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VELKOMMEN 
Velkommen til foreninger, frivilliggrupper, virksomheder, 
private og kommunale fagområder, som samles til træf for at 
udvide netværket, få ny inspiration og komme i gang med nye 
partnerskaber på tværs af civilsamfundet, den offentlige sek-
tor og det private erhvervsliv.

Vi er stolte af at have samlet mere end 100 deltagere til 
Netværkstræf Rudersdal. Det tegner til en god dag med 40 
parter, der er på aktivt udkig efter nye samarbejdsaftaler. 

Partnerskaber er en del at FN’s Verdensmål. I Rudersdal tror 
vi også på, at partnerskaber på tværs af civilsamfund, den 
offentlige sektor og det private erhvervsliv bliver vigtigere for 
udviklingen i de kommende år. 

I dag skal vi lære lokalmiljøet endnu bedre at kende. Vi skal 
have ny inspiration, lære af de gode erfaringer og selv have 
mulighed for at præsentere eget virke, vi skal finde partnere, 
der kan hjælpe sagen videre, og selv give en hånd til fore-
ninger og virksomheder, der har brug for det. 

Dette inspirationskatalog giver overblik over de deltagere, der 
søger nyt samspil. Se hvem de er, hvad de ønsker og hvilke 
tilbud de har og hvem det kunne være relevant at gå i dialog 
med på dagen. 

På træffet etableres der emnebaserede dialogstationer, og 
deltagerne bevæger sig frit rundt mellem bordene for at 
mødes med andre deltagere og lave nye samarbejdsaftaler. 
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Motionstilbud til seniorer: Vi er ca 600 medlemmer, som deltager på hold i 
Badminton, Bowling, Cykling, Gymnastik, Løb, Svømning og Yoga.
Ønsker: Samarbejde om idræt og bevægelse for seniorer. 
Tilbyder: En demokratisk og velorganiseret forening, hvor vi hjælper 
hinanden med at organisere aktiviteterne.

Vi arbejder med fællesskaber og aktiviteter som en vej til at øge livskvaliteten for 
borgere, som har psykosociale  vanskeligheder. Vi tilbyder desuden læringsforløb 
som styrker den enkeltes kompetencer og proces med at komme sig. Vi har både 
aktiviteter som er brugerstyrede, andre drives af frivillige og endelig har nogle af 
aktiviteterne medarbejdere tilknyttet.
Ønsker: Vi vil gerne samarbejde om at gøre vejen til deltagelse i foreningslivet og 
lokalsamfundet lettere for borgere med psykosociale vanskeligheder. Vi er et hus i 
forandring, og har særligt fokus på at knytte nye kontakter, der kan give adgang til 
gode fællesskaber. F. eks. har vi i efteråret samarbejdet med foreningen KulNaTur 
og med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Rudersdal om at arran-
gere ture i naturen for deltagere i læringsforløbet Ud i Naturen. 
Tilbyder: Vi kan tilbyde en masse menneskelige kvaliteter og faglige kompetencer, 
samt gode lokaler og faciliteter til fælles aktiviteter og projekter. For tiden lægger 
vi f.eks. lokaler til projekt Plastikposefrit Rudersdal.

Humanitært arbejde.
Ønsker: Samarbejde med et lokalt projekt med fokus på børn og unge eller en 
blanding af unge og ældre. 
Tilbyder: Kompentente medlemmer som kan hjælpe med praktiske opgaver og 
rådgivning. Bidrage med økonomisk støtte.

Vi afholder 16-18 torvedage lørdage i sommerhalvåret, med både lokale og ude-
frakommende stadeholdere. Hver lørdag er der også en form for underholdning 
for børn og voksne.
Ønsker: Vi ønsker samarbejde med flere frivillige, der vil synes at det er dejligt at 
være med f.eks. til enkeltarrangementer, et par gange eller mere. Både til prak-
tiske opgaver, højtlæsning for børn, bræt spil på Torvet, lave kaffe til stadehold-
erne lørdag morgen, ideer til markedsføring og meget andet.
Tilbyder: Du vil blive en del af en fantastisk gruppe frivillige, der brænder for at 
gøre Birkerød til et endnu bedre sted at bo. Være en del af samarbejdet omkring 
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Torvedagene, udvide dit netværk og udnytte dine kreative og praktiske evner.  Og 
det er dig der vælger hvor meget du vil deltage.

