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FrivilligBørsen foregår fredag den 10. november kl. 16.00-17.30 
i Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Område D, 
Øverødvej 246B, 2840 Holte

FrivilligBørs 
i Rudersdal 2017

FRIVILLIGBØRS 2017

Program for FrivilligBørsen:
Kl. 16.00:  Velkommen 
 Borgmester Jens Ive åbner FrivilligBørsen
 Deltagerne indgår aftaler
Kl. 17.30:   Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel E. Hansen 

lukker FrivilligBørsen
Kl. 17.45:  Frivilligcentret byder på middag, og snakken kan fortsætte

Børskatalog
Børskataloget indeholder de ønsker og tilbud, deltagerne  
kommer med til FrivilligBørsen. Kataloget er delt op i kategorier  
og indeholder følgende:

Praktisk hjælp ... s. 4
Rådgivning, foredrag og kurser ... s. 5-7
Lokaler og materialer ... s. 8-9
Arrangementer og aktiviteter ... s. 10-11
Nye frivillige ... s. 12
Nye samarbejder ... s. 13-14
Eksempel på aftaleskema ... s. 15

Vi håber, at kataloget vil inspirere til mange gode aftaler på 
FrivilligBørsen.

Venlig hilsen
Frivilligcenter Rudersdal

Sponsoreret af



3

Deltagerliste

Advokatfirmaet Jane Heller   5
Advokatfirmaet Stener   5
Aktivitetscenter Bakkehuset   7, 9, 13, 14
Aktivitetscenter Teglporten   4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Aktivitets- og Kompetencecentret  
 Rønnebærvej 19   7, 10, 11, 13
Birkerød Flygtningekontakt   5, 11, 12
Botilbud Ebberød   12
Bro til Hverdagslivet   4, 5, 6, 7, 9, 10, 14
Byagerens Venner   7, 11, 12
Børnehuset Honningkrukken   10, 11, 14
Børns Voksenvenner København   5, 10, 12, 13, 14
Danske Bank - Birkerød & Holte afdeling   5, 8, 14
Dansk-Syrisk Kulturforening   5, 10, 12, 14
DemensNetværk Rudersdal   5, 11
Egebæks Venner   4, 10
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik   12
Foreningen Center for Konfliktløsning   5, 9, 14
Foreningen Godfar.dk   5, 9, 10, 14
Foreningen Pavanen   12, 14
Foreningen Pensionister i skolen   5, 7
Frivilligcenter Rudersdal   5, 7, 8, 9, 11, 14, 16
Frivilligcentrets Rytmecombo   4, 10
Frydenholms Venner   11
Gigtforeningen   7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Grundejerforeningen Lille Sandbjerg   7, 11, 13
Havarthigaarden   12, 14
Hemingway Club   5, 7
Idon Grafisk   8
Integrationsplan Aps   5, 14
Juleaftengruppen   10, 12
Kontaktgruppen for flygtninge, indvandrere og  
 danskere i Rudersdal Kommune, Nærum   10, 12

Kræftens Bekæmpelse, Rudersdal   4, 6, 12, 13
KulNaTurforeningen Skodsborg   7, 10, 13
Kultursekretariatet - Rudersdal Kommune   6, 11
Lisbeth Svenningsen; kunstner   8
Marieshoppen   9
Mercy Ships Danmark   6, 10
Netværket Jobcafeén i Rudersdal   6, 14
Osteoporoseforeningen, 
 lokalafdeling Nordsjælland   6, 14
Parkinsoncaféen i Rudersdal   10, 12
Plejecenter Bistrupvang   4, 7, 8, 11
Plejecentret Sjælsø   11, 12, 14
Det Danske Spejderkorps, Ravnsholt Division   6, 14
Rejseforeningens Venner   7, 9
Ressourcebanken i Rudersdal   4, 6, 7, 9, 14
Rikke Ekelund; webdesigner   6, 7
RuBA - Rudersdal BevægelsesAkademi   4, 7, 9, 10
Rudersdal Biavlerforening   9, 10
Rudersdal Bibliotekerne   7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
Rudersdal Museer, Vedbækfundene   10, 12
Rudersdal Rejseforening  
 for Seniorer og Handicappede   12
Rudersdal Seniorråd   6, 12
Røde Kors Besøgstjeneste   6, 12
Røde Kors, Søllerød   4, 9, 12
Sct. Georgs Gildet i Birkerød   7, 10
Søllerødegnens Pensionistforening   8
Uldahls Begravelsesforretning   6
Vedbæk Begravelser   6
Venligboerne Rudersdal   6, 7, 10, 11, 12, 14
Videogruppen   10
Ældre Sagen Rudersdal   4, 6, 9, 12

