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VELKOMMEN I EFTERÅRET

Traditionen tro kommer dette katalog fra Frivilligcenter Halsnæs, over efter-
årets aktiviteter, kurser og tilbud for alle frivillige i hele Halsnæs bl.a. med de 
faste traditioner Frivillig Fredag og Jul i Frivilligcentret, om end under lidt andre 
former.

Efter et forår, der vendte op og ned på traditioner og måder at pleje at 
gøre ting på, vil Frivilligcenter Halsnæs i efteråret rette fokus på netop 
dette med traditioner og og måder at gøre ting på og spørger derfor:

HVAD HAR VI LÆRT AF CORONAKRISEN? 

Gennem efteråret vil der være forskellige aktiviteter, der handler om hvordan 
Coronakrisen har forandret vores hverdag og hvordan vi kan drage nytte af de 
erfaringer vi har fået af det.

Frivilligcentret vil bruge dette efterår på at komme i endnu tættere dialog med 
medlemmerne og undersøge hvilke koncekvenser krisen har haft og hvordan 
vi kan vende det til noget positivt. Der kan være kommet nye måder at kom-
munikere og holde møder på, at behovet for traditioner er blevet større eller 
mindre, at medlemmerne har savnet nye og andre former for støtte og hjælp 
eller helt andre positive og negative koncekvenser.

FRIVILLIGHEDS- OG MEDLEMSUNDERSØGELSE

En af måderne Frivilligcenter Halsnæs vil forsøge at høste nogle af disse erfa-
ringer fra medlemmer og andre frivillige i Halsnæs på, er i en spørgeskemaun-
dersøgelse.  også her vil vi rette fokus på hvad foråret/sommerens erfaringer 
og forandringer har bragt med sig af nye måder at gøre ting på og nye ønsker 
og krav til Frivilligcenteret. 

Undersøgelsen kommer som et elektronisk spørgeskema, der bliver sendt til 
alle medlemmer og en lang række andre foreninger, organisationer og instituti-
oner i løbet af november-måned.  
Man kan svare elektronisk direkte i skemaet (hvilket vi foretrækker) eller printe 
ud og besvare i hånden og aflevere til os i Frivilligcentret - det vigtigste for os 
er at så mange som mulig vil give dele deres erfaringer, frustrationer og gode 
oplevelser, så Frivilligcentret kan arbejde hen mod at understøtte jeres mange 
gode indsatser på bedst mulig måde.
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D. 2. 3. 7. 14. 17. 21. + 29. SEPTEMBER
’FACE-TO-FACE’-møder med medlemmerne
Plejer er ’død’ her i forået  - og ting er forandret, så også Frivillig fredag er nødt 
til at blive afholdt under hensyntagen til Coronasituationen. 

FRIVILLIG MÅNED
I år bliver det anderledes udover Frivillig Fredag har sekretariat og bestyrelsen 
udvidet og arrangerer en hel Frivillig Måned, hvor alle medlemmer bliver invi-
teret til at mødes i mindre grupper (max 25) til en direkte snak med bestyrelse 
og medarbejdere. Dels for at lære hinanden bedre at kende og for at høre sta-
tus efter Coronakrisen og om der er nye udfordringer eller gode ideer til hvor-
dan Frivilligcenter Halsnæs kan hjælpe og understøtte medlemmernes frivillige 
arbejde. 
Det festlige højdepunkt i frivilligmåneden er stadig Frivillig Fredag, der er  
d. 25.9. kl 15-17, hvor Frivilligprisen uddeles og vi kan hygge os med hinanden.

FORPLEJNING 
Det skal være sagligt og fagligt og ikke mindst hyggeligt, derfor sørger Frivillig-
centret for at der er noget godt af spise og drikke  - hvad det bliver afhænger af 
mødetidspunktet.

PRAKTISK 
Alle medlemmer vil løbet af juli-måned få en invitation med link til en konkret 
dato og klokkeslæt, man kan tilmelde sig på. Tidpunkterne kan vælges efter 
”Først i mølle”-princippet. 

Der vil naturligvis være en tilmeldingsfrist, der skal overholdes, men vi beder 
om, at man melder hurtigst muligt tilbage via linket, og fortæller om man kan 
komme eller ej, så sekretariatet kan få pudslespillet til at gå op.