Blixen Klub Onsdag holdt første møde i januar 2020 og har nu 130 medlemmer. 
Målgruppen er kvinder +60, som gerne vil være med i et fællesskab og have ny 
inspiration. Klubben mødes om foredrag hver anden onsdag klokken 13.30 på 
Havarthigaarden i Holte.
 Ønsker : Samarbejde om foredragsholdere.
 Tilbyder: Plads i nyt fællesskab for kvinder.

Vi ønsker at fremme integration af syriske medborgere og skabe fællesskaber 
mellem danskere og syrere i Rudersdal. Foreningen har fokus på samarbejde på 
tværs. Sådan øger vi fællesskabsfølelsen og sådan giver vi vores medlemmer 
mulighed for at vokse.
Ønsker: Kontaktperson til at tale dansk/daglig sprog 1 gang om ugen. Flere dan-
ske medlemmer/venner i vores forening for at styrke dansk kulturforståelse og 
sprog. Sygeplejerske til sundhedsprogram.
Tilbyder: Arabisk undervisning til voksne. Madlavningskursus (Arabisk/syrisk 
mad). Kulturforedrag om Syrien/syrere på dansk og arabisk. Fællesspisning.

Danske Bank kommer både i form af vores lokale filial i Rudersdal, som ligger i 
Holte Midtpunkt. Vi kommer også som repræsentanter for Danske Bank i Lyngbys 
fond, der støtter lokale foreninger som ligger i Lyngby-Taabæk og i det tidligere 
Søllerød kommune.
Ønsker: Vi vil gerne dække de bankmæssige behov foreninger kunne have.
Tilbyder: fuldservice til foreninger se vores hjemmeside for mere information 
www.danskebank.dk/foreninger/forside. Fonden kan søges via www. danske-
bank-lyngbys-fond.grant.nu/ansoeg/.

Væksthuset samarbejder med Rudersdal Jobcenter om at hjælpe udsatte ledige 
mod job og uddannelse. Vi er en socialøkonomisk virksomhed og overskud bru-
ges til sociale projekter og til forskning og udvikling af beskæftelsesindsatsen for 
udsatte ledige i Danmark.

Blixen Klub Rudersdal

Dansk Syrisk Kulturforening

Danske Bank

Den Erhversdrivende Fond, Væksthuset



Væksthuset ønsker: Mulighed for at inkludere udsatte ledige i job, praktikker og 
frivilligt arbejde, der giver mening for både den ledige og virksomheden/institu-
tionen/foreningen. 
Tilbyder: vi skaber forløb med mening, sammenhæng og fremdrift. Gennem en hel-
hedsorienteret, håndholdt, koordineret og målrettet tilgang, der tager udgangspunkt 
i den enkeltes situation og ressourcer og hjælper med at komme tættere på job og 
uddannelse. I samarbejde med virksomheder, insitutioner og foreninger sikre vi klar 
kommunikation om forveninger og formål og følger løbende op på forløbet.

Vi arbejder med at yde støtte - gennem deltagelse - til sociale arrangementer på 
kommunens plejeinstitutioner.
Ønsker: Vi vil gerne forøge vores medlemstal. 
Tilbyder: Introduktion til et fælles planlægningssyystem.

Styrken ligger i fællesskabet. Derfor samarbejder vi med foreninger, kommuner og 
eksterne samarbejdspartnere om at få danskerne ud i naturen og ind på banerne. 
Børn og seniorer, begyndere og rutinerede.
Ønsker: Foreninger der vil vise deres aktiviteter frem for ikke-idræts aktive børn 
og unge i kommunen.
Tilbyder: Forenings basar søndag d. 19. april 12.00-16.00 på Rudegaard Idræts-
anlæg, Kongevejen 464-468 i Holte, hvor du kan møde flygtninge og andre ikke-
idrætsaktive, som savner en forening at dyrke idræt i. DGI og Broen skal nok sørge 
for kontingent, til de børn og unge der ikke har råd.

