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Byt viden, aktiviteter og ressourcer med andre lokale aktører

Store sal i  
Administrationscentret
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FRIVILLIGEBØRS 2015

FrivilligBørsen foregår torsdag d. 24. september  
kl. 16.00-17.30 i Store Sal i Administrationsbygningen 
på Stationsvej 38 i Birkerød.

Program for 
FrivilligBørsen:
Kl. 16.00:  Velkommen 
 Borgmester Jens Ive åbner FrivilligBørsen
 Deltagerne indgår aftaler
Kl. 17.30:  Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Birgit 

Schjerning Povlsen, lukker FrivilligBørsen
Kl. 17.30:  Frivilligcentret byder på en forfriskning, og snakken kan 

fortsætte

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

Deltagerliste ... s. 3
Praktisk hjælp ... s. 4-6
Rådgivning, foredrag og kurser ... s. 7-9
Lokaler og materialer ... s. 10-11
Kultur og aktiviteter ... s. 12-14
Eksempel på aftaleskema ... s. 15

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

Venlig hilsen
Frivilligcenter Rudersdal

FrivilligBørs 
I RUDERSDAL 2015  
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FRIVILLIGEBØRS 2015

Vi Tilbyder
Birkerød Frimærkeklub ... vurdering og salg af frimærker.

Birkerød Torvedage ... hjælp til at bruge torvepladsen ved Teglporten i Birkerød 
til musik, underholdning etc. Der er strøm og vi har borde, 
cafémøbler og meget andet. 

BUS - Børne- og 
Ungdomsorganisationernes 
Samråd

... kontakt til de lokale spejdergrupper fx angående faciliteter 
eller deltagelse i arrangementer. 

Det rullende korps ... en ekstra hånd til at skubbe en kørestol, ledsage en ældre 
eller handicappet under afvikling af dit arrangement, så kan 
vi stille med en ”ruller”. Vi assisterer også gerne som den 
ekstra hånd ved servicering ved bordet eller til borddækning i 
forbindelse med arrangementet.

Frivilligcenter Rudersdal ... hjælp til foreninger med oprettelse af hjemmesider og 
Facebooksider.
... hjælp til frivilligrekruttering.

Projekt Frivillig ... hjælp til at rekruttere unge frivillige til foreninger.

 

Praktisk hjælp
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Vi Ønsker
Birkerød Flygtningekontakt ... bistand til cykelundervisning for kvinder. 

Birkerød Frimærkeklub ... hjælp ved frimærkeudstilling november 2016. 
... fotograf til frimærkeudstilling november 2016.
... vagthund til nattevagt ved frimærkeudstilling november 
2016.

Bistrup Kirke ... frivillige til kirkens genbrugsbutik ”Bøjlestangen”. 
... hjælp til afvikling af den årlige sommerfest Grundlovsdag.

Borgerforeningen Birkerød - 
Vi elsker vores by

... hjælp til at få lavet pr-materialer, der fortæller om det, vi 
tror på.
... at lære at bruge Oplev Rudersdal.

Botilbud Ebberød ... nogle til at køre ture med vores beboere i vores rickshaws.

Børnehuset Honningkrukken ... rådgivning om planter til vores udendørs arealer, samt evt. 
hjælp til at holde dem.

Dansk Blindesamfund ... hjælp til lay-out af foldere.

Frivilligcenter Rudersdal ... frivillige hænder til at male vores mødelokaler.

Kræftens Bekæmpelse ... hjælpere til Lyserød Lørdag d. 3. oktober – for eksempel 
guider på dagen, uddeling af æbler, hjælp til at pynte 
hovedgaden i Birkerød. 
... hjælp til at strømline vores hjemmeside og Facebookside.

Mercy Ships ... hjælp til distribution af ”postkort” forskellige steder i 
detailhandelen (ikke butikskæder).
... frivillig hjælp til oversættelsesarbejde (fra engelsk til dansk, 
projektbeskrivelser mv.).
... at ”den gode sag” der støttes ved walks, bazarer, koncerter 
mv. Alt har interesse stort som småt. Vi hjælper med presse.