 Side  Side
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Praktisk hjælp
Vi Tilbyder
Bro til Hverdagslivet  …hjælp til computere og smartphones. Oplæg eller besøg hos 

personer, der har svært ved teknikken (fx NemID, E-boks, e-mail 
mm).

Ressourcebanken i Rudersdal  …hjælp til opsætning af Facebooksider og- grupper.
 …hjælp til grafik. 

Røde Kors, Søllerød  …iT-support - installationer af PC'er og internet.
Ældre Sagen Rudersdal  …chaufførafløsning til f.eks. udflugter og ture for ældre på 

plejehjem, ældreboliger, eget hjem og daghjem.

Vi Ønsker
Aktivitetscenter Teglporten  …grafisk hjælp til opsætning af program.
Egebæks Venner  …hjælp til at etablere en bålplads og evt. en lille urtehave sammen 

med nogle af vores beboere.
Frivilligcentrets Rytmecombo  …praktisk assistance til Fredagsmatinéerne – herunder hjælp til 

kaffebrygning, opstilling og oprydning – 4 gange årligt.
Kræftens Bekæmpelse, Rudersdal  …hjælp til hjemmeside.
Plejecenter Bistrupvang  …buskørsel.

 …praktisk hjælp til eksempelvis opsætning af billeder og lignende i 
borgernes boliger.

RuBA - Rudersdal 
BevægelsesAkademi

 …hjælp til at sy dragter og kostumer.

Ældre Sagen Rudersdal  …deltagelse i møder og arrangementer, hvor vi fortæller om, hvad 
vi kan tilbyde i Ældre Sagens Bisidderordning og ’Den hjælpende 
Hånd’.

Praktisk hjælp



5FRIVILLIGBØRS 2017

Vi Tilbyder
Advokatfirmaet Jane Heller  …rådgivning og oplæg omkring dødsbobehandling, testamenter, 

ægtepagter, skilsmisse, bodeling og fast ejendom.
Advokatfirmaet Stener  …foredrag og diskussionsoplæg om testamenter og 

dødsbobehandling ved advokat Lene Juhl Stener.
 …foredrag og diskussionsoplæg om skilsmisse (børn, pensioner, 
opgørelse af boet mm) ved advokat Lene Juhl Stener.

Birkerød Flygtningekontakt  …et oplæg om foreningens arbejde for og med flygtninge.
Bro til Hverdagslivet  …foredrag/oplæg med personlige fortællinger om psykisk 

sårbarhed og diagnoser (i samarbejde med Ressourcebanken) 
 …foredrag/oplæg om psykisk sårbarhed og deltagelse i 
foreningslivet (i samarbejde med Ressourcebanken)
 …oplæg og øvelser om mindfulness, afstresning og bedre kontakt 
til kroppen

Børns Voksenvenner København  …oplæg om ensomhed blandt børn og betydningen af en 
signifikant voksen.
 …oplæg om forebyggelse af ensomhed og det at ’komme i dårligt 
selskab’ hos unge.

Danske Bank - Birkerød & Holte 
afdeling

 …skole med Netbank/ Letbank.
 …foreningsservice.

Dansk-Syrisk Kulturforening  …kulturforedrag om Syrien og syrere på dansk eller arabisk.
 …arabisk undervisning til voksne.

DemensNetværk Rudersdal  …to stk. oplæg og/eller vejledning om demens á 2 timer. For 
eksempel med fokus på at inkludere demente i en forening.

Foreningen Center for 
Konfliktløsning

 …gratis, professionel, anonym rådgivning til dig/jer, der har en 
konflikt eller ønsker råd og vejledning til en vanskelig samtale. 
 …en times oplæg med dialog om konflikthåndtering, 
konfliktforståelse og konkrete redskaber.