STED
Samtalerne vil foregå på Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 
Frederiksværk. 

FRIVILLIG MÅNED
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FREDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 15.00-17.00  
FRIVILLIG FREDAG
 
Alle Halsnæs’ frivillige skal fejres og hyldes!! 
 
Det gør vi med taler, musik og masser af kager  - men af hensyn til at kunne 
holde behørig afstand og de forholdsregler Corona-situationen kræver, flytter 
Frivillig Fredag udendørs og afholdes i Skjoldborgparken ved Frivilligcentret. 

Det bliver fortrinsvis stående taffel  - så tag de behagelige sko på også hvis du 
vil danse når Rasmus & Tanja fra Hundested spiller op.

FRIVILLIGPRISEN 
Årets Frivilligpris skal selvfølgelig også uddeles til ”Årets frivillige sociale for-
ening/gruppe/initiativ”  
(du kan indstille til prisen frem 31. august, ved at sende beskrivelse af din kan-
didatgruppe / forening IKKE ENKELTPERSONER, og hvorfor de fortjener prisen 
og send den til Lea@frivilligcenterhalsnaes.dk senest den 31. august 2020.) 

TILMELDING
Alle frivillige i Halsnæs og andre interesserede er velkomne!! 
Af hensyn til bestilling af kager, må du meget tilmelde dig til arrangementet.

FRIVILLIG FREDAG
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TEMAAFTEN:

DEMENS & FRIVILLIGHED
TORSDAG D. 3. SEPTEMBER KL. 16.00-19.30  

Er du frivillig og har du berøring med demente/pårørende, eller overvejer du 
at blive frivillig og arbejde med demensfamilier? Eller ønsker du blot at vide 
noget mere om sygdommen demens?
Sammen med Røde Kors Halsnæs og Halsnæs Kommune inviterer vi til de-
mensaften for frivillige – og andre interesserede.
Når demens rykker ind i et liv og en familie, har det store konsekvenser for alle 
– både den person, som er ramt af sygdommen, og i lige så høj grad de pårø-
rende. Denne aften sætter vi fokus på konsekvenserne af en demensdiagnose 
og undersøger, hvordan frivillige kan spille en positiv rolle i de ramtes hverdag. 

I løbet af aftenen gennemgår vi fire temaer:
• Demens – familieliv og rollen som pårørende
• Muligheder for at være frivillige
• Sygdommen – stadier, medicinering m.m.
• Støtte – kommunale tilbud og kommunikation med kommunen

UNDERVISER
Stacey Stuart - Demenskonsulent Halsnæs Kommune
Else Johansen - Koordinator for pårørendenetværket i Røde Kors, Halsnæs

HVEM KAN DELTAGE?
Arrangementet er åbent, men er især relevant for dem, som er nysgerrige på, 
hvordan man som frivillig kan bidrage. Det er dog ikke et krav, at du efterføl-
gende melder dig som frivillig. Detaljeret program følger.

STED
Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk 

TILMELDING
Senest den d. 2.9. 2020 via NemTilmeld: 
https://frivilligcenter-halsnaes.nemtilmeld.dk/20

KURSER OG TILBUD
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WORKSHOP:

GRUPPEDYNAMIK
ONSDAG D. 9. SEPTEMBER KL. 16.00-18.00

Hvad sker der når folk mødes? 
Lær dig selv bedre at kende  - og bliv 
bedre til samspillet med andre.
Som frivillige mødes vi i grupper - det 
kan være selvhjælp, netværk eller andre 
grupper, hvor vi har fælles interesser eller 
emner. Jo bedre forudsætninger en gruppe 
har for at skabe et fælles grundlag og lære 
hinanden at kende, jo større chance er der 
for at håndtere de forskellige konflikter, der 
kan opstå. Alle har ønske om at være med 
i en gruppe som fungerer og ikke mindst 
finde sin egen plads i gruppen. 

Helt grundlæggende handler samarbejde om at kende sig selv og om at kunne 
kommunikere med andre  - også dem, man ikke selv ligner. De to en halv time 
vil tage os med på en rejse, hvor vi gennem nogle små øvelser dels lærer os 
selv lidt bedre at kende, dels får sat ord på, hvilke kvaliteter der er vigtige, når 
vi skal samarbejde med andre, som ikke nødvendigvis ligner os. 

