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Formandens beretning for Frivilligcenteret 2017  

”Frivillighed lever af lyst og dør af tvang” 

Hvem forfatteren er til dette citat, kan jeg ikke huske, men jeg synes at det rammer hovedet 

på sømmet i vores sammenhæng: det er altid inspirerende at træde ind i Frivilligcentret og 

mærke lysten og liv omkring de gode initiativer og alle de aktiviteter, der gør stor forskel for 

mange mennesker! Der er en glæde og et sammenhold som i den grad afspejler den frivillige 

’ånd’. Ikke en dag i centret er ens og den lyst til at få en samtale, et samarbejde eller at møde et nyt 

menneske gør, at ens liv bliver rigere og ens horisont bliver udvidet.  

Lad os se tilbage på det indholdsrige år 2017: 

- Centerlederskifte  
Vera Wetlesen gik, efter 6 ½ intense år på posten som centerleder, på pension. Det var den 22. juni 2017, 

hvor vi holdt afskedsreceptionen for Vera og snart efter drog hun af sted til hende og hendes mands nye 

bopæl: Spanien! Der hersker ingen tvivl om at begge nyder deres otium.  

Bestyrelsen og ansættelsesudvalget arbejdede med annoncering, samtalerunder og afklaringsprocesser og 

kunne præsentere Peter Dybdal Søndergaard den 1. September 2017 som den nye centerleder. Peter har 

hurtigt kunne finde pulsslaget i centrets mangfoldige dagligdag!  

 

- Strategiprocessen  
I efteråret kom hele bestyrelsen for alvor i arbejdstøjet med at opsummere og konkretisere drøftelserne 

ifm. strategiarbejdet . Indtil da havde en lille gruppe fra bestyrelsen fulgt med i den rapport Rambøll - på 

opfordringen af socialstyrelsen - har udarbejdet. Denne rapport har bl. a. bidraget med, at Frivilligcentrene 

skal have en målbar strategi, som løbende følges op på. Sammen med den nye centerleder landede vi på 

sådan en strategi, alle kunne identificere sig med. Der blev arbejdet hårdt på indhold og formuleringer, der 

beskriver vores fremtidige rolle i kommunen. Det har været en meget spændende og givende proces, der 

har skærpet og målrettet vores fælles billede af den kommende tid.  

 

- Kommunal ’Frivillighedsdag’ 
Borgmester Thomas Lykke Pedersen lancerede den første Frivillighedsdag på Rådhuset. Det skete lørdag 

den  9.maj 2017. Han inviterede til inspiration, netværk, undervisning og noget godt til ganen. 

Borgmesteren ønsker at det bliver en tradition at synliggøre den frivillige indsats på denne måde.  

 

- Frivillig Charter i Fredensborg Kommune 
I tre år har en gruppe af både kommunalt ansætte og frivillige arbejdet på en lokal udgave af  den nationale 

Frivillig Charter. På Borgmesterens Frivillighedsdag og Frivillig Fredag blev den præsenteret og ved en lille 

happening på Frivillig Fredag blev den også underskrevet af både politikere, forvaltningen og borgere. Det 

er et ’levende’ dokument, forstået på den måde, at den skal bruges i dagligdagen til at fremme og 

understøtte samarbejdet mellem kommunalt ansatte og de frivillige.  



  

- Bestyrelsesarbejde 
Bestyrelsen mødtes 11 gange i 2017. Der skulle lægges ekstra fokus og arbejde i lederskiftet,  både i afsked 

og introduktion. Samtidig skulle vi arbejde med Frivilligcentrets strategi, som skulle være målbart og 

langsigtet. Vi synes selv, at det lykkedes os at blive tydelige på, hvad det er vi vil, hvad vi kan og hvad vi skal 

og har defineret vores fokusområder for de kommende år på en realistisk, meningsfuld og målbar måde.  

 

Bestyrelsens sammensætning og konstituering efter generalforsamlingen 2017:  

Formand:  Ruth Cilwik Andersen 

Næstformand: Kjeld Kragelund 

Kasserer:  Vivi Jensen 

Sekretær:  Kirsten Hjelt 

Menigt medlem: Kim Wentzel Oxenlund  

1. Suppleant:  Jette B. Nielsen 

2. Suppleant:  Bente Thomsen   

Statsautoriseret revisor: Claus Carlsen 

[Billederne repræsenterer bestyrelsen i den rækkefølge de nævnes. Der mangler billede af Kirsten Hjelt og Claus Carlsen] 

Til generalforsamlingen måtte vi sige farvel til Jette Ankerstjerne og Kirsten Obel og kunne byde Bente 

Thomsen og Kim Wentzel Oxenlund som nye medlemmer velkommen.  