Foreningen Godfar.dk  …foredrag og fællesrådgivning, om hvordan man tackler fædre og 
børns situation uden rettigheder ved skilsmisse i Danmark. 

Foreningen Pensionister i skolen  …foredrag om opstart af foreningen Pensionister i skolen og 
samarbejdet med TrygFonden.

Frivilligcenter Rudersdal  …hjælp til frivilligrekruttering.
 …sparring i forhold til projektudvikling og fondsansøgninger.
 …sparring omkring oprettelse og udvikling af foreninger.
 …Undervisningsforløb eller oplæg omkring frivillighed.

Hemingway Club  …foredrag med forskelligt kulturelt, socialt og videnskabeligt 
indhold fra Hemingway klubbens arkiv af foredragsholdere.

Integrationsplan Aps  …foredrag og oplæg om flygtninge, motivation og samarbejde.

Rådgivning, foredrag og kurser
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Vi Tilbyder
Kræftens Bekæmpelse, Rudersdal  …foredrag om kræft og det at leve med kræft.
Kultursekretariatet - Rudersdal 
Kommune

 …rådgivning og facilitering, for borgere eller foreninger, der har 
idéer til eller planer om at arrangere en aktivitet eller et 
arrangement.

Mercy Ships Danmark  …1-2 foredrag om Mercy Ships arbejde (Fra togfærgen ”Dronning 
Ingrid” til hospitalsskib i Afrika). Foredrag kan tilpasses i længden 
efter publikum.

Netværket Jobcafeén i Rudersdal  …formidling af Jobcafeéns aktiviteter til andre foreninger.
Osteoporoseforeningen, 
lokalafdeling Nordsjælland

 …foredrag om knogleskørhed (sygdommen og dens udbredelse, 
diagnose, forebyggelse og medicinsk behandling).

Det Danske Spejderkorps, 
Ravnsholt Division

 …foredrag om spejderbevægelsens organisering og arbejde med 
børn, unge og voksne.
 …Inspirationsforedrag til foreningernes bestyrelser om f.eks. 
udvikling og ledelse.

Ressourcebanken i Rudersdal  …foredrag/oplæg med personlige fortællinger om psykisk 
sårbarhed. (I samarbejde med Bro til Hverdagslivet)
 …foredrag/oplæg om psykisk sårbarhed og deltagelse i 
foreningslivet. (I samarbejde med Bro til Hverdagslivet)
 …oplæg/Workshop om midlertidige handlingsfællesskaber med 
udgangspunkt i ungdomsdemokrati projektet Ycity. 

Rikke Ekelund; webdesigner  …et ”One-page” hjemmesidedesign i WordPress.
Rudersdal Seniorråd  …foredrag om Seniorrådets arbejde.
Røde Kors Besøgstjeneste  …formidling af Besøgstjenestens aktiviteter til andre foreninger.
Uldahls Begravelsesforretning  …foredrag for foreninger og kommunale institutioner, f.eks. 

 …”Når nogen dør”- de praktiske forhold ved dødsfald.
 …”Min sidste vilje” –planlæg din egen begravelse.
 …”Alletiders begravelser” – begravelseskulturen gennem tiden.

Vedbæk Begravelser  …foredrag og dialog omkring ”Min sidste vilje” og håndtering af 
”Din digitale arv.”

Venligboerne Rudersdal  …foredrag om f.eks. Venligboerne, integration og flugt.
 …vejledning til virksomheder og frivillige om ansættelse/
inddragelse af flygtninge.

Ældre Sagen Rudersdal  …gratis foredrag. F.eks. ”Medicinmanden fortæller.” Historien om 
et langt liv med Løvens Kemiske Fabrikker i ind- og udland.
 …”Isle of Man, TT races, haleløse katte og en kæmpe 
kulturudfordring” 
 …deltagelse i møder og arrangementer, hvor vi fortæller om, hvad 
vi kan tilbyde i Ældre Sagens Bisidderordning og ’Den hjælpende 
Hånd’.

Rådgivning, foredrag og kurser
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Vi Ønsker
Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19

 …foredrag, der kan have relevans for centrets borgere.