UNDERVISER
Ia Brix Ohmann er rådgiver og facilitator, der har startet sin egen virksomhed, 
overlap.dk. Hun har mere end 30 års erfaring med frivillighed og civilsamfund 
fra bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Ældre Sagen. Ia har 
læst antropologi og udviklingsstudier i USA og har en Master i socialt entre-
prenørskab fra RUC. 

HVEM KAN DELTAGE?
Alle medlemmer af netvæksgrupper og andre interesserede.

STED
Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk 

TILMELDING
Senest 8.9.2020 via NemTilmeld på: 
https://frivilligcenter-halsnaes.nemtilmeld.dk/24/

KURSER OG TILBUD



8Frivilligcenter 
H A L S N Æ S

KURSUS: 

FACEBOOK FOR FRIVILLIGE 
ONSDAG D. 28. OKTOBER KL. 16.00-19.30

Kurset er et grundkursus i Facebook for frivillige. Facebook er en nem måde at 
kommunikere internt i jeres grupper, men det er også en god vej til at nå ud til 
nye medlemmer/brugere eller dem, som bare ønsker at følge med i jeres ar-
bejde fra sidelinjen.

På kurset undersøger vi, hvordan I bedst bruger det sociale medie mere aktivt 
i hverdagen, og hvilke funktioner der er de mest relevante for frivillige for-
eninger og grupper. Herunder indeholder kurset en række konkrete øvelser, 
tips og tricks til at få brugt de sociale medier, ud fra den tid og det behov I har  
i hverdagen.

UNDERVISER
Julia Jakobsen har mange års erfaring som frivillig og ansat projektleder, og har 
løbende gennem sit arbejdsliv arbejdet med strategiske kommunikationsopga-
ver, markedsføring og sociale medier.

HVEM KAN DELTAGE? 
Kurset retter sig mod frivillige eller dig, som har lyst til at blive frivillig i en for-
ening eller grupper. Vi opfordrer deltagerne til at medbringe egen computer. 
Ipads og telefoner er ikke praktiske til dette, da der er funktioner og indstillin-
ger der kun kan tilgåes fra computer.  
Vi har få computere, der kan udlånes, hvis man ikke selv har mulighed for at 
medbringe en.  
Maks. antal deltagere: 12
Først-til-mølle-princippet gælder for både deltagelse og lån af computere.

STED
Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk i lokale 
’Søen 1 og 2’ på 1. sal

TILMELDING
Senest den d. 27.10. 2020 via NemTilmeld: 
https://frivilligcenter-halsnaes.nemtilmeld.dk/19

KURSER OG TILBUD
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TEMAAFTEN:

BØRN SOM PÅRØRENDE  
TORSDAG D. 5. NOVEMBER KL. 18.30-20.30

Når far, mor, søster eller bror bliver ramt af alvorlig sygdom, lider børnene. 
Det siger næsten sig selv, men alligevel bliver denne svære problemstilling ofte 
overset. 
At miste en forælder er noget af det mest traumatiske, et barn kan opleve, og 
forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at børn og unge under 30, der har 
mistet en forælder, har markant højere risiko for at få antidepressiv medicin.

Formålet med denne temaaften er få talt om det svære emne, børn som pårø-
rende til syge voksne og børn er. Hvad er god hjælp til børnene i denne ulykke-
lige situation?

Vi byder på et glas vin og et stykke kage.

OPLÆGSHOLDER 
Jes Dige har gennem 25 år været en drivkraft 
indenfor arbejdet med børn i sorg. 
Tidligere gennem samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelse, i dag som direktør 
og daglig leder i foreningen Skyggebørn. 

HVEM KAN DELTAGE?
Alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig.
Maks. antal deltagere: 60
Først-til-mølle-princippet gælder 

STED
Halsnæs Medborgerhus i Hundested, 
Nørregade 61, 3390 Hundested 

TILMELDING
Senest 4.11. via NemTilmeld: 
https://frivilligcenter-halsnaes.nemtilmeld.dk/22

Arrangør: 
Børn og Unge i Halsnæs
Patientforeningsnetværket
Frivilligcenter Halsnæs

KURSER OG TILBUD
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JULEARRANGEMENT FOR MEDLEMMER

Frivilligcenter 
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FRIVILLIGCENT ER HALSNÆS’ JUL
ONSDAG D. 18.11 FRA KL. 15.00-20.00
Mange traditioner er gode  - så dem bryder vi ikke, men vi må i år 
ændre lidt om på formen. 
Så igen i år byder vi på dejlige julestemnig, så vi kan hygge og byg-
ge nye relationer og pleje de gamle, mens vi propper os med æble-
skiver og andet julegodt og lytter til livemusik fra lokalt band  - det 
er en overraskelse, hvem det bliver.

