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Jobopslag 

 

Aktivitetscenter Teglporten søger frivillige 

Aktivitetscenter Teglporten søger følgende frivillige til deres aktivitetscenter: 

• Frivillig holdleder til et aktivitetshold med kortspil. 

 

• Administrativ talent til at hjælpe vores støtteforening, der lige er ved at blive 

dannet. Foreningen har brug for hjælp til at registrere medlemmer, lave regnskab og andre 

administrative opgaver. 

 

• Frivillig holdleder til en ny studiekreds i litteratur. 

 

Interesserede kan kontakte frivilligkoordinator Charlotte Heichelmann på telefonnr.: 46 11 39 50 

 

Børns Voksenvenner søger frivillige voksenvenner til børn i Rudersdal 

Som voksenven er du med til at gøre en livsvarig forskel for et barn. Dit venskab betyder, at barnet 

blomstrer op, får mere selvværd og klarer sig bedre socialt og fagligt i skolen. Børns 

Voksenvenners erfaring er, at det ikke kun er børnene, der får noget ud af venskabet, men i lige så 

høj grad voksenvennerne. 

Hvis vi har vakt din interesse, så gå ind på https://voksenven.dk/koebenhavn og udfyld skemaet, 

og så ringer vi dig op efterfølgende. Vi har en grundig og omhyggelig proces for at blive voksenven 

og blive matchet med et barn, som sikrer tryghed og støtte hele vejen rundt.    

 

Det Rullende Korps søger nye friske kræfter 

Som frivillig bliver du tilknyttet det Det Rullende Korps, som koordinerer indsatserne ved 

arrangementer og udflugter på plejecentre og daghjem i Rudersdal Kommune.  

Hjælpen består bl.a. i at give kørestolsbrugere et "skub", hjælpe ved bankospil, tage en svingom 

ved en dansecafé eller skænke kaffe ved et musikarrangement. 

Den frivillige bestemmer selv, hvilke opgaver han/hun deltager i og er typisk med ved et 

arrangement 2-3 gange om måneden. 

Interesserede kan henvende sig til Frivilligcenter Rudersdal, der formidler henvendelsen videre til 

Det Rullende Korps. 

Frivilligcenter Rudersdal kan kontaktes på telefonnummer: 45 89 00 56 eller info@frivilligcentret.dk  
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Elsker du at tage billeder? 

Frivilligcenter Rudersdal søger en frivillig husfotograf, som har lyst til at tage billeder af de 

aktiviteter og arrangementer, som Frivilligcentret og vores foreninger afholder. Billederne skal vi 

bl.a. bruge til vores hjemmeside og facebookprofil.  

Jobbet inkluderer ikke et fast timeantal om ugen eller måneden. I stedet planlægger vi i fællesskab 

hvilke møder og arrangementer, der kunne være interessante for dig og os at tage billeder af. 

Interesserede kan kontakte Frivilligcentret på 45 89 00 56 eller info@frivilligcentret.dk 

 

Fællessangere søges til Krogholmgård 

Krogholmgård søger nye frivillige, som har lyst til at indgå i en frivilliggruppe, der på skift deltager 

og er med til at synge for.  

Interesserede kan henvende sig til Frivilligcenter Rudersdal, der formidler henvendelsen videre til 

Det Rullende Korps, der organiserer fællessangen.  

Frivilligcenter Rudersdal kan kontaktes på telefonnummer: 45 89 00 56 eller info@frivilligcentret.dk  

 

Hyggeligt job som kontorpasser? 

Frivilligcenter Rudersdal søger løbende nye frivillige kontorpassere.  

Arbejdsopgaverne består blandt andet af telefonpasning, forefaldende kontorarbejde, indkøb med 

videre. Kendskab til computerbrug på brugerniveau er en forudsætning.  

Den frivillige indgår i et korps af frivillige. Hver kontorpasser har en ugentlig dag af ca. 4 timer. 

Kontakt Frivilligcentret på 45 89 00 56 eller info@frivilligcentret.dk og hør mere.  

 

4 vidt forskellige projekter i Kræftens Bekæmpelse har brug for hænder og hoveder 

Frivillige til Solkampagnen i uge 20, 2018: Som frivillig er man to (en erfaren og en ny 

frivillig) som tager afsted til en børnehave, varighed ca. 1½ time. Vi læser højt fra en børnebog fra 

Kræftens Bekæmpelse om solbeskyttelse. Sammen med børnene laver vi perlearmbånd af UV-

følsomme perler.  

Kontakt Solkampagneleder Susanne Stampe på mail: susannestampe@yahoo.dk eller på mobil: 

20298745. 

2-3 frivillige til Hop & Rock 31.5.2018: Hop og Rock er et arrangement for 4000 SFO børn i 

Rudersdal kommune. Det afholdes på Rudegaard Stadion i tidsrummet kl. 11:00-17:00. Vi har en 

stand, hvor vi taler med børnene om solbeskyttelse og UV-stråler og laver perlearmbånd af UV-

følsomme perler.  