Aktivitetscenter Bakkehuset  …oplæg og foredrag til Aktivitetscentret.
Aktivitetscenter Teglporten  …foredrag og kurser målrettet vores ældre målgruppe.

 …sparring og rådgivning til vores ældre brugere inden for 
relevante områder – f.eks. arv og forsikring.

Bro til Hverdagslivet  …oplæg fra foreninger om veje ind i jeres foreningsliv for psykisk 
sårbare og frivillige. 
 …oplæg, foredrag og workshops.

Byagerens Venner  …foredragsholdere.
Foreningen Pensionister i skolen  …foredrag med pædagogisk indhold og sigte til foreningen.
Frivilligcenter Rudersdal  …førstehjælps- og hjertestarterkursus.
Gigtforeningen  …foredrag.

 …sparring og rådgivning.
Grundejerforeningen Lille Sandbjerg  …foredrag
Hemingway Club  …foredrag af almen karakter.
KulNaTurforeningen Skodsborg  …hjælp til pr/marketing og synliggørelse

 …hjælp til søgning af sponsorater.
Plejecenter Bistrupvang  …rejsebeskrivelser og foredrag.
Rejseforeningens Venner  …sparring omkring rekruttering af nye

 …bestyrelsesmedlemmer.
Ressourcebanken i Rudersdal  …oplæg, foredrag og workshops.
Rikke Ekelund; webdesigner  …eksperthjælp eller coaching vedr. min forretningsmodel.
RuBA - Rudersdal 
BevægelsesAkademi

 …hjælp til fundraising.

Rudersdal Bibliotekerne  …personer eller grupper, der vil stille op på Speakers corner og 
fortælle om et selvvalgt emne.
 …videnskabelige foreninger/forskere, der vil holde oplæg om et 
fagligt emne.

Sct. Georgs Gildet i Birkerød  …førstehjælpskursus med hjertestarter.
Venligboerne Rudersdal  …foredrag, som er relevante for flygtninge.

Rådgivning, foredrag og kurser
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Vi Tilbyder
Aktivitetscenter Teglporten  …gode lokaliteter til aktiviteter for ældre, udbudt under 

aktivitetscentret.
Danske Bank - Birkerød & Holte 
afdeling

 …kontantkort – alternativt ”hævekort” til foreninger.

Frivilligcenter Rudersdal  …udlån af mødelokale med adgang til projektor, køkken og 
teleslynge.

Gigtforeningen  …kogebøger.
Idon Grafisk  …en pakke bestående af 100 stk. A4 professionelle print samt 1 

stk. plakat 50 × 70 cm.
 …10% rabat på andre grafiske produkter, der bestilles på selve 
FrivilligBørsen til levering inden for 2 måneder.
 …en halv times grafisk sparring/layout.

Lisbeth Svenningsen, kunstner  …maleriudstilling: Få en flok pingviner på væggen. Udstillingen 
består primært af dyremalerier og landskabsbilleder.

Plejecenter Bistrupvang  …udlån af lokaler.
Rudersdal Bibliotekerne  …udstillingsplads. 

 …lokaler. 
Søllerødegnens Pensionistforening  …ledige lokaler i ”Stråhuset” i Holte.  

Lokaler og materialer
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Vi Ønsker
Aktivitetscenter Bakkehuset  …hjælp til trykningsopgaver.
Aktivitetscenter Teglporten  …udstilling af kunst.

 …kunstnerisk udsmykning af facade.
Bro til Hverdagslivet  …adgang til lokaler i Birkerød og omegn.
Foreningen Center for 
Konfliktløsning

 …trykning af materiale om vores gratis rådgivning.

Foreningen Godfar.dk  …lokaler i Rudersdal.
 …udarbejdelse af materialer: visitkort, brochurer etc.  

Frivilligcenter Rudersdal  …lokaler i Birkerød til foreningslivet.
 …kunst til udstilling i vores mødelokale.
 …juletræ.

Gigtforeningen  …flyers.
Marieshoppen  …gode symaskiner -gerne med tilbehør som spoler, nåle mm.

 …strikkepinde, hæklenåle og forskellige slags garn.
 …enkle mønstre og strikkeopskrifter.