Der serveres lidt aftensmad til jer, der har lyst til at blive til arrange-
mentet slutter kl. 20.

OBS! 
Af hensyn til Corona-situationen og de hensyn der skal tages, bliver 
Julearrangementet flyttet til et andet sted end på Skjoldborg, hvor 
der er bedre plads.
 
Stedet har vi ikke fundet endnu, men du kan holde dig orienteret 
via opslag på Frivilligcenterets hjemmeside, nyhedsbrev og på  
facebook.com/frivilligcenterhalsnaes.
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JULEARRANGEMENT FOR MEDLEMMER

FRIVILLIGCENT ER HALSNÆS’ JUL
Spændende indslag på julearrangementet:
SAMTALESALON om frivillige relationer
I år har vi valgt at tilføjet et fagligt indslag til årets julearrangement.

Indslaget er et spændende oplæg med en ny måde at føre samtaler. 
Der er fokus på fælles refleksion og dialog, så man får tid til at fordy-
be sig og tale om værdierne bag ens frivillige engagement.  
Metoden kaldes ”Samtalesalon”.

I samtalesalonen er der netop tid og rum til at vende vedkommende 
emner og tale sammen om det vi oplever og føler i forhold til det.  
Vi skal hverken være enige eller komme frem til en fælles konklusi-
on. Og som deltagerne bliver vi udfordret på forståelsen af, hvad det 
vil sige at være frivillig og klogere på, hvordan vi tænker om noget, vi 
har til fælles.

TILMELDING TIL JULEARRANGEMENTET
Tilmelding senest d. 17.11. via NemTilmeld: 
http://frivilligcenter-halsnaes.nemtilmeld.dk 
 
Evt. spørgsmål til Laila på:
laila@frivilligcenter-halsnaes.dk eller tlf: 31333889
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SAMTALEFORLØB
INDIVIDUELT, ANONYMT & GRATIS 

Står du ved en skillevej eller befinder du i en situation, som du har svært ved 
at tale med familien eller vennerne om? Har du brug for andre perspektiver og 
ønsker du evt. at sætte gang i en ny udvikling? 
Så er en eller flere individuelle samtaler måske noget for dig. 

Sammen med de erfarne samtalepartnere kan du reflektere over dit liv, og det 
kan være en hjælp til at få afklaret, hvilke problemstillinger, dilemmaer og ud-
fordringer du står med. 

Samtalepartnerne, som er uddannede supervisorer og har mange års erfaring, 
er neutrale og ikke-dømmende, og sammen kan I komme rundt om problemet 
og finde ud af, hvad du kan gøre for at komme videre eller finde en løsning. 
Tilbuddet gælder for borgere i Halsnæs kommune. Samtaleforløbet er gratis, 
anonymt og samtalepartnerne har tavshedspligt. 

Der tilbydes op til fem samtaler. Har du brug for et samtaleforløb, eller er du 
i tvivl om dit problem egner sig til dette tilbud, så kontakt en af de to frivillige 
samtalepartnere. 

Alle samtaler foregår i Frivilligcenterets lokaler på Valseværksstræde 5A, 3300 
Frederiksværk. 

MØD SAMTALEPARTNERNE:

Lone, tlf. 21712155 Søren, tlf. 2892 0306

FASTE TILBUD OG AKTIVITETER

Frivilligcenter 
H A L S N Æ S
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SELVHJÆLPSGRUPPER 
GENERELLE INFORMATIONER 

Her kan du se en oversigt over hvilke aktuelle 
selvhjælpsgrupper, der er i Frivilligcenteret. 
Da flere af grupperne stadig er i opstarten, 
er der endnu ikke sat en fast dag og tid på, 
men det kommer inden længe. 