Vi arbejder på at styrke Birkerød-borgernes positive oplevelse af et “stedligt” til-
hørsforhold  til Birkerød ved at gøre bymidten mere attraktiv, både som handelsst-
ed og som mødested. Således at mennesker får øje på og kan genkende hinanden 
så lokale netværk kan dyrkes.
Ønsker: Praktisk samarbejde for synlige resultater i bymidten, der understøtter 
ovenstående.
Tilbyder: At komme med i et samarbejde om noget der er meningsfuldt og er 
lokalt forankret.

I folkekirkens nødhjælps genbrugs butik på Hovedgaden i Birkerød har vi rigtig 
mange gode kunder. Vi har et fint salg og stort overskud, som er med til at hjælpe 

Det Rullende Korps

DGI Nordsjælland
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fattige og nødlidende i andre lande. Vi er et team af engagerede frivillige, men vi 
mangler flere hænder til at sørge for at butikken er åben med glade frivillige alle 
ugens dage, dog ikke søndage.
Ønsker: Samarbejde om genbrug og flere frivillige, der vil hjælpe os med at hjælpe 
andre - bliv frivillig nogle timer om ugen og få et godt socialt netværk samtidig.
Tilbyder Vi tilbyder et varieret arbejde, sortering, ekspedition og lettere rengøring 
af butikken. Ved at være i en genbrugsbutik, er vi med til at øge interessen for 
genbrug og yde en indsats der gavner ude i verden.

Jeg er vært for et hold filmentusiater, der mødes i vinterhalvåret hver sidste 
søndag i måneden på Nærum bibliotek.
Ønsker: Vi ser film af høj kvalitet, der af en eller anden grund har fået ringe op-
mærksomhed herhjemme. 
Tilbyder: Filmfællesskab.

Frivilligcenter Rudersdal viser vejen til fællesskabet og er knudepunkt for frivil-
lighed. Centret samler 85 foreninger og en række personlige medlemmer. Vi 
udvikler det frivillige miljø, giver sparring og hjælper nye frivillige aktiviteter 
frem, låner lokaler ud og giver overblik over foreninger, frivilligjob, selvhjælps-
grupper og frivillige aktiviteter.
Ønsker: Flere eventfrivillige, flere igangsættere af selvhjælp med indsigt i børn og 
unge. Flere unge frivillige aktiviteter og foreninger. Samarbejde om foredrag og 
temadage på tværs af foreninger Samarbejdspartnere der vil arbejde med temad-
ag om Verdensmål. Samarbejde med boligforeninger og frivillige der vil være med 
til at oprette seniorfællesskaber i boligselskaberne. 
Tilbyder: Vi støtter foreninger. Hjælp til frivilligrekruttering. Sparring til projek-
tudvikling, kommunikation og fondansøgninger Hjælp til at udvikle nye frivillige 
aktiviteter. Foredrag, kurser og temadage på tværs. Hjælp til foreningsudvikling, 
lokaler og foreningsservice. Hjælp til at igangsætte selvhjælpsgrupper og senior-
fællesskaber. Eventfrivillige der kan hjælpe til ved projekter.

Skolehave for 4.-klasserne fra Toftevangskolen i samarbejde med deres natur-
fagslærere. Havelodderne ligger i Den gamle Præstegårdshave, Birkerød. Aktiv-
iteter drives af frivillige.
Haver til maver ønsker: Frivillige til skolehave for 4.-klasserne fra Toftevangssko-
len i samarbejde med deres naturfaglærerer. Man kan deltage aktivt med få eller 
flere timer.

Filmhold Nærum

Frivilligcenter Rudersdal

Haver til Maver



Tilbyder: Hjælp til undervisning af børn i have, natur og madlavning på bålkomfur. 
8 onsdag/torsdage før sommerferien og tilsvarende efter sommerferien. 