Rejseforeningens Venner  …gaver, der kan udloddes til vores bankospil.
Ressourcebanken i Rudersdal  …faciliteter og lokationer til afholdelse af egne arrangementer/

events.
RuBA - Rudersdal 
BevægelsesAkademi

 …træningslokale i Birkerød (minimum 60 m2)

Rudersdal Biavlerforening  …hjælp til logo.
 …etiketter til honningglas.

Røde Kors, Søllerød  …brugte PC’er/laptops
Ældre Sagen Rudersdal  …adgang til lokaler i Holte/Søllerød til bridgespil, 

sprogundervisning og lignende.

Lokaler og materialer
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Vi Tilbyder
Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19

 …rundvisning og information om centret på Rønnebærvej.

Aktivitetscenter Teglporten  …åbent Hus og rundvisning i Huset Teglporten.
Bro til Hverdagslivet  …musik - både som underholdning og terapi – vi kommer gerne ud 

til jer.
 …naturoplevelser – enten oplæg om planter og fugle eller fælles 
gåture i naturen med en frivillig guide.
 …motionsgrupper – løb, cykling eller gåture i fællesskab.

Børnehuset Honningkrukken  …et samarbejde om aktiviteter og arrangementer.
 …luciaoptog og sang.

Børns Voksenvenner København  …fredagsbar med stand-up komiker og Børns Voksenvenner, der 
fortæller om vores tilbud.

Dansk-Syrisk Kulturforening  …madlavningskursus i Arabisk-syrisk mad.
Egebæks Venner  …deltagelse i café SnikSnak en mandag aften  - efter nærmere 

aftale.
Foreningen Godfar.dk  …deltagelse som oplægsholdere ved arrangementer og fælles 

aktiviteter inden for skilsmisseområdet samt fædres og børns 
manglende rettigheder. 

Frivilligcentrets Rytmecombo  …underholdning ved arrangementer i foreningslivet.
Gigtforeningen  …gåture.

 …halvårigt medlemskab af foreningen.
Juleaftengruppen  …juleaftenarrangement for enlige i Rudersdal.
Kontaktgruppen for flygtninge, 
indvandrere og danskere i 
Rudersdal Kommune, Nærum

 …besøg i vores kultur- og lektiecafe hver tirsdag mellem kl. 16 og 19.

KulNaTurforeningen Skodsborg  …grønne events, såsom urtevandring.
 …1 prøvetime i naturlig træning - træning i skoven - skovfitness for 
alle aldre.

Mercy Ships Danmark  …udstilling om Mercy Ships arbejde.
Parkinsoncaféen i Rudersdal  …røver-historier fra De 7 Verdenshave. Tidligere telegrafist og 

sømand Agnes Jørgensen fortæller, (mest for børn).
RuBA - Rudersdal 
BevægelsesAkademi

 …opvisninger ved diverse arrangementer.

Rudersdal Biavlerforening  …filmfremvisning af filmen: ”Året i bigården.” 
 …fremvisning af skolebigård.

Rudersdal Bibliotekerne  …litteraturarrangement med fokus på inspiration og læseglæde for 
børn eller voksne. 

Rudersdal Museer, 
Vedbækfundene

 …1 gratis omvisning for flygtninge på Motsgården i Søllerød.
 …1 gratis omvisning for flygtninge på Vedbækfundene

Sct. Georgs Gildet i Birkerød  …hjælp til en bålaften/eftermiddag – vi har bålpladsen.
 …fællessang på plejehjem.

Venligboerne Rudersdal  …søndagscafé til netværksdannelse.
Videogruppen  …fremvisning af film: Eksempelvis dokumentarfilm om oliven i 

middelhavslandene, rejser til Grønland eller Andalusien. 

Arrangementer og aktiviteter
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Vi Ønsker
Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19

 …introduktion til og prøvetimer i idræts- / motionsforeninger - 
målrettet en gruppe af borgerne på Rønnebærvej.