Naturstyrelsen ... hjælp til at bekæmpelse af invasive plantearter i 
Jægersborg Hegn, Geelskov og Rude Skov. Aktiviteten er at 
bekæmpe i form af slåning, opgravning m.m.
... hjælp til at etabler nogle lækre bålpladser og lejrpladser i 
Jægersborg Hegn, Geelskov og Rude Skov.  Formålet er at få 
velfungerende og aktive pladser i en god stand, som lokale 
borgere nyder at bruge. 
... hjælp til at fange mink. Undsluppen mink er et stort 
problem for visse dyr, der holder til i vores vådområder. 
Aktiviteten er at opsætte minkfælder og opsyn på egnede 
lokaliteter.
... hjælp til registrering. Er du skarp til fugle, planter, svampe, 
insekter, andre dyr, kan du blive artsregistrant og melde ind til 
Naturstyrelsen pas på kort. 

Praktisk hjælp
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FRIVILLIGEBØRS 2015

Praktisk hjælp
Vi Ønsker
Plejecenter Byageren ... hjælp til at ”hyggenippe” blomsterkrukker med beboerne.

Plejecentret Sjælsø ... en hjælpende hånd til lettere havearbejde/ plante krukker/
luge i beboernes små have og terrasser. I samarbejde med 
beboeren.

Rejseforeningens ... hjælpere til at omdele Senior Nyt 3 gange årligt. 

Rudersdal kommune, 
Beskæftigelse

... hjælp til IT-undervisning til flygtninge.

... hjælp til at få flygtninge i job.

Rudersdal Kommunes Natur, 
Park og Miljøafdeling

... hjælp til vedligeholdelse af ruter i Rudersdal Rutens 
Univers, gerne i form af grupper, der vil registrere fejl og 
mangler på ruterne og melde tilbage til os.
... hjælp til naturpleje, eksempelvis i form af bekæmpelse af 
invasive arter (bjørneklo, gyldenris, pileurt eller andet) i vores 
naturskønne kommune.
... medlemmer til en gruppe omkring æbleplantagen ved 
Mariehøj (”Mariehøjs Venner”), som vil være med til at 
varetage plejen af æbletræerne samt høste og benytte de 
dejlige frugter.
... hjælp til registrering af sjældne eller beskyttede arter på de 
kommunale arealer.

Rudersdal Kommunes 
Vejafdeling

... frivillige til et samarbejde omkring kampagnen ’Vi bor 
smukt’, hvor budskabet er, at både borgere og kommune har 
et ansvar for at holde vores bymiljø og skønne natur ren og 
pæn. 

Røde Kors Besøgstjeneste ... print af små plakater.
... nogen som vil skrive en artikel om det at være besøgsven 
for at rekruttere flere nye besøgsvenner. En besøgsven kan 
også være en gå-ven eller en bog-ven!

Sct. Georgs Gårdens 
Vuggestue

... hjælp til at holde haven og vores nye køkkenhave. Inddrage 
børn i at så, spire, plante og høste i haven.

 Ældre Sagen ... kontakt til personer, der kan synge og spille ved 
arrangementer.
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Rådgivning, foredrag og kurser
Vi Tilbyder
Advokatfirma Stener ... foredrag og diskussionsoplæg om testamenter og 

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

Birkerød flygtningekontakt ... et oplæg om foreningens arbejde for og med flygtninge.

Birkerød Torvedage ... guidet tur på en torvedag, hvor vi fortæller om foreningen.

Borgerforeningen Birkerød - 
Vi elsker vores by

... samarbejde med andre foreninger, om tiltag der skaber liv i 
Birkerød.

Børnehuset Honningkrukken ... pædagogisk viden og sparing med fx idrætspædagoger 
eller sprogpædagoger i forbindelse med samarbejder. 

Dansk Blindesamfund ... et foredrag om at cykle til Paris med et synshandicap. 
... et foredrag om førerhunde ved vores lokale 
førerhundeinstruktør.  