 

- Samarbejde med FriSe (Frivilligcenter og Selvhjælp) i 2017 
FriSe er vores paraplyorganisation og har på vores vegne haft et travlt år: møder med ministeren, 

ordførere, departements, socialstyre, KL, Frivilligrådet og andre store landsorganisationer. Det lykkedes at 

blive anerkendt som en landsorganisation, der repræsenterer frivilligheden i Danmark. I den forbindelse 

skal det også nævnes at FriSe har fået en plads i Frivilligrådet, som er det rådgivne organ for regeringen 

inden for området.  

FriSe har også arbejdet for at grundfinansieringen for Frivilligcentrene i dette og de næste tre år ikke er en 

usikker faktor, men noget vi kan regne med. Frivilligcentrenes grundfinansiering er sikret frem til 2021. Det 

giver lidt mere arbejdsro!  

 

- Taknemmelig 



På vegne af Frivilligcentrets bestyrelse ønsker jeg at sige TAK til de mange mennesker og grupperinger der 

gør centret til dét, det er i dag. Medlemsforeninger, politikere, forvaltningen og samarbejdspartnere der 

bidrager med hver deres engagement. Fonde, forretninger og enkelte personer, der har bidraget med 

økonomi, materialer eller håndkraft for at dette sted og de frivillige har gode rammer og ressourcer til at nå 

lidt længere ud med de gode initiativer. Vi lever i en kommune, der består af mange mennesker med lyst til 

engagere sig i hinanden og i meningsfyldte projekter. Denne lyst drives vi af - det kan ses i tilbageblikket og 

det fremmes i vores visioner. 

Og ellers: god læselyst! 

 

Med venlig hilsen  

på vegne af Frivilligcentrets bestyrelse 

 

Ruth Cilwik Andersen 

Formand  

 

  

Centerlederens beretning 

Allerede de første par dage efter min ansættelse den 1. September 2017, var det mest 

overraskende ved at begynde i Frivilligcentret, hvor mange der gjorde så meget! De frivillige 

Ildsjæle er på ingen måde en uddød race i Danmark eller i Fredensborg Kommune. Det er et 

privilegium, at få lov til at arbejde sammen med jer og på sidelinjen opleve den forskel I gør i 

så mange menneskers liv. 

At se den enlige mor med to børn der finder ud af, at der er noget der hedder ”Madkassen” og at 

påskeferien derfor blev reddet for hendes to børn. At opleve energien i rummet når Flygtninge Vennerne 

fylder cafeen op med venskaber og gæstfrihed. At se en lille gruppe, der for 4 år siden deltog på et Kursus i 

”Lær at Tackle Angst og Depression”, stadigt mødes ugentligt for at opmuntre og bære hinanden. Og som 

jer der kender huset ved, fortsætter listen af inspirerende frivillige sociale tiltag. 

Tak også for en meget åbenhjertelig velkomst fra alle foreningerne i Frivilligcentret og vore 

samarbejdspartnere rundt omkring i kommunen. Fredensborg Kommune både ansatte og politikere skal 

have en stor tak for jeres arbejde for at give det frivillige sociale arbejde en endnu bedre placering i vores 

kommune. Det er blevet tydeligt for mig, at ildsjælene også kan findes blandt vore kommunale venner, 

politikere som ansatte! 

At Frivilligcenteret nu har en værdi omkring tillidsfuldt og generøst samarbejde, er i høj grad et produkt af 

den tilgang vi har oplevet politikere, kommunalt ansatte på rådhuset og intuitioner, medlemsforeninger, de 

bolig-sociale projekter og andre samarbejdspartnere har haft til os. Vi vil gerne gengælde denne tilgang og 

håber, at vi sammen fremover kan skabe overraskende gode sociale projekter, fællesskaber og løsninger til 

gavn for alle borgere i vores kommune. For det at have brug for hjælp er ikke noget der er forbeholdt en 

særlig gruppe, men noget vi alle gentagende gange i løbet af livet får brug for. Denne erkendelse af at vi 



alle er i samme båd er en vigtig kilde til sammenhængskraft og kærligt socialt engagement i vores 

kommune. 