Hjerteforeningen Rudersdal er din lokale afdeling af Hjerteforeningen og afholder 
lokale aktiviteter for medlemmer - hjertecafeer om relevante problematikker for 
hjertepatienter - motion og yogahold
Hjerteforeningen ønsker: vi søger frivillige til flere aktiviteter som fx 
børnebørnenes madlavningshold, hjælp til aktiviteter som folkemødet, afholdelse 
af hjertecafe mm.
Tilbyder: Hyggeligt samvær i lille bestyrelse med en stor medlemsskare og aktiv-
iteter der gør en forskel for hjertepatienter og pårørende. 

Alt inden for grafisk produktion. Fra ide - layout/design. Til det færdige produkt - 
flyers, hæfter, visitkort bøger - plakater og messemateriale Vi tilbyder også web 
og Storformatprint Vi har det heke i huset - fleksibelt og hurtig leveringstider Og 
Prisen er knivskarp DIN GRAFISKE MEDSPILLER
Ønsker: Udvidelse af netværk. Nye samarbejdsaftaler. Hjælp til foreninger og spar-
ring. Viden ogvkompetancesparring. 
Tilbyder: Sparring omkring design og marketing. Et grafisk eftersyn og hjælp med 
videreudvikling. Gode råd og hjælp med det grafiske forarbejde og ny udvikling

Oplysningskampagner om og forebyggelse af kræft: Patient- og Pårørendestøtte, 
De 7 Tegn (forebyggelse), Solkampagner (forebyggelse), Røgfri Fremtid i Ruders-
dal, Lyserød Lørdag (kampagne til fordel for brystkræftramte), Senfølger samt Gå-
tur og Café (forebyggelse: socialt samvær blandet med motion samt netværking).
Ønsker: Frivillige til at hjælpe med at fremme 1. Røgfri Fremtid (Røgfri Skoletid, 
Røgfri Idræt, Røgfri arbejdstid) 2. mådeholdenhed med alkohol og andre euforiser-
ende midler 3. sund kost og motion 4. beskyttelse mod hudkræft.
Tilbyder: 1. Samarbejde med alle ligesindende foreninger. 2. Rygestop kurser, 
Fuld af liv kampagner, Cool uden røg. 3. Komme og fortælle om solbeskyttelse til 
idrætsstævner eller lignende. 4. Foredrag / workshops om kost og motion.

Lektiehjælp til alle aldre. Hjælp med diverse papirer, social kontakt, integration
Ønsker: Hjælp med integration 
Tilbyder:en kontaktflade med flygtningebørn og en voksen erfaren frivilligkreds

Hjerteforeningen Rudersdal

Idon Grafisk

Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal (KB i Rudersdal)

Kultur- og lektiecafe Nærum



er et lokalt bindeled mellem foreninger, enkeltpersoner og andre tiltag med kul-
turelt engagement.
Ønsker: samarbejde om at arrangere kulturelle aktiviteter i Rudersdal som 
Birkerød Kulturnat mv.
Tilbyder netværk at kultur- og kunstparter i Rudersdal og stor erfaring i at arran-
gere større kulturelle begivenheder

Vi er en frivillig bestyrelse i Kvickly Holte, valgt af medlemmerne i Kvickly Holte. Vi 
varetager medlemmernes interesse i butikken og overfor COOP på landsplan.
Ønsker: Vi ønsker at lave arrangementer, oplevelser, events m.v sammen med 
andre foreninger, organisationer, kommune, virksomheder m.v. 
Tilbyder: Vi er ikke  sponsor i den traditionelle forstand. Men indgår i ligevær-
dig samarbejde. Vi kan tilbyde varer fra butikken, men sammen finder vi ud af 
hvorledes samarbejdet skal foregå.