Danske Bank Holte afdeling ... introduktion til Netbank eller Letbank – hvordan udnytter 
man alle mulighederne. 
... Kom i gang med MobilPay.

DemensNetværk Rudersdal ... To stk. oplæg og/eller vejledning om demens á 2 timer, for 
eksempel i forhold til at inkludere demente i en forening.

Frivilligcenter Rudersdal ... sparing i forhold til projektudvikling og fondsansøgning. 
... sparing omkring oprettelse og udvikling af foreninger.
... undervisningsforløb eller oplæg omkring frivillighed.

Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerødegnen

... at udbrede kendskabet til vores lokalhistorie, for eksempel 
ved at fortælle om monumenterne i Rudersdal kommune eller 
andre emner.

Kræftens Bekæmpelse ... foredrag om kræft og det at leve med kræft.

Kulturparaplyen ... vi kan rådgive kulturelt interesserede, der ønsker økonomisk 
eller anden bistand til at gennemføre kulturelle projekter.
... vi kan arrangere debatmøder vedrørende aktuelle, 
kulturelle problemstillinger.

Mercy Ships ... foredrag om Mercy Ships arbejde (Fra togfærgen 
”Dronning Ingrid” til hospitalsskib i Afrika). 
... foredrag kan tilpasses i længden efter publikum.

Netværket Jobcaféen i 
Rudersdal

... orientering om Jobcaféen, dens tilbud og målsætning.

Parkinsoncafeen ... foredrag om hvordan man kan opbygge en succesfuld 
’cafe’ for sin målgruppe, med udgangspunkt i de gode 
erfaringer fra Parkinsoncafeen. 

Projekt Frivillig ... hjælp til udvikling af gode frivilligjobs for unge i foreninger.
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FRIVILLIGEBØRS 2015

Rådgivning, foredrag & kurser
Vi Tilbyder
Rudersdal kommune, 
Beskæftigelse

... oplysning omkring Lokal Samfundet Bygger Bro.

... at oplyse omkring integrationsindsatsen i kommunen.

Rudersdal Kommunes Natur, 
Park og Miljøafdeling

... samarbejde omkring planlægning og pleje af grønne 
områder i kombination med naturvandringer.
... informationsarrangementer om konkrete områder.

Rudolf Steiner børnehaven 
Rønnebærhuset

... en kort, klar gennemgang af Rudolf Steiner pædagogikken.

Røde Kors Besøgstjeneste ... at vi kan komme ud og fortælle om vores arbejde som 
besøgsvenner.

Sct. Georgs Gildet, Birkerød ... foredrag om nødhjælpsarbejde i Uganda via Folkekirkens 
Nødhjælp

Søllerødegnens 
Pensionistforening 

... at samarbejde med andre foreninger omkring større 
arrangementer, fx foredrag eller koncerter, hvor vi deler 
udgifterne til honorar. 
... at andre kan komme og deltage og se hvordan vi arrangere 
vores traditionelle bankospil.

Uldahls Begravelsesforretning ... foredrag for foreninger og kommunale institutioner. Emnet 
kan tilpasses det pågældende publikum. For eksempel:  
” Når nogen dør”- om de praktiske forhold ved dødsfald.  
”Min sidste vilje” –planlæg din egen begravelse.
” Alletiders begravelser” – begravelseskulturen gennem tiden. 

Vinterbadeklubben Furesø ... et foredrag om vinterbadning.

Ældre Sagen ... sparring omkring foreningsdrift og fx konflikthåndtering. 
Erfaringer med hvordan man driver en It-hjælpe-tjeneste og 
holder It-kurser.
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Vi Ønsker
Birkerød Stavgangsforening ... et foredrag til vores generalforsamling, der er relevant 

for vores målgruppe, det kunne handle om natur, motion, 
vandring el. lign.

Birkerød Torvedage ... samarbejde om at udvikle Birkerød Bymidte som et handels 
- og kulturcentrum.