Kontakt Helle From på mail: helle@fromfamily.dk eller på mobil: 40531323. 
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Frivillig koordinator til ”Røgfri Kommune 2030”: Vi du være med til at opbygge en ny aktivitet i 

Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Rudersdal, hvor fokus er at få unge til at stoppe med at 

ryge? Som koordinator arbejder du sammen med områdekonsulenten fra Kræftens Bekæmpelses 

Hovedkontor og andre foreninger. Du har dialogen med skoler, gymnasier og kommunen.  

Kontakt formanden Sri Sai Das på mail: kb.rudersdal.3460@gmail.com eller på mobil: 60437324. 

Frivillig fundraiser: Har du lyst til at fundraise og søge sponsorater til diverse foredrag, 

kampagner og events som f.eks. Lyserød Lørdag i oktober. Kræftens Bekæmpelse Rudersdal har 

mange ideer til både arrangementer, indhold og fonde, men mangler en frivillig, som har en skarp 

og præcis pen.  

Kontakt formanden Sri Sai Das på mail: kb.rudersdal.3460@gmail.com eller på mobil: 60437324. 

 

Parkinsoncaféen mangler frivillige caféhænder 

Parkinsoncaféen i Rudersdal søger frivillige, som har lyst til at lave kaffe og hjælpe til ved deres 

cafémøder og arrangementer.  

De mødes hver anden tirsdag i ulige uger fra 14-16 i Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter 

Mariehøj, Øverødvej 246A, 2840 Holte.  

Interesserede kan henvende sig til kontaktperson Lise Wulff på telefon 50 41 09 75. 

 

Rejseforeningen søger afløsere til omdeling af bladet Senior Nyt 

 

Bladet Senior Nyt omdeles 3 gange om året i Rudersdal Kommune i februar, juni og oktober 

måned. Ruterne varierer i størrelse og omfang. En rute tager 2 – 3 timer og man har en uge til at 

bringe bladene ud. Der mangler særligt vikarer i Søllerød.  

 

Interesserede kan kontakte formand Ingeborg Wisbom på telefon 45 81 82 83. 

 

Blandt bøger og mennesker på Rudersdal Bibliotekerne: frivillige søges til 

LITTFEST Rudersdal og til lejlighedsvis oversættelse af breve til/fra engelsk 

Vil du være med til at lave Rudersdal Bibliotekernes første litteraturfestival? Du vil kunne indgå i 

en arbejdsgruppe til scenen for frivillige, en arbejdsgruppe til praktisk hjælp eller en arbejdsgruppe 

til underholdning for børn. 

Hvis det lyder spændende at være med til at lave en ny litteraturfestival i Rudersdal, så tilmeld dig 

på www.rudbib.dk/littfest. Her kan du også læse mere om projektet. 

Der søges endvidere hjælp til 2-4 gange om året at oversætte breve til og fra engelsk for en 

ældre herre med en amerikansk penneven igennem 70 år. Der er tale om mundtlig oversættelse af 

engelske brev og skriftlig oversættelse af danske breve.  

Kontakt Linda Klein, Holte Bibliotek på mail: link@rudersdal.dk eller på telefon: 46115810. 
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Røde Kors mangler besøgsvenner 

Røde Kors i Søllerød og Birkerød søger nye frivillige besøgsvenner, der har lyst til at gøre en 

forskel for et menneske, der føler sig ensom. Besøgsvenner mødes typisk hos besøgsmodtageren 

en gang om ugen til en kop kaffe, gåtur eller lignende. 

 

Har du lyst til at blive besøgsven, kan du kontakte lokalafdelingen i Røde Kors, Søllerød eller 

Birkerød for at høre nærmere: 

 

Søllerød: Kim Hedemann, Tlf.: 45 89 10 75, e-mail: kim@hedemann.dk  

Birkerød: Bodil Steenholt. Tlf.: 60 73 89 21, e-mail: bls@live.dk  

 

Bliv frivillig skoleven 

Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden i selskab med glade og nysgerrige børn? 

Som frivillig skoleven bliver du fast tilknyttet en skole i lokalområdet, hvor du fx kan være ekstra 

hånd i lektiecaféen, læse med de yngste klasser eller hjælpe til i håndarbejde eller 

musikundervisningen.  

Er du interesseret i at høre mere, kan du henvende dig til Ældre Sagens koordinator i Rudersdal 

Dorthe de Bang på tlf.: 45 42 44 17 eller ddb@webnetmail.dk  

 

 

 

Fotografier: 

Børns Voksenvenner, FrivilligBørs 2017: Jørgen Taagholt, Marieshoppen: Cykelundervisning, 

Røde Kors: Camilla Stephan, Diabetesforeningen og Demensnetværk Rudersdal. 

 

Frivilligcenter Rudersdal 

Kulturcenter Mariehøj 

Øverødvej 246A 

2840 Holte 

Mail info@frivilligcentret.dk 

Telefon 45 89 00 56 

www.frivilligcentret.dk 

Facebook: frivilligcenterrudersdal 

Åben mandag til torsdag kl. 10-15. 
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