Livet i Foreningerne 

FCF har omkring 50 medlemsforeninger som har et utal af fællesskaber og aktiviteter. Det er livet i disse 

projekter, fællesskaber og foreninger der er essensen i FCF berettigelse. Der skal som det første i 

årsberetningen lyde en KÆMPE TAK til alle jer som er frivillige i alle de forskellige aktiviteter og fællesskaber 

som tilsammen udgør det frivillige sociale arbejde i Fredensborg Kommune. Nogle af jer bruger FCF´s 

lokaler i Humlebæk til jeres aktiviteter og samlinger. Andre af jer mødes i andre lokationer udover hele 

kommunen. Uanset om du bruger meget eller lidt energi og tid på dit frivillige sociale arbejde skal du vide 

at du med din indsat er med til at få Fredensborg Kommune til at hænge bedre sammen og er limen i vores 

kommunale fællesskab! 

Med så mange foreninger og så mange aktiviteter er det en næste umulig opgave at remse (næsten) alt op 

og alligevel komme til at glemme nogle af de fantastiske aktiviteter og ildsjæle. Derfor har vi i denne 

årsberetning i stedet valgt at gå mere i dybden med 3 frivillige og deres projekter. Vi håber, at I vil synes, at 

det er interessant at møde Karin, Niels Erik og Anne interviewet af vores praktikant Christina Haslund 

Ryborg. 

 

“Alle går vi rundt i vores egen lille verden” – Karin Volck Sahlertz 

I Frivilligcenter Fredensborg har vi siden 2013 haft glæden af at have Karin i huset. Du har 

helt sikkert mødt Karin, som ofte enten står i køkkenet og bager boller eller pandekager til 

Flygtningevenner, Engelsk/Tysk konversation eller lektiecaféen. Karin er uddannet lærer i 

Silkeborg og har været ansat i Københavns Skolevæsen, hvor hun blandt andet har undervist 

på Grundtvigsskolen på Nørrebro. Senere flyttede Karin fra København til Dageløkke, hvor 

hun stadig bor.  

Karin har mange jern i ilden og blev i 2017 kåret som ‘Årets Ildsjæl’ blandt andet på baggrund af hendes 

bredtfavnende engagement og rolle som netværker mellem mange forskellige foreninger. For nogle uger 

siden havde jeg fornøjelsen af at snakke lidt med Karin om en af hendes oplevelser ift. samarbejde på tværs 

af foreninger.  

“Siden 2010, hvor sangen med linjerne “Alle går vi rundt i vores egen lille verden” blev offentliggjort ved en 

velgørenhedsfest for Afrika, har sangen i perioder kørt i mit hoved. Så ender det altid med, at jeg må ud af 

min egen lille verden og ind i nogle andres.” lyder det fra Karin. For en måneds tid siden havde Karin netop 

sådan en dag, hvor flere verdener blev en del af hinandens og samarbejde var på dagsordenen. Tirsdagen 

startede, med at Karin og en kollega (Marianne) var på besøg i ‘Nivå Nu’, på baggrund af et 

flygtningeprojekt med nogle køkkenhaver på Krogerup sidste år, hvor der blev et par haver i overskud. 

Karin havde derfor spurgt Nivå NU, om de havde interesse i et samarbejde med ‘Flygtningevenner’ og ‘Gang 

i Fredensborg’ og være med til at tænke nogle tanker om, hvordan et haveprojekt kunne se ud for 2018. 

Efter et godt og spændende møde tog Karin tilbage til Frivilligcentret for at afholde engelsk konversation, 

hvor samtalen gik på sundhed, og “hvad skaber glæde for dig?” samt “hvad vi kan gøre for mennesker, der 

udelukkes fra samvær i vores samfund?” Med de tanker i baghovedet tog Karin videre til et møde med 



Røde Kors Karlebo, hvor der skulle tales om, hvordan man i et samarbejde mellem Røde Kors Karlebo og 

Flygtningevenner kunne lave nogle gode udflugter. Målet med udflugterne og samarbejdet mellem de to 

foreninger ville være, at det skulle være meningsfuldt og letforståeligt for “gamle” såvel som “nye” 

danskere. Sidst på dagen modtog Karin et telefonopkald fra Ditte Bartholdi (koordinator for 

besøgstjenesten i Røde Kors Fredensborg- Humlebæk) om det ikke var en ide at lave et pinsearrangement 

sammen for de mennesker, der modtager besøg fra besøgstjenesten fra Røde Kors Karlebo og Røde Kors 

Fredensborg- Humlebæk!  

