. 
Igen blev deltagerrekorden slået og igen overgik antallet 
af aftaler antallet på sidste børs. Det blev til hele 143 
aftaler! Børsen holdt vi på Mortens Aften og selvfølgelig 
skulle vi have and efterfølgende. Det sørgede en donation 
fra Danske Banks Fond i Lyngby for at vi kunne. Det takker 
vi for.

Desværre blev 2017 også det år, vi måtte sige farvel til 
Projekt Frivillig. Efter syv år mente de tre ministerier, der 
stod bag projektet, at det ikke længere havde sin relevans 
og projektet lukkede således med årets udgang. Det har 
givet frivilligcentret nogle økonomiske og personalemæs-
sige udfordringer, som det vil tage lang tid at indhente. 

Samtidig forsvinder et inspirerende projekt, der havde 
fokus på unge frivillige og på at fortælle unge om, hvad 
frivillighed er gennem forskellige undervisningsforløb.  

Men nye ideer kommer til  - det gør de jo hele tiden her 
blandt græsrødder.

Således ser vi frem mod et 2018 med nye muligheder, nye 
udfordringer og mange arbejdsopgaver. Og vi glæder os!

Lotte Hassing
Centerleder 
Frivilligcenter Rudersdal
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Donation fra Danske Banks Fond i Lyngby til Frivilligbørs 2017



Bestyrelsesformanden har ordet
Frivilligcentret flyttede straks i det nye år, 2017, ind i nye 
lokaler i Storm P området i Kulturcenter Mariehøj. Samti-
dig flyttede vi vores referencepunkt i Rudersdal Kommune 
til Kulturområdet.

Det er min opfattelse, at flytningen er gået over al 
forventning. Vi er ret hurtigt kommet på plads i de nye 
lokaler og de fungerer godt. Vi har fået flere medlemmer 
i 2017 og vi har et godt samarbejde med Kulturområdet. 
Selvfølgelig har vi lige skullet lære hinanden at kende i 
dagligdagen. Vi var lidt spændte på at skulle indgå den 
formelle brugsretsaftale og senere en samarbejdsaftale 
med Kultur, men der var stor lydhørhed overfor vores 
ønsker, så det gled let igennem. I brugsretsaftalen 
ønskede vi at kunne inddrage Torvet, som Frivilligcentret 
omkranser i Storm P området, til særlige aktiviteter, og 
det fik vi gennemført således, at det kan ske efter aftale.

Vi har også været en del af et godt samarbejde med 
Beskæftigelsesområdet og Socialområdet i Rudersdal 
Kommune i 2017.

Bestyrelsen har i 2017 arbejdet med en ny strategi for 
Frivilligcentret. Det har resulteret i en overordnet strategi, 
hvor vi har 4 fokusområder: Udvikling af nye projekter, 
rekruttering af nye frivillige, netværksdannelse og yderli-
gere samarbejder med Rudersdal kommune.

Desværre blev Projekt Frivillig nedlagt med udgangen af 
2017. Projektet betød for os, at vi kunne aflønne en med-
arbejder på cirka halv tid og dernæst supplere med andre 
midler til at vedkommende kunne løse andre opgaver 
i Frivilligcentret. Det medvirkede til det gode og fagligt 

stærke miljø i centeret, så det vil vi meget gerne genskabe 
med andre midler.

Der er stor fokus på frivillighed i Danmark generelt og 
også i Rudersdal. Det frivillige arbejde skal imidlertid 
understøttes for ikke at gå i stå og ikke mindst skal nye 
initiativer og netværksdannelse mellem bestående initia-
tiver have hjælp. Frivillighed er ikke gratis, men den har 
også stor betydning i civilsamfundet. Vi må konstatere, at 
det økonomiske grundlag for frivilligcentrene er presset. 
Vi modtager et pænt tilskud fra Rudersdal Kommune, 
hvilket vi er meget glade for, og et grundfinansieringstil-
skud fra staten. Herudover kan vi søge tilskud fra puljer i 
staten og private fonde, og det gør vi, men der bliver flere 
og flere, der søger, og dermed færre midler. Vi arbejder 
selv for forbedringer af vores forhold og vores fælles, 
landsdækkende paraply for frivilligcentre, FriSe, arbejder 
generelt for forbedringer af forholdene for de frivillige og 
deres foreninger.

Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til de mange frivillige, 
som udfører et stort og uegennyttigt arbejde til gavn for 
civilsamfundet i Rudersdal Kommune bredt og i Frivillig-
centrets rammer i særdeleshed og 
til vores samarbejdspartnere.

Søren Grotum
Bestyrelsesformand 
Frivilligcenter Rudersdal
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Kvalitet og 
mangfoldighed
3 foreninger og initiativer blev hjulpet på vej af 
Frivillig centret i 2017: Karen Blixen klubben, Cykling uden 
alder på Botilbuddet Ebberød og Fredagsmatiné i Storm P. 

77 gange har Frivilligcentret rådgivet nye og eksiste-
rende foreninger om fx drift, udvikling, rekruttering, 
bestyrelses arbejde, fundraising, vedtægter og nye 
samarbejdspartnere.

Karen Blixen 
Klub Fredagsmatiné

Cykling  
uden alder

Fredagsmatiné

Karen Blixen Klub
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4 eksternt finansierede projekter har Frivilligcentret 
medvirket til at fortsætte udviklingen af i 2017: 

Fælles om Fritiden, hvis mål er at hjælpe han dicappede 
børn til en mere aktiv fritid. Et samarbejde mellem Kultur/
Rudersdal Kommune, SUMH/Sammenslutningen af Unge 
med Handicap og Frivilligcentret. Ligeledes Bro til hver-
dagslivet, hvor psykisk sårbare skal hjælpes til en mere 
aktiv fritid med hjælp fra tidligere psykisk sårbare ud fra 
Peer-metoden. Et samarbejde mellem Social/Rudersdal 
Kommune, Det Sociale Netværk og Frivilligcentret. Des-
uden Integrationsnetværket, som samler de 16 forskellige 
frivillige grupperinger, der arbejder med integration. 
Dette er et samarbejde mellem Beskæftigelse/Kultur/
Rudersdal Kommune og Frivilligcentret. Endeligt fortsatte 
udviklingen af Projekt Frivillig, som Frivilligcentret har haft 
siden 2010, indtil det sidst på året blev udmeldt, at de 3 
samarbejdende ministerier ikke længere fandt projektet 
relevant og indstillede det til lukning pr 31.12. 2017.

Frivilligcenter Rudersdal øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved 
at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt ved at hjælpe nye i gang. 
Frivilligcentret har udviklet fire kerneydelser som konkret understøtter dette. 1: Konsulentbistand til 
det eksisterende foreningsliv. 2: Afholdelse af kurser og temadage. 3: Hjælp til start af nye initiativer. 
4: Hjælp til etablering af netværksgrupper.

Kvalitet og mangfoldighed
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9 nye medlemsforeninger meldte sig ind i 
Frivilligcentret: Birkerød Harmonikaklub af 1983, 
Grundejerforeningen Lille Sandbjerg, Hjerteforeningen 
Rudersdal, Kalorieklubben, KulNaTurforeningen 
Skodsborg, Rudersdal Billedskole, RuBa – Rudersdal 
Bevægelsesakademi, Rudersdal Biavlerforening og 
Søllerødlund Ejerlaug.

Med udgangen af 2017 havde Frivilligcenter Rudersdal 67 
medlemsforeninger og løsere organiserede grupper.

397 gange har Frivilligcentret udlånt lokaler til 
foreninger og frivilliggrupper til møder og aktiviteter. 
Dette tal inkluderer ikke medlemsforeningernes brug af 
de kommunale lokaler i Storm P-området. 
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8 faste caféer har Frivilligcentret lagt mødelokaler til i 
2017 i de nye omgivelser: Jobcaféen, Parkinsoncaféen, 
Demensnetværk Rudersdals Café, Diabetescaféen, 
Hørecaféen, Venligboernes Søndagscafé, 
Hjernetumorforeningens café og Afasigruppen.

30 foreninger har brugt Frivilligcentrets mødelokale 
202 regelmæssigt til møder, arrangementer og 
aktiviteter.

Frivilligcentret har inspireret foreningslivet ved: 

4 kurser: Lokalebooknings kursus, 2 x demenskurser for 
frivillige og pårørende og filmproduktionskurset Film din 
forening.

Kvalitet og mangfoldighed
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Udfoldelse og 
deltagelse
143 aftaler blev indgået mellem foreninger, 
kommunale institutioner og lokale virksomheder på årets 
Frivilligbørs.