Borgerforeningen Birkerød - 
Vi elsker vores by

... viden om hvordan man bruger hjertestarteren, der står i 
Gågaden.
... at lære Frivilligcentret at kende.

Det rullende korps ... et foredrag, som kan inspirere os i vores ”rulleropgaver” 
med ældre på plejecentre. 

Netværket Jobcaféen i 
Rudersdal

... at blive mere synlige overfor foreninger/personer med en 
kontaktflade til arbejdssøgende, til asylansøgere og personer, 
der har problemer med at komme ud på arbejdsmarkedet.

Parkinsoncafeen ... spændende foredrag til vores ’Cafemøder’. 

Plejecenter Byageren ... interessante foredrag til beboerne.

Plejecentret Sjælsø ... lokalhistoriske foredrag for beboere og daghjemsgæster i 
dagtimerne.
... små foredrag om stort og småt. Rejebeskrivelser, kultur og 
interesseforeninger mm.

Projekt ’Nye veje - Nye 
fællesskaber’ 

... samarbejdspartnere til kompetenceudvikling af 
frivilliggruppe.

Rejseforeningens venner ... sparring omkring rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

Rudersdal Bibliotekerne ... foreninger der vil præsenter sig på biblioteket.
... foreninger der vil holde et café-arrangement på biblioteket, 
f. eks. om ’svære emner’.
... personer eller grupper der vil stille op på Speakers’ Corner 
og fortælle.

Rudersdal kommune, 
Beskæftigelse

... samarbejdspartnere til integration i nærområderne.

Røde Kors Besøgstjeneste ... foredrag for besøgsvenner om ældres forhold o.a.

Søllerødegnens 
Pensionistforening 

... foredrag, der er interessante for en ældre målgruppe.

Vinterbadeklubben Furesø ... et foredrag om biologien i Furesøs Store Kalv.

 

Rådgivning, foredrag & kurser
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FRIVILLIGEBØRS 2015

Vi Tilbyder
Birkerød Torvedage ... Mulighed for foreninger, institutioner og andre kan få en 

stadeplads på Birkerød Torvedage.

Bistrup Kirke ... udlån af lokaler til aupairs og sognets lokale foreninger.

Botilbud Ebberød ... mødelokaler med plads op til 12 personer.

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

Idon Grafisk ... en pakke bestående af 100 A-4 professionelle print samt 1 
stk. plakat 50x70.
... 10% rabat på ”ANDRE” grafiske produkter der  bestilles på 
selve FrivilligBørsen til levering indenfor 2 måneder.

Plejecentret Sjælsø ... Sjælsøs centralt beliggende alrum med flygel til lokale 
musikglade eller sangkor. I kan øve jer og skabe liv og glæde.
... udstillingsmulighed for samleobjekter, kunst mm. Aflåst 
glasmontre 40x40 cm med 3 glas hylder, placeret ved Sjælsøs 
hovedindgang. Mulighed for at fortælle om udstillingen.

Rudersdal Bibliotekerne ... foreninger kan låne i lokaler på Rudersdal Bibliotekerne
... foreninger og andre kan låne udstillingsplads på Rudersdal 
Bibliotekerne.
... foreninger og andre grupper kan bruge biblioteksrummene 
som uformelt, neutralt mødested. 

Rudersdal Vin ... foreningsrabat: 15% rabat på Vingaver og fri levering til 
kontor.

 

Lokaler og materialer
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Vi Ønsker
Borgerforeningen Birkerød - 
Vi elsker vores by

... lån af udstyr som mikrofon, højttaler.

Elmehusets Strikkepiger ... garn til at strikke tæpper der bliver sendt til 
nødhjælpsorganisationer.

Frivilligcenter Rudersdal ... lokaler til udlån til foreningslivet. 
... kopieringsaftaler til foreningslivet.

Mercy Ships ... kontorartikler (Blankt kopipapir, kuverter, printer o.lign). Alt, 
der kan holde vores administrationsudgifter nede.

