
 

 

 

FrivilligBørs 
— Et møde mellem institutioner, virksomheder og foreninger 

Kære virksomhed 

Fredag den 10. november kl. 16.00-17.30 arrangerer Frivilligcenter Rudersdal en FrivilligBørs for 

offentlige institutioner, virksomheder og foreninger. Det foregår i Frivilligcentrets lokaler i Storm P 

området på Kulturcenter Mariehøj. 

En FrivilligBørs er et netværksmøde, hvor deltagerne forærer 

hinanden varer i form af aktiviteter, viden og ressourcer. 

På vores sidste FrivilligBørs deltog over 50 organisationer. Vi håber, at mange også har lyst til at   

være med i år. 

 

Lokal synlighed 

FrivilligBørsen giver jer mulighed for at styrke jeres synlighed i     

lokalsamfundet. 

Derudover er FrivilligBørsen en mulighed for at arbejde konkret med 

samfundsansvar og –engagement. 

 

Hvad kan I tilbyde? 

Har I viden, som andre kan have glæde af? Må andre få en 

”smagsprøve”? Eller kan I hjælpe med praktiske opgaver? 

 

Aftaler fra sidste FrivilligBørs 

På FrivilligBørsen i 2015 blev der indgået over 120 aftaler. Blandt andet aftalte advokatfirmaet Hans 

Henrik Stener et foredrag om testamenter for Aktivitetskalenderen ’Tag Med’, Rudersdal Vin aftalte 

vinsmagning for Parkinsoncafeén og Idon Grafisk lavede aftaler om plakater til Røde Kors               

Besøgstjeneste. 

 

Tilmelding senest den 2. oktober 2017 

På telefon 45 89 00 56 eller mail info@frivilligcentret.dk. Oplys jeres ønsker 

og tilbud, navnet på jeres virksomhed samt navn, e-mail og telefonnummer 

på deltagerne.  

Det er gratis at deltage. 

Informationsmøde 

den 20. september kl.  

16.00-17.30 

Sted: Frivilligcenter        

Rudersdal, Kulturcenter  

Mariehøj, Øverødvej 246B, 

2840 Holte 

Tilmelding: 

senest den 15. september 

til  

info@frivilligcentret.dk 



 

 

 

En FrivilligBørs er et møde mellem kommunale institutioner, lokale virksomheder, foreninger og 

frivillige grupper, hvor deltagerne bytter varer i form af viden, aktiviteter og ressourcer. 

 

Hvad ønsker I jer? Og hvad kan I tilbyde? 

Hvad mangler I for at komme videre med en aktivitet eller idé? Hvad har I, som andre også kan have 

glæde af? I kan tilbyde og ønske varer inden for følgende temaer: 

• Praktisk hjælp 

• Rådgivning, foredrag og kurser 

• Lokaler og materialer 

• Arrangementer og aktiviteter 

• Nye frivillige 

• Nye samarbejder 

 

Hvordan foregår en FrivilligBørs? 

Deltagernes ønsker og tilbud samles i et temaopdelt børskatalog, der  

udsendes inden FrivilligBørsen. 

På FrivilligBørsen bliver katalogets temaer til en række temaborde. Deltagerne bevæger sig frit rundt 

mellem bordene for at mødes med andre deltagere og lave aftaler. Aftalerne kan tage udgangspunkt i 

børskataloget, men kan også være noget helt andet, som man inspireres til på dagen. Hvert          

temabord har en mægler, der kan hjælpe med at lave aftalerne. 

Når to eller flere deltagere har lavet en aftale, udfyldes et aftaleskema. 

 

Mere information og kontaktoplysninger 

Hvis du vil vide mere om arrangementet, kan du kontakte os på Frivilligcenter 

Rudersdal på telefon 45 89 00 56 eller mail 

info@frivilligcentret.dk 

Læs mere om FrivilligBørsen på www.frivilligcentret.dk/frivilligbors, hvor der 

også er billeder, film og flere aftaler fra sidste FrivilligBørs. 

FrivilligBørs, hvad er det? 

Vi har lavet en masse 

aftaler og udvidet vores 

netværk. Vi glæder os til 

at deltage næste gang — 

Det er et rigtig godt      

initiativ. 

- Peter R. Lassen, 

Idon Grafisk 

” 