61 foreninger, kommunale institutioner og lokale 
virksomheder deltog på Frivilligbørsen.

15 frivillige gav en hånd med ved Frivilligbørsen.

70 frivilligsamtaler og mailkorrespondancer har 
Frivilligcentret afholdt med nye frivillige, hvor de blev 
oplyst om mulighederne.

16 frivillige stod på deltagerlisten hos Bro til 
hverdagslivet ved årsskiftet. Et frivilligantal der er stødt 
stigende. 

24 nye frivillige blev henvist videre til 
juleaftenarrangementer i kommunen.

7 forskellige skolebesøg og innovationsprojekter har 
Projekt Frivillig arrangeret i de Nordsjællandske 
kommuner i 2017. På et skolebesøg fortælles eleverne 
om frivilligt arbejdes værdi og effekt, samt om 
mulighederne for at blive frivillig lokalt. 
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325 projekt-frivilligbeviser er udskrevet i Rudersdal 
Kommune i hele projektets levetid.

3 nye frivillige henvendte sig til projektet Fælles om 
Fritiden. 

5 Fredagsmatiné-
arrangementer har været 
afholdt i Frivilligcentret, 
hvor frivillige og potentielt 
nye frivillige lytter til musik, 
synger med og drikker 
kaffe. 
 

Frivilligcentret har skabt synlighed om frivillighed 
ved: 

10 pressemeddelelser om vores aktiviteter, som er 
blevet bragt i lokalaviserne Rudersdal Avis og 
Frederiksborg Amtsavis’ Rudersdalsektion. 

130 opslag på Facebook og 413 følgere.

5 nyhedsbreve modtaget af 518 abonnenter.

Frivilligcenter Rudersdal øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den 
frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at finde hjælp og 
støtte i lokalsamfundet. Frivilligcentret har udviklet to kerneydelser som konkret understøtter dette.  
1: Frivilligcentret hjælper foreninger med at rekruttere nye frivillige og vejleder nye frivillige i at finde 
det rette job. 2: Frivilligcentret arbejder for at synliggøre de mange aktiviteter og tilbud, der findes i 
foreningslivet.
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6528 gange har vi haft besøgende på Frivilligcentrets 
hjemmeside.

7 indlæg i bladet Senior Nyt og i Kultur/Rudersdal 
Kommunes nyhedsbrev.

130 lagde vejen forbi ved Frivilligcentrets 
Indflytterfest på Kulturcenter Mariehøj.

37 spiste med, da Frivilligcentrets bestyrelse lavede 
mad ved Foreningernes Folkekøkken på Mantzius.
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8 Othellolagkager blev indkøbt til Frivillig Fredag, hvor 
Frivilligcentret gav kaffe og lagkage for at hylde de 
frivillige.
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6 generelle oplæg om Frivilligcentret og frivillighed i 
foreninger, boligforening, Erhvervsnetværk Rudersdal, 
Kultur- og fritidsudvalget under kommunalbestyrelsen og 
Kultursekretariatet. 

3 gange at have deltaget ved lokale byfester: Nærum 
Kulturdag, Birkerød Kulturnat og Folkemødedagen i 
Rudersdal.
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1 debat om psykisk sygdom ”Er der en vej ud af 
systemet?” på Folkemødedagen i Rudersdal med 30 
tilhørere. Arrangeret i samarbejde med SIND Rudersdal, 
Bro til Hverdagslivet og Frivilligcentret.

3 nye film om det lokale foreningsliv. Frivilligcentret 
indgik i 2016 og 2017 et samarbejde med Hovedstadens 
Mediehus om kurset Film din Forening. I alt blev der 
produceret 7 kortfilm fra foreningslivet.

1 Tv-program med de 7 film fra kurset Film din 
Forening. Programmet blev vist på Kanal Hovedstaden.

1 frivilligfilmpalme blev uddelt til Gigtforeningen for 
filmen ”For dig med gigt”.

79 lokale frivillige foreninger og løsere organiserede 
grupper fremgår af Foreningsvejviseren på 
Frivilligcentrets hjemmeside.