Karin har i sit liv været en del af mange forskellige miljøer, hvor folk har haft forskellige værdier, måder at 

gøre ting på, og hun giver udtryk for, hvor meget det har været med til at udvide hendes horisont og at 

kunne se ting fra nye vinkler. Godt samarbejde for Karin handler om åbenhed, imødekommenhed og evnen 

til at lytte. “Samarbejdet opstår ved, at vi kommer ud over vores egen lille verden! Det behøver ikke være 

mere end blot at mødes over en kop kaffe/the…” 

 

Selvhjælp – Anne Wulff 

Hvis du har 

deltaget ved 

arrangementer i 

Frivilligcentret de 

sidste år, er du 

måske stødt på 

Anne Wulff. Når man møder 

Anne, mærker man hurtigt at hun 

er en ildsjæl når det gælder 

Selvhjælpsgrupper. Jeg havde en 

mandag formiddag inviteret Anne forbi til en snak om hendes egen 

oplevelse og tanker om Selvhjælp. 

Anne er 67 år og oprindeligt fra København, men flyttede for 6-7 år siden 

til Nivå, hvor hun bor nu. Efter at være blevet ramt af stress, dels pga. 

hendes tidligere arbejde inden for børnekultur, fik hun stillet diagnosen 

depression og havde brug for et skift til mere rolige omgivelser. 

Hun fortæller, at hun første gang hørte om Selvhjælp Fredensborg, på et 

tidspunkt hvor hun var på et af kommunens træningskurser for kold-

patienter. Den daværende daglige leder af Selvhjælp Fredensborg 

dukkede en dag op, for at fortælle om hvad Selvhjælp havde at tilbyde. 

Anne var den ene af to fra kold-holdet, der, efter introduktionen, gik ind i 

en gruppe for angst- og depressionsramte. Dengang var Selvhjælp Fredensborg en ”fastboende” forening i 

Frivilligcenter Fredensborg, med en deltidsansat daglig leder, hvis opgave det var, på den ene side at 

udbrede kendskabet til Selvhjælps forskellige former for gratis støtte, på den anden side løftede den store 

opgave at sørge for kvalitet og stabilitet i støtten, ved at rekruttere, uddanne og løbende organisere og 

supervisere de dedikerede frivillige ledere til bl.a. støttegrupperne. 

HVAD ER EN SELVHJÆLPSGRUPPE? 

Selvhjælpsgrupper under Frivilligcentre & 

Selvhjælp Danmark er kendetegnet ved 

følgende tre værdier: 

• Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft 

af gensidighed. Ved at dele 

erfaringer, tanker og oplevelser og 

lytte og lære af andres fortællinger 

får deltagerne hjælp og støtte 

samtidig med, at de hjælper andre i 

samme situation. 

• I en selvhjælpsgruppe mødes 

deltagerne på et ligeværdigt 

grundlag. Mennesker i samme 

situation og med fælles 

udfordringer eller problemstillinger 

tilbyder og modtager støtte baseret 

på fælles forståelse og respekt.  

• Selvhjælpsgrupper er ikke terapi 

eller behandling, men et møde 

mellem mennesker, der ved at dele 

erfaringer finder styrken i 

fællesskabet til at skabe 

forandringer i deres eget liv. Alle 

bliver set, hørt og taget alvorligt i 

selvhjælpsgruppen, der baserer sig 

på tillid, respekt og anerkendelse 

for den enkelte i fællesskabet - 

medmenneskelighed. 

SELVHJÆLP 

• I 2016 igangsatte 

medlemsorganisationer i 

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark 

590 selvhjælpsgrupper. 

• 5.081 deltagere havde i 2016 gavn 

og glæde af en selvhjælpsgruppe 

hos et af FriSes 

medlemsorganisationerne. 

• Emnerne for grupperne er brede og 

strækker sig fra sorg, selvværd, 

pårørende problematikker, 

ensomhed, sygdomshåndtering 

m.fl. 



For et par år siden skete der imidlertid det, at de statslige puljemidler, der sikrede ansættelsen af den 

daglige leder, faldt væk, og uden fastansat organisator og supervisor, kunne Selvhjælp Fredensborg ikke 

længere køre videre på en ansvarlig måde og lukkede derfor ned. Desværre for de mange, der var på 

venteliste, enten til optræning som frivillige ledere eller til at få hjælp gennem Selvhjælp.  