Mantziusgården er det kreative kulturhjerte i Rudersdal, der pulserer med oplevel-
ser til et bredt publikum. MantziusLive er en del af Kulturcenter Mantzius, hvor alt 
fra smalle kunstgenrer til storslåede koncerter kan opleves. Her er musik, teater, 
stand-up, musicals, opera, revy, foredrag og meget mere.
Ønsker: at knytte bånd med erhvervslivet i kommunen. Vi samarbejder med 
virksomheder der, ligesom os, har et brændende ønske om at styrke det lokale 
kulturudbud - hvilket gør kommunen endnu mere attraktiv for både virksomheder 
og tilflyttere. 
Tilbyder: samarbejdspartnere tilbydes gratis arrangementer, reducerede priser på 
kulturoplevelser, rabatter på leje af vores mødelokaler samt anderledes og vær-
difuld eksponering af jeres virksomhed. Man bliver automatisk medlem af vores 
sponsorklub, der holder årlige netværksarrangementer.

mst er en speciel form for træning, hvor vi træner indefra og bevæger os ud - med 
fokus på mobilitet - fleksibilitet - funktionel styrke og livskvalitet. Øger bevæge-
lighed, stimulerer leddene, træner store muskelgrupper, der giver udholdenhed og 
afhjælper belastningsskader. Statsligt godkendt genoptræningscenter.
Ønsker: at få folk op ad stolene og ud i livet som et tilskud til folkesundheden. Vi 
ønsker at samarbejde med de øvrige deltagere om, hvordan man kan motivere og 
forklare vigtigheden af at holde kroppen ved lige hele livet.
Tilbyder: Initiativtager bag denne form for træning Nicolai Back og speciallæge 

Rudersdal Kulturparaply
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i almen medicin Catrine Neble, holder gratis foredrag og viser enkelte øvelser. 
Tilhørerne til de enkelte fordrag modtager specielt tilbud om træning.

Elavon er verdens førende leverandør af transaktionsløsninger og kan sikre hurtig 
effektiv og 30-50% billigere løsninger end eksisterende. Uden investering, uden 
binding og med daglig udbetaling på alle korttyper.
Ønsker: Personligt kan jeg levere mit store netværk og erfaring med dette.
Professionelt er Elavon verdensførende i branchen og kan give dig eller dine 
kunder store besparelser.
Tilbyder: Dokumenteret besparelse på 30 - 50% af eksisterende udgifter uden at 
skulle skifte udstyr. Uden at skulle arbejde anderledes. Uden binding.

Vi er en flok frivillige peer-støtter, som bruger vores egne erfaringer med selvud-
vikling til at støtte mennesker, der har det svært. Vi har to primære projekter, ”Bro 
til hverdagslivet” for voksne og ”Backstage” for unge.
Ønsker: 1/ et kreativt værksted, hvor vi kan lave alle formner for kunst og kunst-
terapeutiske processer, hvor vi må svine og have ting stående. 2/ samarbejder der 
vil gøre en forskel for unge og voksne, som går igennem noget svært.
Tilbyder: ligeværdig støtte til sårbare mennesker, bevidstgørende kurser om 
frivillig peer-støtte, konflikthåndtering, samtaleteknikker og livshistoriefortælling 
mv. Her er plads til at være den man er, og samtidig gøre en forskel for andre. Vi 
skriver gerne udtalelser, som kan bruge til fx cv, studieoptag, jobsøgning mm. 
 

RuBA er en idrætsforening der har til formål at give børn og unge i Rudersdal 
Kommune et fritidstilbud der gennem dans og bevægelse forener træning af høj 
kvalitet med masser af sociale oplevelser.
 Ønsker: Vi kunne godt tænke os at samarbejde omkring nogle af de praktiske 
opgaver i foreningen. Fx når der skal syes nederdele til dansepigerne mangler vi 
nogle sy-kyndige hjælpende hænder. 😊
Tilbyder: Vi kan tilbyde shows til diverse arrangementer, uanset hvilke rammer 
der er til rådighed. Vi kan optræde med gymnastiske serier, moderne dans, jazz, 
streetdance, eller hvad der passer til lejligheden.

Ruder Es er et tilbud om samvær og aktiviteter for borgere over 18 år med 
udviklingshæmning eller hjerneskade.

Payius Elavon

PEERS
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Ønsker: Musik - med og/eller for borgerne. Fordrag. Arrangement med flygtninge 
(mad, musik/dans). 
Rude Es tilbyder: Borgerne kan fortælle om at have kognitive udfordringer i 
skoleregi eller foreningsregi. Teater Event til daginstitutioner sammen med 
borgerne.