Udfoldelse og deltagelse
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Samarbejde og 
sammenhængskraft
Frivilligcenter Rudersdal øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social 
indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner 
og erhvervsliv. Frivilligcentret har udviklet en kerneydelse som særligt understøtter dette: Frivilligcentret 
tilbyder at koordinere netværk mellem dels foreninger, dels foreninger og offentlige institutioner.

2 foreningsmøder med i alt 47 deltagere, som repræ-
senterede 30 forskellige foreninger.

7 møder i Integrationsnetværket, som er et netværk for 
16 forskellige foreninger, frivilliggrupper mv. som 
arbejder med integration.

1 samarbejdsmøde med Kultur, idet Frivilligcentret fra 
årsskiftet skulle referere til Kultur- og Fritidsudvalget 
fremfor Social- og sundhedsudvalget, som Frivilligcentret 
hidtil har refereret til. På mødet orienteredes om nye 
tiltag, initiativer, ønsker og tilbud.

1 ny samarbejdsaftale mellem Kultur og Frivilligcentret.

5 arbejds-, reference- og netværksgrupper i Rudersdal 
Kommune har Frivilligcentret deltaget i: Følgegruppen 
for Forebyggelse af ensomhed (Ældreområdet), Juryen til 
frivilligprisen, som i 2017 blev givet til Forældreforening-
en (Kultur), Frivillighedsnetværket (Kultur), Brugerrådet 
på Kulturcenter Mariehøj (Kultur) og arbejdsgruppe i 
samarbejdsprojektet Bro til Hverdagslivet (Social).

7 møder i det lokale erhvervsnetværk. Formålet med 
det nye medlemskab er at skabe kontakter til erhvervs-
livet, så fremtidige samarbejder mellem foreninger og 
erhvervsliv lettes.

2 møder i Ledernetværket for Frivilligcenterledere på 
Sjælland. Et godt fora til inspiration og erfaringsudveksling.

1 samarbejdsaftale er udarbejdet mellem integrations-
foreningerne, frivilligcentret og kommunen. Samarbejds-
aftalen bygger videre på det 3-årige samarbejdsprojekt 
Lokalsamfundet Bygger Bro. 
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Andre begivenheder i 2017

Forældreforeningen modtog årets frivilligpris. Foto: Søren Brissing

Juledekorationer lavet af 
Kontorkorpset

Kirsten Dalum

Merete Kvist

Kunstner Ida Gantriis udsmykker Storm P

Kaffe til foreningerne  
sponsoreret af Segafredo

Samarbejde og sammenhængskraft



Et blik mod 2018
2018 bliver andet år i de nye omgivelser på Kulturcenter 
Mariehøj og formodentligt også et år, hvor vi stadig skal 
finde os tilrette. Vi bliver jo flere og flere medlemmer 
af Frivilligcentret, og flere medlemmer betyder jo også 
behov for mere plads, flere hylder, flere tavler, mere 
opvask osv. Men mon ikke det også løser sig 2018, 
som det gjorde i 2017. Op mod årsskiftet var vi så 
heldige at få en donation fra Foreningen Østifterne, 
som betyder, at vi kan understøtte vores PUF-projekt 
Nye Sociale Netværk med en række foredrag om sorg, 
skilsmisse og to informationsmøder for nye frivillige. Det 
glæder vi os meget til. Ligeledes bliver det spændende 
at se Karen Blixen Klub, Rudersdal folde sig ud, da vi 
allerede nu kan spore en stor interesse for klubben. 
2018 bliver også året, hvor den nye samarbejdsaftale 
mellem Integrationsnetværket og Rudersdal Kommune 
skal implementeres. Det ser vi frem til og forventer et 
endnu mere udviklet samarbejde mellem kommunen 
og integrationsforeningerne. Ligeledes ser vi frem til det 
fortsatte, men også relativ nye tætte samarbejde mellem 