Anne fortæller om selvhjælpsgrupper, at “en støttegruppe består af en samling mennesker, med de samme 

udfordringer, som f.eks. stress, angst eller depression. De mødes regelmæssigt, og skiftes til at snakke om 

hvordan det går - eller lytte til de andre. Alt sammen anonymt, hvis det er det man vil. Når man finder ord til 

at beskrive hvordan man har det, sker der tit en afklaring af hvordan, hvornår og måske efterhånden endda 

også hvorfor, problemerne manifesterer sig. Og ved at lytte til de andre, opdager man hvor meget man har 

til fælles og at man ikke er den eneste med de udfordringer!”  

Da Selvhjælp i sin tid lukkede ned, kørte nogle af de trænede grupper videre på egen hånd og to af 

grupperne er Anne stadig en del af. Anne giver udtryk for at der er flere grunde til, at det er vigtigt at 

Selvhjælp bliver en fungerende del af Frivilligcenter Fredensborg igen: 1) “Da stress, angst og depression 

ligger i top fem på listen over danske folkesygdomme, er behovet for et stabilt tilbud som Selvhjælp stort. 

Det er et trygt forum, hvor man uden omkostninger kan komme som man er, med sine problemer og 

udfordringer.” 2) “Frivilligcentret er et oplagt sted for Selvhjælpsgrupper, da lokalerne, blandt meget andet, 

er politisk og religiøs neutral grund, og derfor et muligt mødested for alle.” Som det er nu, søges et nyt 

økonomiske grundlag for en kvalificeret styring af det følsomme område som Selvhjælp opererer indenfor, 

så man kan komme effektivt i gang igen. 

Anne håber, på sigt, at Selvhjælp i Fredensborg udvides til flere tilbud end kun mod angst, stress og 

depression, da hun ser et lige så stort behov for støttegrupper for bl.a. unge ensomme, særligt sensitive 

eller folk med sorg. “Selvhjælp, i sig selv, kurerer ikke sygdomme, men hjælper med at løsne op på nogle 

belastende tilstande og derved forbedre evnen til at leve både i sit eget liv og som del af samfundet. I en 

støttegruppe er der plads til både at græde og at grine, og der grines faktisk ofte – hvad der ikke kun er 

sundt, men også bare føles godt, når man ellers har de skidt. God energi til at komme videre.” 

 

Flygtningevenner – Niels Erik Hougaard 

Mange af jer husker nok, da man så 

hvordan flygtninge og migranter gik 

på de danske motorveje i 2015. Der 

var i alt 21.225 mennesker der søgte 

asyl i Danmark i løbet af det år! Jeg 

havde Niels Erik fra Flygtningevenner forbi til en snak 

om foreningens oprindelse og udvikling.  

Niels Erik er efterlønner og har tidligere arbejdet i IT 

branchen i forskellige sektorer. Han er gift og har to 

børn og nyder sit aktive otium. Noget af det Niels 

Erik bruger meget af sin tid på er Flygtningevenner. I 

december 2014 blev Niels Erik grebet af et frivilligt 

jobopslag på centrets side om syriske flygtninge. Nogle frivillige i centret havde sammen med den tidligere 

FLYGTNINGEVENNER 

Vision:  

“At lette integrationsprocessen for de nytilkomne flygtninge, så de 

hurtigst mulig kan fungere som selvstændige Fredensborg borgere.”  

 

Værdier: 

• Åbenhed, dvs. åben om hvad vi ved og ikke ved, og hvad 

vi gør. Vi sørger for at informere om vores arbejde, og 

sikre at omgivelser kan få adgang til denne information. 

Vi er åbne for andre synspunkter. 

• Gensidig respekt, dvs. respekt for vores forskelligheder og 

forskellige kulturer. Vi lytter til hinanden. Vi har ikke 

prøvet dette arbejde før, og gør vores bedste for at undgå 

fejl, men erkender at det kan ske. 

• Frivillighed, dvs. vi er ulønnet og vi arbejder ud fra det 

skal være begejstringen, der driver arbejdet.  Det er 

tilladt at sige nej, eller holde pause i arbejdet. Det skal 

være sjovt. 



leder dannet en gruppe som ville lave arrangementer for de første nytilkomne flygtninge og allerede den 4. 

marts 2015 blev foreningen Flygtningevenner oprettet med Niels Erik som formand.  