Kontakt frivillig koordinator for selvhjælp Kirsten Ølshøj, hvis du vil tilmelde 
dig eller høre mere på: 
selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk eller tlf. 3153 1830. 

 
MANGLER DIN GRUPPE? 
Går du med en idé til en selvhjælps- eller netværksgruppe, og har du en udfor-
dring, som du gerne vil tale om med andre i samme situation? Så tøv ikke med 
at kontakte os. 

SELVHJÆLPSGRUPPER 

AKTUELLE GRUPPER:

At leve med PTSD 
Kontaktperson: Kirsten Ølshøj 

Kulturmand 
Et fællesskab af mænd +60 som har 
lyst til at dele kultur- og sundhedsop-
levelser med andre mænd 
Kontaktperson: Ib Lindegaard 

Netværksgruppe  - Forældre til ord-
blinde og svagtlæsende børn 
Kontaktperson: Anna Maria Knudsen 

Netværk for plejefamilier
Kontaktperson: Kirsten Ølshøj

Netværksgruppe for pårørende til 
demensramte (Frederiksværk)
Kontaktperson: Kirsten Ølshøj 

Netværksgruppe for pårørende 
(Hundested)
Kontaktperson: Kirsten Ølshøj 

Ondt i livet (LAT)  - Gruppe for menne-
sker med psykisk sårbarhed
Kontaktperson: Øjvind Sørensen 

”Som vi er” - Gruppe for mennesker 
med synlige og usynlige handicaps
Kontaktperson: Anne Andersen

Sorggruppe - Har du mistet din ægte-
fælle/partner?
Kontaktperson: Kirsten Ølshøj 

Støttegruppe for forældre til anbragte 
børn og unge i Halsnæs Kommune
Kontaktperson: Kirsten Ølshøj

Bedsteforældre til handicappede børn
Kontaktperson: Kirsten Ølshøj

FASTE TILBUD OG AKTIVITETER



14Frivilligcenter 
H A L S N Æ S

FRIVILLIG ØKONOMISK RÅDGIVNING
- er gratis, anonymt & frivilligt 
I den frivillige økonomiske rådgivning står kom-
petente frivillige rådgivere klar til at hjælpe dig 
med at få overblik over din økonomi. 
Mere end 300 personer har siden 2014 benyt-
tet sig af tilbuddet.
Vi hjælper med stort set alle problematikker 
relateret til din privatøkonomi. Rådgivningen er 
gratis, anonym og uden forpligtelser. 

HVAD HJÆLPER VI MED
• At få lagt et budget 
• Beregne konsekvenser af en ny livssituation 
• Få overblik over gæld 
• Forhandle med kreditorer 
• og meget mere... 

Rådgivningen foregår som udgangspunkt i frivilligcenterets lokaler på Skjold-
borg, men du har også mulighed for at booke en tid på eksempelvis biblioteket 
eller i et medborgerhus. 

KONTAKT 
Du kan booke en tid hos frivillig koordinatore for rådgivningen 
Anne-Lise Hansen: foer@frivilligcenter-halsnaes.dk, telefon 5370 3889 

Du kan book indenfor fgl. tidsrum:  
tirsdage ...............kl. 13-15
onsdage  ..............kl. 16-18
torsdag  ...............kl. 11-13
 
 
KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE RÅDGIVER? 
Vi vil altid gerne have nye rådgivere med på holdet, og vi hører meget gerne 
fra dig, hvis du har lyst til at være med.  
Hvis du vil høre mere om rådgivningen og rollen som rådgiver, kan du kontakte 
Katrine Morsø Rex: katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk tlf: 5369 3889

FASTE TILBUD OG AKTIVITETER
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FRIVILLIG ØKONOMISK RÅDGIVNING  
- er også for ikke dansktalende
Den frivillige økonomiske rådgivning og Integrationsnetværket i Frivilligcente-
ret kan nu også tilbyde økonomisk rådgivning for ikke dansk talende menne-
sker med sproglige barrierer, som ofte ikke forstår det danske system og natur-
ligt nok derfor får problemer med økonomien.

Hvis der er brug tolkebistand, vil vi arbejde for at imødekomme dette. 

HVEM KAN DELTAGE?
Rådgivningen henvender sig til personer fx med flygtninge- eller invandrerbag-
grund, eller andre der oplever sproglige barrierer ift. det offentlige system i 
Danmark.