Frivilligcentret og Kulturområdet, som Frivilligcentret jo 
nu efter 15 år under Ældreområdet refererer til. I 2018 
skal vi også bruge tid til at udfolde Frivilligcentrets nye 
3-årige strategi for 2018-2020. Strategien har fire fokus-
områder: Udvikling af nye projekter, rekruttering af nye 
frivillige, netværksdannelse og yderligere samarbejder 
med Rudersdal kommune. Her håber vi således at kunne 
etablere en gældsrådgivning, men det afhænger af, om 
vi kan opnå ekstern finansiering til det. Frivilligcentret 
ser også frem til det fortsatte samarbejde med projektet 
Bro til Hverdagslivet. Projektet har haft stor succes 
gennem hele 2017 og vi ser frem til samarbejdet i 2018, 
og håber der findes en lokal løsning på en fortsættelse 
af projektet, når det udløber med udgangen af maj. 
Derud over ser vi frem til det daglige arbejde med Frivil-
ligcentrets kerneopgaver: hjælp til igangsættelse af nye 
foreninger og initiativer, rekruttering af frivillige, sjove 
og inspirerende synlighedsarrangementer og masser af 
netværksdannelse.
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Kort om 
Frivilligcenter Rudersdal
Frivilligcenter Rudersdal er en selvstændig forening, som 
blev stiftet i 2001. Frivilligcentret er en paraplyorganisa-
tion for de frivillige foreninger i Rudersdal Kommune og 
nærmeste omegn. Frivilligcentret fokuserer på at styrke 
det frivillige arbejde, hvor der opleves en social udfor-
dring. Frivilligcentret arbejder for at styrke frivilligheden 
ved at synliggøre, støtte og udvikle muligheder og nye 
initiativer.

Medlemskab og kontingent
Frivilligcenter Rudersdal havde i 2017  
 67 foreningsmedlemmer.

Heraf 23 sociale foreninger, 25 patient- og handicap-
foreninger og 19 foreninger uden for det social- og 
sundhedsfaglige felt ex. kulturelle, folkeoplysende og 
idrætsbaserede foreninger. 

27 personlige medlemmer. 

Kontingentet er kr. 100 årligt for foreninger og kr. 50 årligt 
for personligt medlemskab.

Indmeldelse: info@frivilligcentret.dk
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Medlemmer tilbydes:

Kurser 
og seminarer

Praktisk hjælp, fx i form 
af lokalelån og 

kopiering

Rekruttering af 
frivillige

To årlige 
foreningsmøder

Nyhedsformidling 
fra feltet

Faglig sparring, fx ved 
ansøgninger til fonde, PR, 

frivilligpleje og
aktivitetsudvikling

Hjælp til synliggørelse 
og deltagelse i fælles 

arrangementer

Netværksdannelse 
på tværs af foreningerne



Personale

Medarbejdergruppen bestod i 2017 af centerleder 
Lotte Hassing Kristensen, projektkoordinator Anja 
Gjerulf, som varetog Projekt Frivillig, Integrationsnet-
værket og Fælles om Fritiden, samt projektmedarbej-
der Mette Krogh Hansen, som varetog Nye Sociale 
Netværk, herunder Frivilligbørsen og etablering af 
Karen Blixen klubben. Desuden har frivilligcentret fået 
stor hjælp af det frivillige kontorkorps, som i 2017 
bestod af Vinni Jensen, Meiland Gunnergaard, Anna 
Marie Kofoed, Per Møller, Merete Kvist, Helle Helmø 
og Lone Andersen. 

I 2017 fortsatte det gode samarbejde med Det Sociale 
Netværk og Socialområdet omkring projektet Bro til 
hverdagslivet, hvor Frivilligcentret har haft stor fornø-
jelse af samarbejdet med Rikke Thomsen, der har haft 
arbejdsplads i Frivilligcentret. 

I 2017 havde Frivilligcentret også fornøjelsen af at 
have Samira Awad fra Syrien i jobpraktik. 

Anja Gjerulf

Rikke Thomsen

Anna Marie Kofoed Per Møller

Mette Krogh Hansen

Samira Awad

Meiland Gunnergaard, Lone Andersen og Vinni Jensen

Lotte Hassing 
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Bestyrelse 

Frivilligcentrets bestyrelse har siden generalforsamlingen i april  
været sammensat af følgende personer: 

Søren Grotum: Danske Handicaporganisationer (formand) 
Vivi Nobel: Gigtforeningen (næstformand) 
Lise Rechter: DemensNetværk Rudersdal (kasserer) 
Jørgen Rassing: Ældesagen Rudersdal 
Birthe Erlendsson: Birkerød Flygtningekontakt 
Annette Marschall Wedel-Heinen: Breelteparkens Venner 
Anne G. Bonné: Forældreforeningen 
Tove Franke: Osteoporoseforeningen Nordsjælland, suppleant 
Kurt Nielsen: Dansk Blindesamfund, suppleant 
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