Kultursekretariatet er bemandet med en række medarbejdere, der har stor ind-
sigt i kultur, og indgår i at understøtte initiativer for alle borgere, det kulturelle, de 
frivillige, ildsjælen og foreningsarbejdet. Kultursekretariatet er den fælles indgang 
til Rudersdal Kommune - vi vejleder, hjælper og guider i forhold til at finde rette 
enhed/myndighed.
Ønsker: at guide, hjælpe og være en fælles indgang til Rudersdal Kommune.
Tilbyder: Kultursekretariatet tilbyder at understøtte, vejlede og facilitere borgernes 
egne initiativer i deres fritid samt tilbyde kulturelle oplevelser med henblik på et 
meningsfuldt kultur- og fritidsliv for den enkelte borger.

Frivillige omdeler senior rådets blad “Senior Nyt” 3 x årligt. Hver rute tager 2½-3 
timer at gå. Da bladene omdeles af frivillige sparer Rådet portopenge, som Rejse-
foreningen får glæde af. Disse penge bruges til rejseomkostninger for de frivillige, 
som hjælper seniorer på rejserne.
Ønsker: Vi mangler frivillige til at omdele “Senior Nyt” de 3 x årligt á 2½-3 timer. 
Man får 8 dage til at omdele bladene i februar, juni og oktober. 
Tilbyder: Glæden ved at hjælpe. Får motion og frisk luft. Der er en årlig fest i 
november med 3 dejlige retter & vine ad libitum, med musik hele aftenen og frit 
slag, for dem der kan lide at danse, og fællesdanse.

Det er formålet med nærværende aktivitet, at inviterer seniorer til sang- og 
musik-arrangementer af  1 til 2 times varighed, hver anden måned. Formålet med 
arrangementerne er i vidt omfang, at skabe kontakt mellem de fremmødte. Der er 
fokus på fællessang og hygge over en kop kaffe / te.
Ønsker: Frivillige til praktisk arbejde ved arrangementerne. Fundraising.
Lokale booking. Repertoire Udvalg. Øvrige opgaver der viser sig nødvendige. 
Tilbyder: Hyggeligt frivilligt arbejde, sammen med øvrige “arrangørerne”, og 
deltagerne ved arrangementerne.

Rudersdal Kommune, Kultursekretariatet

Rudersdal Rejseforening for seniorer og handikappede

Seniorer synger sammen



Kultur : Fællesskab om bålet med foredrag, fællessang, digtoplæsning. Natur :Vild 
mad Urtevandring, Skovens spisekammer. Motion: Foreningen har oprettet 
skovfit.dk til dig der gerne vil træne kroppen året rundt på naturens præmisser – 
MED naturen.
Ønsker: Et netværk med ligesindede. Få samarbejdsaftaler omkring grøn livstil, 
grøn kultur - forebyggelse og sundhed - hjælpe hinanden foreningerne imellem. 
Oplyse andre netværk om hinandens aktiviteter.  
Tilbyder: Fællesskab under åben himmel, at fortælle om jeres budskaber i vores 
netværk. At byde velkommen til andre foreninger i skoven og skabe nye tiltag i 
synergi.

Jeg arbejder på, at finde 2-3 personer, som sammen med mig har lyst til at købe 
en landejendom på en 8-12 ha. Gerne et sted i NV.Sjælland eller, hvor jorden er til 
at betale
Ønsker: Bofællesskab med hver vores egen bolig. Fælles dyrkning af køkkenhave 
med mad til eget forbrug. Det skal gøres bæredygtigt med permakultur og økolo-
gi. Så skal der plantes en skov på resten af jorden. Det kaldes skov-rejsning på 
fagsprog.  
Tilbyder: Jeg kan tilbyde, at være med på alle planer. Jeg har undersøgt at sådan 
et projekt er helt i EU’s ånd. Man vil gerne have en indsats fra private lodsejere til 
at reducere kvælstof i søer, fjorde, åer og indre farvande. Det står i redegørelsen 
om EU tilskud til privat skovrejsning.Det er forbudt, at bruge pesticider. Man kan 
få tilskud op til 100 %. Jeg kan fortælle meget  mere på mødet. 