Efter foreningens oprettelse blev der hurtigt på nogle af de første møder diskuteret om foreningen skulle 

samarbejde med kommunen. Da Niels Erik selv tidligere havde arbejdet for staten, havde han en hvis 

erfaring med hvordan forvaltningen agerer og tog kontakt til en centerleder i kommunen for at drøfte 

samarbejdsformen. Sommeren den 23.6.2015 bliver en samarbejdsaftale om flygtningemodtagelse mellem 

Flygtningevenner Fredensborg & Fredensborg kommune underskrevet af Niels Erik og borgmesteren dvs. 

blot 3 måneder efter oprettelsen af foreningen.  

Efterfølgende har et par repræsentanter fra både integrationsteamet og flygtningevenners 

kommunegruppe mødtes kvartalsvis, hvor muligheder, planer, aktiviteter osv. drøftes. Kommunens 

integrationsteam består af et bredt spektrum af 10-12 fagligt kompetente mennesker som sagsbehandlere, 

familiekonsulenter, mentorer osv. Det kommunen kan i dette samarbejde er at varetage 

myndighedsopgaven, altså den juridiske del der er fastsat ved lov samt integrationsplanen. Det 

Flygtningevenner kan i dette samarbejde er den sociale og praktiske del af en tilværelse i Danmark. 

I 2017 falder tilstrømningen af flygtninge og foreningen går fra at have haft en gruppe bestående af 

hovedsageligt unge drenge om mænd med behov for tilbud som nyt tøj, møbler osv. til en differentieret 

gruppe bestående af børn, unge, mænd og kvinder efter familiesammenføringer er blevet godkendt med 

helt nye behov. Niels Erik fortæller hvordan dette skrift gjorde, at de ikke længere så flygtningene som én 

gruppe, men blev nødt til at se det som en differentieret gruppe, hvor de nu kan tillade sig at lave 

målrettede aktiviteter kun for kvinder eller børn og unge eller mænd - altså flere nuancerede tilbud.  

Foreningen arbejde nu meget mere nuanceret end tidligere og har ikke længere så mange sprogbarriere 

som, da de startede grundet, flygtningene er blevet meget bedre til dansk og næsten kan føre en samtale 

på dansk eller i hvert fald engelsk.  

Drømmen for flygtningevenner, siger Niels Erik, er at blive nedlagt. Forstået på den måde, at den dag 

flygtningene i Danmark er blevet integreret og en naturlig del af samfundet så der ikke længere er brug for 

Flygtningevenner, er deres mission fuldført!   

 

Ansatte 

2017 har været et skelsættende år i FCF. Centerlederen, Vera Wetlesen, som har været med lige siden FCF 

blev oprettet i 2011 gik på pension og Peter Søndergaard blev ansat pr. 1. september som ny centerleder. 

FCF er taknemmelig for de mange år og det store arbejde som Vera lagde i centeret. Det kan være en stor 

forandring for et Frivilligcenter at skifte leder. Det er naturligt at lederens personlighed og præferencer er 

med til at forme centerets profil og kultur og at der således er visse vaner der bliver ændret. 

I 2017 måtte vi også sige farvel til Susanne Sletting, som var ansat som kommunikationsmedarbejder fra 

sommeren 2016 og et år frem. Susanne løftede i den periode FCFs og mange af medlemsforeningernes 

kommunikation markant. FCF er taknemmelig for dette store engagement fra Susanne.  

 



Begivenheder i FCF 2017 

Fællesspisning 
Den 25. april og 17. august samledes vi igen i Frivilligcenter Fredensborg til en omgang fællesspisning. 
Fællesspisning er en landsdækkende kampagne mod ensomhed, hvorfor hele Danmark opfordres til at 
spise sammen og dyrke fællesskabet. 

Frivillig Dag 2017 
Lørdag den 6. maj 2017, blev der i Rådhuskælderen i Fredensborg Kommune fejret at Frivilligcharter 
Fredensborg efter 3 års arbejde stod færdigt. Frivillig Dagen er en fejring og værdsættelse af de frivilliges 
engagement i løbet af det forgangne år. 

Afskedsreception for Vera Wetlesen 
Efter 6 år som leder af Frivilligcenter Fredensborg, måtte vi torsdag den 22. Juli sige farvel og på gensyn til 
Vera som gik på pension. 