TILMELDING
Du kan booke en tid hos frivillig koordinator for rådgivningen 
Anne-Lise Hansen: foer@frivilligcenter-halsnaes.dk, telefon 5370 3889 

FASTE TILBUD OG AKTIVITETER
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ARRANGEMENTER 
I Frivilligcenter Halsnæs har vi både 
arrangementer, som er åbne for alle 
interesserede (de fleste), og arrange-
menter som kun er for centrets med-
lemmer. Arrangementernes type vil 
være beskrevet i invitationerne.

TILMELDING 
Vi bruger NemTilmeld ved tilmelding 
til vores arrangementer. 
Du tilmelder dig ved at følge linket, 
frivilligcenter-halsnaes.nemtilmeld.dk 
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du 
tilmelder dig, er du meget velkom-
men til at ringe, skrive eller kigge forbi 
kontoret i åbningstiden. 
Med mindre andet er angivet, forde-
les pladserne efter først-til-mølle- 
princippet.
Eventuelle begrænsninger på antal 
deltagere fra samme forening/frivil-
liggruppe er anført på invitationen. 

PRIS OG FORPLEJNING 
Kurserne er gratis og som udgangs-
punkt med let forplejning.  
Ved udeblivelse opkræves dog et 
gebyr på 75 kr. til at dække omkost-
ningerne til forplejning, kursusadmi-
nistration m.v. 

ÆNDRINGER & AFLYSNINGER 
Der tages forbehold for aflysninger 
og ændringer. Disse vil blive annon-
ceret i nyhedsbreve og særskilte 
meddelelser. 
Du kan finde Frivilligcenter Halsnæs 
på Facebook med nyheder og infor-
mationer fra centerets medlemsfor-
eninger/frivilliggrupper, nyheder fra 
sekretariatet og seneste arrange-
menter.  

Læs mere på:
frivilligcenter-halsnaes.dk 
facebook.com/Frivilligcenter-halsnaes

 
 

EFTERÅRETS 
BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsen afholder møder:

15. september
26. november
10. december

PRAKTISK INFORMATION
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Frivilligcenter Halsnæs er en 
non-profit-organisation, for grupper 
og foreninger. 
Formålet er at understøtte et stærkt 
og mangfoldigt civilsamfund, hvor 
alle har mulighed for at yde en frivil-
lig indsats og hente hjælp og rådgiv-
ning. Vi arbejder på tværs af frivillige 
fællesskaber indenfor det sociale, 
kultur, idræt, historie og natur. 

MEDLEMSKAB
I kan blive medlem af Frivilligcenter 
Halsnæs, uanset om I er en gruppe 
af frivillige, eller om I er organiseret 
som en forening. 
Et medlemsskab koster 150 kr. om 
året for hver gruppe/forening. 

BLIV FRIVILLIG 
Går du med tanken om at blive frivil-
lig og hjælpe dine medmennesker?
Brug Frivilligcentret til at finde vej 
og se hvilke muligheder der er for at 
blive en del af det frivillige fællesskab 
i Halsnæs. 

BRUG HJEMMESIDEN
På Frivilligcenter Halsnæs hjemmesi-
de frivilligcenter-halsnaes.dk finder 
du flere oplysninger om frivilligcen-
tret og de mange tilbud man kan 
gøre brug af som medlem.  
På hjemmesiden finder du bl.a. også 
lokalebookning og adgang til NemTil-
meld.

MEDLEMSFORDELE
Frivilligcenter Halsnæs tilbyder at 
hjælpe medlemsforeninger og fri-
villiggrupper med strategi, projekt-
udvikling, uddannelse og praktiske 
udfordringer. 
 