Birkerød Flygtningekontakt  …aktiviteter og ekskursioner for børn og familier.
Byagerens Venner  …opvisning af dans, gymnastik, sang og musik m.m.
Børnehuset Honningkrukken  …aftaler med et plejehjem, som vi kan besøge, gå Lucia hos, eller 

lave andre fællesaktiviteter med.
DemensNetværk Rudersdal  …aktiviteter til Demensnetværkets ekskursionsgruppe. F.eks. 

omvisning på museum, aktiviteter i foreninger, publikum til 
generalprøver på teaterstykker eller koncerter.

Frivilligcenter Rudersdal  …luciaoptog fra børneinstitution.
Frydenholms Venner  …aktiviteter til arrangementer på Frydenholms tre afdelinger.
Grundejerforeningen Lille Sandbjerg  …vinsmagning
Kultur/Kultursekretariatet - 
Rudersdal Kommune

 …idéer til arrangementer, aktiviteter og udviklingsprojekter inden 
for kultur- og idræt.

Plejecenter Bistrupvang  …sang og spil med instrumenter.
 …filmfremvisning.
 …udflugter.

Plejecentret Sjælsø  …udstilling af kunst.
 …musik og sang til glæde for beboere på Sjælsø.

Rudersdal Bibliotekerne  …foreninger, grupper eller enkeltpersoner, der vil lave et 
arrangement i samarbejde med biblioteket indenfor emnerne 
litteratur eller videnskab.

Venligboerne Rudersdal  …samarbejde om dansk-arabisk kulturaften.
 …virksomhedsbesøg for unge flygtninge.

Arrangementer og aktiviteter



12

Nye frivillige
Vi Ønsker
Aktivitetscenter Teglporten  …frivillige, der vil cykle ture med vores brugere i Rickshaw cykler.

 …frivillige til aktivitetscentret. 
 …frivillige holdledere til aktiviteter for 60+; gerne musiske fag, 
træarbejde og smykkefremstilling.
 …haveinteresserede til at vedligeholde have og sansehave.
 …madinteresserede til formiddags- og eftermiddagsdrift af café.

Birkerød Flygtningekontakt  …frivillige cykelundervisere til undervisning for kvinder.
 …frivillige lektiehjælpere.

Botilbud Ebberød  …frivillige cykelpiloter til Botilbud Ebberød.
Byagerens Venner  …frivillige, som eksempelvis vil gå små ture, drikke kaffe, læse eller 

strikke med beboerne. Aktiviteterne besluttes af den frivillige og 
beboeren selv.
 …frivillige cyklister til rickshaw cyklen.
 …besøgsvenner.

Børns Voksenvenner København  …nye potentielle voksenvenner og frivillige match.
Dansk-Syrisk Kulturforening  …flere danske medlemmer/ venner i vores forening med henblik på at 

styrke dansk kulturforståelse og sprog.
 …lektiehjælp i dansk og matematik til elever på VUC/gymnasieniveau.

Folkekirkens Nødhjælps 
Genbrugsbutik

 …frivillige til genbrugsbutikken i Birkerød.

Foreningen Pavanen  …personer, der har interesse i at spille renæssance/barokmusik 
sammen med os. Gruppen består af blokfløjter og en gambe.

Gigtforeningen  …frivillige.
Havarthigaarden  …flere frivillige.
Juleaftengruppen  …frivillige til at være medværter til Juleaften.

 …pianist til Juleaften i Gernersalen, Bistrup Kirke.
Kontaktgruppen for flygtninge, 
indvandrere og danskere i 
Rudersdal Kommune, Nærum

 …frivillige til vores kultur- og lektiecafe.

Kræftens Bekæmpelse, 
Rudersdal

 …frivillige til aktiviteter.

Parkinsoncaféen i Rudersdal  …en frivillig, der vil brygge kaffe til vores møde hver anden tirsdag.
Plejecentret Sjælsø  …frivillige til gå- og cykleture med beboere.
Rudersdal Bibliotekerne  …foreninger, grupper eller enkeltpersoner, der vil lave et arrangement 

i samarbejde med biblioteket indenfor emnerne litteratur eller 
videnskab.

Rudersdal Museer, 
Vedbækfundene

 …frivillige, der vil være med til at skabe en historisk have på 
Mothsgården.
 …frivillige til Historisk Arkiv i Nærum.

Rudersdal Rejseforening for 
Seniorer og Handicappede

 …hjælpere til at omdele Senior Nyt 3 gange årligt.