Frivilligfredag 
29. september afholdte FCF, traditionen tro, FRIVILLIGFREDAG. Der var en tale fra Hans Nissen, Formand 
for Socialudvalget i Fredensborg Kommune, fokus på Frivillig Charter og Borgmester Thomas Lykke 
Pedersen overrakte prisen til ”Årets Ildsjæl” til Karin S. Festen blev rundet af ved at Ældresagen serverede 
grillede pølser og frivillig i FCF, Nina Askov, serverede forskellige insekt-snacks. 

Anderledes Statusmøde  
Onsdag den 25. oktober var 23 ledere samlet for at udvikle deres forskellige foreninger og projekter. 
Aftenen gav mulighed for at identificere skuffelser og sejre igennem de sidste tre måneder samt det 
vigtigste fokus for foreningen de næste tre måneder. Igennem året blev der afholdt 4 statusmøder hvor alle 
ledere og ildsjæle er inviteret til netværk og sparring omkring deres frivillige arbejde og foreningerne. 

 

Igennem året blev der afholdt 4 statusmøder hvor alle ledere og ildsjæle er inviteret til netværk og sparring 
omkring deres frivillige arbejde og foreningerne.     
 

Fokusområder i FCF i 2017 

STRATEGIPROCES 

Ved generalforsamlingen i 2017 blev der lovet at der ville være en ny strategi for FCF klar til 

generalforsamlingen i 2018. Derfor har Bestyrelsen arbejdet målrettet på en strategiproces igennem året. 

8. december afholdte bestyrelsen en visions- og strategiprocesdag hvor et afgørende skridt i retningen af 

den nye vision og strategi blev taget.  

 

SAMARBEJDE 

Et Frivilligcenter er afhængig af sine samarbejdspartnere. Derfor har FCF i løbet af 2017 forsøgt at styrke 

samarbejdet mellem FCF og kommunen, Nivå Nu, Kokkedal På Vej, og lokale institutioner som dagcentre, 

biblioteker og skoler. FCF er i den forbindelse taknemmelig for stor åbenhed, interesse og generøsitet fra 

nuværende og potentielle samarbejdspartnere.  

 



Statistik for Frivilligcenter Fredensborg 

 

 

 

 

FRIVILLIGCENTER FREDENSBORS GRUNDFORTÆLLING: 

Vores verden og vores kommunale fællesskab i Fredensborg Kommune udvikler sig med stigende 

hastighed. Men en ting der åbenbart ikke ændre sig, er vores længsel efter liv der er præget af 

fællesskab og mening. 

Det vi kalder frivillighed handler om netop det. Meningsfulde fællesskaber. At du kan udleve din 

drøm om at sætte et positivt aftryk på verden, sammen med mennesker du har det godt sammen 

med. 

Vi tror, at vi som er Fredensborg Kommune; borgere, virksomheder, børn og unge, institutioner, 

foreninger, voksne og seniorer sammen kan udvikle fremtidens frivillighed således at vores ønske 

om at hjælpe hinanden kan blive en afgørende ressource i vores kommunale fællesskab. 

Frivilligcenter Fredensborg er en selvstændig aktør, der er finansieret af stat og kommunen, med 

det formål at støtte frivilligt socialt arbejde i Fredensborg Kommune. 

 

§2 Formålsbeskrivelse for Frivilligcenter Fredensborg: 

Stk. 1: Foreningens formål er som paraplyorganisation at formidle aktivt kontakt mellem 

interesserede personer, selvhjælps- og andre grupper, foreninger og organisationer til styrkelse af 

det frivillige sociale arbejde, idræt, samt socialt og kulturelt samvær i kommunen. 

Stk. 2: Foreningen fremmer gennem sit arbejde samarbejdet mellem dem, der gør en frivillig social 

indsats og Fredensborg Kommune.  

 

CITATER - Hvad siger folk om Frivilligcentret:  

“Som deltager og frivillig her oplever jeg altid imødekommenhed, interesse og varme. Huset har 

også gode faciliteter, og samlet set kommer det man lægger med sin indsats flere gange igen.” 

“Godt sted at finde en gruppe hvis man har behov for det og finde et netværk hvis du ikke har et af 

en eller anden grund.” 

“Et godt sted, hvor der er overskud til at hjælpe andre.” 



“Et dejligt sted at komme da man møder mange forskellige og har det godt” 

 

 