Social Selling Company hjælper virksomheder og individer med at skabe mere 
forretning gennem social selling tankegangen. Det kan gøres ved at inspirere, 
dele viden, svare på spørgsmål og hjælpe netværket. Vi arbejder mest med B2B 
virksomheder, og derfor er det også primært LinkedIn, der bliver brugt som sociale 
medie. Vi arbejder meget med LinkedIn og kender det ret dybdegående.
Ønsker: Hvis der er virksomheder eller organisationer, som gerne vil vide mere om 
social selling og LinkedIn, kan vi hjælpe med undervisning og 
sparring. Vi gør det eksempelvis gennem inspirationsforedrag, workshops, coach-
ing og udarbejdelse af content – både individuelt og i forhold til teams.
Udbyder du kurser til virksomheder, kan vores kurser indgå i din pakke.
Tilbyder: Jeg har et ret stort netværk indenfor mange forskellige brancher, så jeg 
kan ofte give et navn videre. Jeg har et stort kendskab til LinkedIn og social sell-
ing. Do’s and dont’s. Jeg er god til at skrive tekster og finde understøttende grafik.

Skovfit.dk v/kulnatur-foreningen Skodsborg

Skovrejsning - privat

Social Selling Company



1:1 behandlingsforløb af stressede ud fra nogle meget effektive værktøjer. Imple-
mentering af stressberedskab i virksomheder.
Ønsker: Samarbejde med Kommuner (jobcentre), virksomheder, der vil have høj 
trivsel, jeg er rimelig åben for at samarbejde i øvrigt.
Stresseriet tilbyder: Samtaleforløb med folk, der kommer igennem jobcenteret, 
fx pga. hel/delvis stresssygemelding. Rådgivning til virksomheder: stressned-
sættende tiltag, stressberedskab, træning af ledere og medarbejdere (gå-hjem)
foredrag, workshops.

Vi har 107 medlemmer som samles til arrangementer hen over året. Fx frokost-
banko, spil, foredrag på Sognegården og udflugter.
Ønsker: Vi er altid på udkig efter spændende foredragsholdere. 
Tilbyder: Vi er åbne og har gode erfaringer med at drive en forening.

Jeg er selvstændig tekstilkunstner og i færd med et kæmpe crowd-knitting 
projekt. Sammen skal vi i løbet af 2020 strikke 10.000 skygger til en storslået 
kunstinstallation.
Ønsker: Jeg søger personer fra strikke-klubber/grupper i hele kommunen, som vil 
være tovholder på hver 1 % af projekt “10.000 skygger”. Altså at sammen med 
egen strikkegruppe, at strikke 100 små skygge-kugler til projektet. Se mere på 
www.sissefogodgaard.dk 
Tilbyder:Jeg kan tilbyde at være en del af noget STORT - og flot. Og jeg kan tilbyde 
at være en del af et strikkefællesskab der sammen forvandler vores garnsrester til 
10.000 skygge-kugler, og siden en storslået kunstinstallation.

Torps Begravelsesforretning - en kærlig afsked
Ønsker: Rådgivning, foredrag og kurser 
Tilbyder: Foredrag og dialog med borgere og foreninger, omkring pjecen “Min 
sidste vilje” og “Din digitale arv”

Vi arbejder med at få alle ikke så aktive Rudersdal borgere ud at gå. Vi skaber 
tryghed og trivsel i en gå-gruppe, så man har lyst til at komme igen. Det er dejligt 
at få det socialt og mentalt godt og så faktisk samtidig blive sundere også fysisk. 
Der sker noget, når vi bevæger os. Humøret stiger. Stressen falder. Vi får mere 
overskud. Både til os selv og dem omkring os.