Rejseforeningens venner ... gaver, der kan udloddes til vores bankospil.  

Rudersdal Handicap Idræt ... T-shirts med logo til vores instruktører.  

Rudesdal Vin ... en fast aftale om levering af vin til café eller lignende.  

 

Lokaler og materialer
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Kultur & aktiviteter
Vi Tilbyder
Aktivitetskalenderen TAG 
MED!

... en digital aktivitetskalender, hvor borgere og foreninger 
kan lægge aktiviteter op til glæde for andre. Til TAG MED! er 
tilknyttet en sms-service.

Bistrup Kirke ... særligt tilrettelagte gudstjenester i årets løb.
... rundvisning i kirken efter aftale med kirkekontoret.
... kulturelle aktiviteter, herunder foredrag om eksistentielle 
spørgsmål, litteraturaftener mv., koncerter, børnekor, folkekor, 
mv.

Kontaktgruppen / 
Kulturcafeen i Nærum

... at du kan deltage i vores kulturcafe. 

Kræftens Bekæmpelse ... samarbejde om caféaktiviteter. 
... samarbejde om motionsaktiviteter.

Kulturparaplyen ... at vi kan være med til at tage initiativ til gennemførelse af 
fælles kulturelle arrangementer.
... kulturelle aktører (kor, musikensembler og andre 
kulturelle aktører) til at være med i Birkerød Kulturnat eller 
Sommerkoncerten på Næsseslottet i 2016.

Lisbeth Svenningsen - kunst ... maleriudstilling - Få en flok pingviner på væggen. 
Udstillingen består primært af dyremalerier, men jeg har også 
blandt andet landskabsbilleder. 

Mercy Ships ... udstilling om Mercy Ships arbejde.

Opsøgende 
aktivitetsmedarbejdere

... at iværksætte og støtte grupper ude i lokalområdet for 
ældre med f.eks. gåture, stolegymnastik i boligselskabernes 
fællesrum, læsegruppe, kortspil, madgruppe (f.eks. madklub 
for mænd), håndarbejde (f.eks. strikkeklub), kroket eller 
petanque eller hvad man ellers har lyst til!
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Kultur & aktiviteter
Vi Tilbyder
Parkinsoncafeen ... en maleriudstilling – ti billeder af Erling Rasmussen.

Plejecentret Sjælsø ... aktiv deltagelse i vores sommer og julefest. Vi tilbyder 
middag og en svingom.

Rudersdal Handicap Idræt ... introduktion til Krolf (en blanding af kroket og golf) på 
banen ved Mariehøjcentret.

Rudersdal Vin ... vinsmagning hos jer – I betaler kun for den vin, som bliver 
drukket. I får 6 forskellige italienske vine (65-139kr/fl) for ca. 
55kr p.p. ved 20 pers.

Sct. Georgs Gildet, Birkerød ... arrangementer for flygtninge (børn og voksne) ved en 
spejderhytte.
... instruktion i bygning af insekthoteller.

Sct. Georgs Gårdens 
Vuggestue

... besøg af vuggestuebørn. Fx ved højtider. Nissebørn og 
sang.

Videogruppen ... fremvisning af film. Dokumentarfilm om oliven i 
middelhavslandene, rejser i Grønland eller Andalusien. Listen 
er lang, der er sikkert én, der passer til jeres arrangement. 

Vinterbadeklubben Furesø ... en prøvetur som vinterbader. 
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Kultur & aktiviteter
Vi Ønsker
Advokatfirma Stener ... malerier eller plakater på kontorgang i Holte Midtpunkt 

Aktivitetskalenderen TAG 
MED!

... ønsker borgere og foreninger, som vil være tovholdere for 
aktiviteter på TAG MED!

Birkerød Flygtningekontakt ... Aktiviteter og ekskursioner for børn og familier.  

Birkerød Torvedage ... kontakt med foreninger, institutioner og andre, som kan 
levere musikalsk og anden underholdning på 18 torvedage.
Kontakt med foreninger, institutioner og andre, der vil sælge 
mad og kaffe på torvedagene.