Som medlem kan man: 
• Bruge frivilligcenterets faciliteter 

(printer og computer)
• Booke lokaler til jeres aktiviteter
• Få rådgivning og støtte til forenin-

gens aktiviteter, fx fundraising, be-
styrelsesarbejde eller udvikling af 
nye aktiviteter

• Mulighed for at deltage i frivillig-
centerets kurser og arrangementer

• Styrke samarbejdet med andre 
frivillige

• Formidle jeres forenings arrange-
menter og tilbud via vores nyheds-
brev og Facebook

• Tilbudspriser på annoncer i lokala-
visen 

• IT-support  
Hvis Ipad’en driller, hvis der er bøvl 
med harddisken, eller program-
merne ikke virker, kan Frederik må-
ske hjælpe. Frederik giver frivillig 
IT-hjælp til medlemmer og brugere 
af huset.  
Du kan lave en aftale med Frederik 
ved at kontakte Laila Svendsen på 
laila@frivilligcenter-halsnaes.dk

Læs mere på:
frivilligcenter-halsnaes.dk 
facebook.com/Frivilligcenter-halsnaes

HVAD ER FRIVILLIGCENTER HALSNÆS?
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Daglig leder 
Lea Gry von Cotta-Schønberg 
lea@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon: 6133 2407 

Projektkoordinator 
Katrine Morsø Rex
katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon: 5369 3889

Administrativ assistent 
Helle Nielsen
helle@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon: 5362 3889 

Frivillig receptionist og
Frivillig Koordinator for Frivillig 
Økonomisk Rådgivning
Anne-Lise Hansen 
anne-lise@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon 3133 3889

Frivillig receptionist
Laila Svendsen
laila@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon 3133 3889

Carina Rømer
patient.f.netvaerk
@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon 4095 2913

Frivillig koordinator for selvhjælp 
Kirsten Ølshøj
Selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon 3153 1830

Frivillig koordinator for frivillige  
aktiviteter for børn og unge i Halsnæs 
Lene Thorborg 
bornogunge
@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon 5230 4052

Foreningskonsulent
Sine Georgetown 
sine@frivilligcenter-halsnaes.dk  
Telefon 3133 3889

Frivillig pedel  
Per Knudsen
per@frivilligcenter-halsnaes.dk 
Telefon  5363 3889

FRIVILLIGCENTER HALSNÆS
Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk 
Telefon: 3133 3889

www.frivilligcenter-halsnaes.dk 
www.facebook.com/Frivilligcenter-halsnaes 
 

KONTAKT OS 

KONTAKTOPLYSNINGER
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Aktiviteter er åbne for ALLE interesserede! 

DÉT SKER - Efteråret 2020
SEPTEMBER ”Frivillig måned”

Hver tirs, ons og torsdag: Frivillig økonomisk rådgivning
2.,3.,7.,10.,14.,17., 21. og 29.9.2020: 
Frivillig måned: Møderække Face-to-Face med medlemmer
03.09.2020: Temaaften: Demens & frivillighed  
09.09.2020: Gruppedynamik
25.09.2020: FRIVILLIG FREDAG + uddeling af frivilligprisen

OKTOBER
Hver tirs, ons og torsdag: Frivillig økonomisk rådgivning 
28.10.2020: Kursus: Facebook for frivillige

NOVEMBER
Hver tirs, ons og torsdag: Frivillig økonomisk rådgivning 
05.11.Temaaften:Børn som pårørende 
18.11 Frivilligcenter Halsnæs julearrangement for medlemmer

DECEMBER
Hver tirs, ons og torsdag frem til 17.12.: Frivillig økonomisk rådgivning 

LØBENDE AKTIVITETER... 
Der holdes møder i Frivilligcenterets p.t. 11 Selvhjælpsgrupper
Der afholdes individuelle, anonyme, gratis Samtaleforløb
 

Frivillingcenteret har åbent for medlemmer alle dage kl 08.00-23.00 
- læs mere om bl.a. lokalebookning på frivilligcenter-halsnaes.dk 
 

Kontoret og telefon er åbent: Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 10.00-15.00 
 

Derudover arbejder sekretariatet bl.a. med: rådgivning, administrativ hjælp, 
fundraising samt initierer og varetager en lang række projekter fx. Ung til ung i 
Halsnæs · Demensvenligt Nordsjælland · SMART-recovery · Spisevenner · Unge 
forældre m.m. - læs mere om dette på frivilligcenter-halsnaes.dk/projekter
 

...OG MEGET MERE...  
Ikke alt er program- og datosat og der kommer løbende nye aktiviteter og tilbud.
Hold øje: frivilligcenter-halsnaes.dk og facebook.com/Frivilligcenter-halsnaes 

KALENDER
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Frivilligcenter Halsnæs • www.frivilligcenter-halsnaes.dk 
www.facebook.com/frivilligcenterhalsnaes
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