Stresseriet

Søllerødegnens Pensionistforening

Tekstilkunstner Sisse Fog Odgaard

Torp’s Begravelser ApS

Trørød Gå-vært  med DGI og Frivilligcentret



Ønsker: at borgerne RUDERDAL kommune er de mest aktive i hele Danmark. Vi 
vil samarbejde med andre om at få motion ind i hverdagen, i lokal området uden 
brug af transport. Vi søger lokale gå-værter, som vi hjælper i opstarts fasen!
Vi er sammen om motion i hverdagen i lokalområdet og søger også. 
Tilbyder: Rudersdal Frivillig Centret / Trørød Gå-vært kan tilbyde hjælp til at finde 
allerede etablerede gågrupper i Rudersdal, opstart af gågrupper i dit lokal område 
eller jeres forening, finde egnede ruter i dit/jeres område, finde andre gå-værter, 
så I er flere om samme område plus at være velkomst vært på de første gåture. Vi 
tilbyder også mindst 1 årligt møde, hvor alle gå-værter/ gå-foreninger mødes for 
at erfarings udveksle.

Vi er en lokalafdeling under Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, reli-
gion og etniske forhold. Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have 
retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed 
for at deltage aktivt i samfundet.Vi bygger på følgende værdier: Nærvær, Indsigt & 
Handlekraft. Vi samarbejder med kommunen og andre frivillige organisationer der 
har samme målsætning som Ældre Sagen. 
Ønsker: Aktiviteter af mange slags for Ældre i Rudersdal Kommune. Støtte, hjælp, 
undervisning, diverse aktiviteter til pensionerede borgere. 
Tilbyder: at hjælpe andre frivillige organisationer med vores erfaring inden for 
undervisning og foredrag, udflugter og rejser, IT-undervisning og IT-hjælp, lokal 
og sundhedspolitisk arbejde. Vi har viden og erfaring med at arrangere og udføre 
musik-, motions-, samtale- og samværsprojekter.

ØKO Consult er en regnskabs- og konsulent virksomhed, som især samarbejder 
med virksomheder indenfor SMV segmentet. Såvel virksomhedens som indehav-
ers profil er tilgængelig på LinkedIn.
Ønsker: Aktiviteter af mange slags for Ældre i Rudersdal Kommune. Støtte, hjælp, 
undervisning, diverse aktiviteter til pensionerede borgere.
Tilbyder: Vi tilbyder services indenfor bogføring-regnskab-økonomisk styring og 
andre administrative opgaver. Virksomhedens services kan ses på hjemmesiden: 
www.bogholderi.simplesite.com. Som kunder kan nævnes handelsvirksomheder /
liberale erhverv og foreninger.

Ældresagen i Rudersdal

Øko Consult
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PROGRAM
15.15	 Ankomst,	navneskilt,	kaffe	og	kage

15.30		Velkomst	i	Store	sal
Kristine Thrane, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 
Rudersdal Kommune byder velkommen.

15.40		Foredrag	i	store	sal
Özlem Cekic, forfatter, debattør og tidligere folketingsmedlem, 
taler om, hvad der skal til for at bygge bro 
mellem foreninger, frivillige, virksomheder og kommune, 
og hvad vi hver især selv kan gøre for skabe bedre 
samarbejde om en fælles sag. 

16.10	 God	praksis	i	lokalt	samarbejde	på	tværs	
Ôzlem Cekic interviewer samarbejdspartnere fra fire 
forskellige lokale projekter. 

- Hør om erfaringerne fra et mangeårigt samarbejde mellem 
Foreningen Vedbæk Havnedag og TouchRepair/Konella 
Gruppen ApS. 

- Mød partnerne bag et nyt samarbejde mellem Kulturcenter 
Mantzius og Rudersdal Erhvervsforening, som vil styrke 
samspillet mellem kultur, musik og erhverv i Rudersdal 

- Hør hvad der kommer ud af at bygge bro mellem de sociale 
foreninger og idrætslivet i et nyt samarbejde mellem DGI 
Nordsjælland, Røde Kors, BROEN Rudersdal og Frivilligcenter 
Rudersdal

- Bliv klog på det nye partnerskab mellem frivillige 
og Rudersdal Kommune om Plastikfrit Rudersdal

17.00		Dialogstationer	og	netværk	i	
Dialogstationer hvor deltagerne møder hinanden og laver nye 
aftaler om samarbejde, i lille sal og foyeren. 

18.00	Let	traktement	i	kantinen 
Let traktement med mulighed for at netværke videre for de 
som har sagt ja til at spise med. 

19.30	Tak	for	i	dag