Rudersdal Seniorråd  …nye frivillige til følgende arbejdsgrupper: 
hjemmeplejegruppe, plejehjemsgruppe, økonomigruppe, 
praktikgruppe, forebyggelsesgruppe, madpanel og byggeudvalg.

Røde Kors Besøgstjeneste  …nye frivillige besøgsvenner.
Røde Kors, Søllerød  …nye frivillige venskabspersoner/familier til nye flygtninge.

 …midlertidige forældremyndighedsindehavere til uledsagede, 
mindreårige flygtninge.

Venligboerne Rudersdal  …frivillige.
Ældre Sagen Rudersdal  …iT hjælperne, som hjælper med at få borgeres IT til at ’køre’ igen. 

 …iT-Besøgsvennerne. Her er der tale om en længerevarende 
besøgsrække hos en borger, som gerne vil lidt mere på IT-fronten. 
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Nye samarbejder
Vi Tilbyder
Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19

 …samarbejde om relevante events og arrangementer.

Aktivitetscenter Bakkehuset  …ideer til fællesprojekter vedr. sundhed, motion, kost, musik og 
Korunderholdning.

Aktivitetscenter Teglporten  …samarbejde om arrangementer med relevans for ældre.
 …samarbejde om arrangementer med relevans for voksne med 
psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.
 …udvikling af nye aktiviteter for ældre og for voksne med psykisk/
fysisk funktionsnedsættelse.
 …vidensdeling om ”Det gode liv” for seniorer.
 …samarbejde om at skabe liv i Birkerød bymidte.

Børns Voksenvenner København  …at Børns Voksenvenner bliver en del af en virksomheds CSR-
profil.

Gigtforeningen  …samarbejde om events og arrangementer.
Grundejerforeningen Lille 
Sandbjerg 

 …samarbejde om reduktion af motorvejsstøj.

Kræftens Bekæmpelse, Rudersdal  …samarbejde med andre foreninger om caféaktiviteter.
 …samarbejde med andre foreninger om motionsaktiviteter.

KulNaTurforeningen Skodsborg  …tilbud til alle samarbejdspartnere om at blive hørt og set i vores 
nyhedsbrev og i vores fremtidige tryksager.

Rudersdal Bibliotekerne  …samarbejde med foreninger, grupper eller enkeltpersoner, der vil 
lave et arrangement omkring litteratur eller videnskab i 
samarbejde med biblioteket. F.eks. med temaet læselyst for 
børn/voksne. 
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Vi Ønsker
Aktivitetscenter Bakkehuset  …samarbejde omkring fundraisingerfaringer.
Aktivitetscenter Teglporten  …samarbejde om forskellige arrangementer og events.
Bro til Hverdagslivet  …samarbejdspartnere til arrangementer, events og  fællesskaber 

på tværs.
Børnehuset Honningkrukken  …samarbejder omkring: 

Musik, natur, sundhed, bevægelse, kunst/kreativitet og kultur.
Børns Voksenvenner København  …udbredelse af kendskabet til vores forening og de positive 

oplevelser, man får som voksen ven.
 …cSR samarbejder med virksomheder.

Danske Bank - Birkerød & Holte 
afdeling

 …samarbejde med lokale foreninger.
 …input til hvordan Danske Bank kan bidrage til foreningslivet - ikke 
kun økonomisk – men også viden/produkter mm.

Foreningen Center for 
Konfliktløsning

 …udbredelse af vores gratis tilbud om konfliktløsning og 
konflikthåndtering til foreningernes netværk. 

Foreningen Godfar.dk  …samarbejder omkring, hvordan vi kan få ændret 
skilsmissesituationen i Danmark og sikre at børn og fædre sikres 
en ret til et normalt familieliv. 

Foreningen Pavanen  …videndeling med andre musikgrupper.
Frivilligcenter Rudersdal  …samarbejdsaftale med bank om kursus i brug af Netbank for 

flygtninge og indvandrere.
 …samarbejdsaftale med bank vedr. kursus i brug af MobilePay.