Børnehuset Honningkrukken ... samarbejde om udflugter i lokalområdet, fx byvandring 
eller naturoplevelser.
... besøg i huset. fx historiefortælling, eller aktiviteter omkring 
håndarbejde, musik eller bevægelse.
... samarbejder omkring generationsmøder, hvor børn og 
ældre kan glæde hinanden. 

DemensNetværk Rudersdal ... aktiviteter til DemensNetværkets ekskursionsgruppe, f.eks. 
omvisning på museum, at prøve aktiviteter i foreninger, at 
være publikum til generalprøver på teater eller koncert eller 
andre gratis udflugtsmål.

Frivilligcenter Rudersdal ... kunst til udstilling i mødelokalet 

Kontaktgruppen / 
Kulturcafeen i Nærum

... udendørsaktiviteter for flygtningefamilier, fx skovture med 
klatring. 
... samarbejde med spejdere om aktiviteter, fx en weekendtur 
i en spejderhytte eller lignende. 

Opsøgende 
aktivitetsmedarbejdere

... vi søger boligselskaber/foreninger og beboere der vil være 
med!

Plejecenter Byageren ... hjælp til stikkeaktivitet med beboerne.
... hjælp til at lave blomsterdekorationer med beboerne.

Plejecentret Sjælsø ... musikalsk underholdning af amatører eller professionelle. 
Grupper eller solister. Vi lytter gerne til forskellige genrer og 
kan også lide at danse.
... cykelglade og kyndige hjælpere til ture på dobbeltcykel 
med beboere i det naturskønne område omkring Sjælsø.

Projekt Frivillig ... samarbejdspartnere til projekter med unge frivillige.
Projekt ’Nye veje - Nye fællesskaber’. 
... samarbejdspartnere til igangsættelse af aktiviteter.

Sct. Georgs Gildet, Birkerød ... foredrag om naturrelaterede emner.

Sct. Georgs Gårdens 
Vuggestue

... bål aktiviteter for 2-3 årige børn.

Vinterbadeklubben Furesø ... en rundvisning på rensningsanlægget i Bistrup.

 14



AftaleSkema 

Når der laves en aftale på FrivilligBørsen udfyldes et aftaleskema. I skal kun udfylde de hvide felter 
– ikke jeres kontaktoplysninger.
Skriv: 

• Kort beskrivelse af aftalen

• Hvornår aftalen gennemføres

• Hvem, der har ansvaret for den første kontakt

• Hvordan denne kontakt skal foregå (ringe, maile)

• Hvornår kontakten skal være foretaget

Når I har udfyldt de hvide felter sammen med jeres aftalepartner, afleveres skemaet til skriverne, 
der skriver oplysningerne ind på computer. Så printes aftalen til jer— inklusiv kontaktoplysninger.

Børsnummer

Telefon

Børsnummer

Telefon

Ringe/mail

Underskrift aftalepartner A

Aftalepartner B (Firma/Forening/Institution/Person)

Aftalepartner A (Firma/Forening/Institution/Person)

Underskrift aftalepartner B

Kontaktperson
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Kontakt - inden dato
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FrivilligBørs 2015

Mailadresse

MailadresseKontaktperson

Kort beskrivelse af aftalen

Aftalen gennemføres i perioden

Ansvar for første kontakt



Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Adresse: Skovgærdet 4, 2840 Holte
Telefon: 45 89 00 56
E-mail: Info@frivilligcentret.dk
Hjemmeside: www.frivilligcentret.dk
Facebook: www.facebook.dk/frivilligcenterrudersdal

Frivilligcenter & Selvhjælp 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 
indenfor det frivillige, sociale felt i Rudersdal Kommune. 
Frivilligcentrets primære opgave er at styrke det 
frivillige, sociale og humanitære arbejde i Rudersdal 
Kommune. Derfor arbejder Frivilligcentret med støtte 
til og udvikling af 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 deltagere.