Gigtforeningen  …samarbejde om events og arrangementer.
Havarthigaarden  …samarbejde med andre foreninger om konkrete projekter.
Integrationsplan Aps  …at få et større netværk og samarbejde med lokale virksomheder 

og det lokale foreningsliv.
Netværket Jobcafeén i Rudersdal  …samarbejder med andre foreninger, der kan øge Jobcafeéns 

synlighed.
Osteoporoseforeningen, 
lokalafdeling Nordsjælland

 …samarbejde med foreninger og beslægtede patientforeninger, 
der har fokus på motion, gigt og smerte.

Plejecentret Sjælsø  …samarbejde med børnehaver ift. samskabelse mv.
Det Danske Spejderkorps, Ravnsholt 
Division

 …inspiration til projekter og aktiviteter, hvor vi kan engagere unge 
til at deltage aktivt i lokalsamfundet.

Ressourcebanken i Rudersdal  …samarbejdspartnere til arrangementer, events, projekter osv.
Rudersdal Bibliotekerne  …foreninger, der vil præsentere sig på bibliotekerne.
Venligboerne Rudersdal  …samarbejde om dansk-arabisk kulturaften.

 …samarbejde med andre foreninger om inddragelse af flygtninge i 
foreningens arbejde.

Nye samarbejder



Aftaleskema 
Når der laves en aftale på FrivilligBørsen udfyldes et aftaleskema. 
 
Skriv: 

• Kort beskrivelse af aftalen

• Hvornår aftalen gennemføres

• Hvem, der har ansvaret for den første kontakt

• Hvordan denne kontakt skal foregå (ringe eller maile)

• Hvornår kontakten skal være foretaget

Når I har udfyldt aftaleskemaet sammen med jeres aftalepartner, 
afleveres skemaet til ”kopisterne”, der kopierer aftaleskemaet til hver af 
jer.

Telefon

Telefon

Ringe/mail

FrivilligBørs 2017

Mailadresse

MailadresseKontaktperson

Kontaktperson

Aftalepartner A (Firma/Forening/Institution/Person)

Aftalepartner B (Firma/Forening/Institution/Person)

Kontakt - inden dato

Kort beskrivelse af aftalen

Aftalen gennemføres i perioden

Ansvar for første kontakt
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Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Adresse: Øverødvej 246B, 2840 Holte
Telefon: 45 89 00 56
E-mail: Info@frivilligcentret.dk
Hjemmeside: www.frivilligcentret.dk
Facebook: www.facebook.dk/frivilligcenterrudersdal

Frivilligcenter Rudersdal er en selvstændig forening, som blev 
stiftet i 2001. Foreningen er uafhængig af politiske, religiøse 
og offentlige interesser. 
Foreningens bestyrelse er valgt blandt foreninger, grupper, 
organisationer og aktive enkeltpersoner inden for det 
frivillige, sociale felt i Rudersdal Kommune. 
Frivilligcentrets primære opgave er at styrke det frivillige, 
sociale arbejde i Rudersdal Kommune. Derfor støtter 
Frivilligcentret med støtte til lokale foreninger, grupper og 
nye initiativer. Vi formidler kontakt mellem interesserede 
enkeltpersoner, foreninger og andre grupper og arbejder for 
synliggørelse af foreningslivet og frivillighed generelt. 

Tak
Frivilligcentret retter en varm tak til alle samarbejdspartnere i 
projektet. FrivilligBørsen var ikke blevet dét den er, uden den 
støtte og opbakning, Frivilligcentret har oplevet fra alle parter.

Tak til: Knud Sneftrup, Tenna Arnbæk, Helle Helmø, Vinni 
Jensen, Meiland Gunnergaard, Lone Andersen, Annette 
Wedel-Heinen, Eva Nanni, Poul Henrik Appelqvist, Birthe 
Erlendsson, Lise Rechter, Anne Marie Korfitzen, Jørgen 
Taagholt, Hans Bøndergaard, Niels Helmø, Sct. Georgs Gildet 
i Birkerød, Mediehuset København, Danske Bank i Lyngbys 
Fond, Serviceteamet på Kulturcenter Mariehøj, Rudersdal 
Kommune.

mailto:Info%40frivilligcentret.dk?subject=
http://www.frivilligcentret.dk
http://www.facebook.dk/frivilligcenterrudersdal

