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FORMANDENS FORORD

2021 var på mange måder et anderledes år
- Corona fyldte både i starten og slutningen af året.
 
Som vi nu ser det med Ukraine-situationen, så viste Corona-
krisen også, at vi i den grad er klar til at hjælpe hinanden,
når der er brug for det. Overalt i landet begyndte vi, fra den
ene dag til den anden, på egen hånd at række ud til dem,
der havde særligt brug for hjælp under Corona.
Vi hjalp ældre, syge, isolerede og andre personer i
risikogruppen med praktiske gøremål som ærinder, indkøb
og hundeluftning og der blev etableret telefonopkald til
ensomme- og udsatte borgere. Behovet for fællesskaber
blev tydeligt og flere nye så dagens lys.
 
Mange hjalp familie og personlige bekendtskaber i deres
netværk og frivilligheden blomstrede, idet en masse
mennesker også rakte ud til folk uden for eget netværk.
Sociale medier gav mulighed for at koble dem, der havde
behov for hjælp, med frivillige som gerne ville påtage sig at
hjælpe.
 
Civilsamfundsorganisationerne blev berørte - nogle
foreninger trak i arbejdstøjet og lavede mange indsatser.
Nogle valgte at lukke ned for perioden. Nogle frivillige er
faldet helt fra som konsekvens - og nye er kommet til. Det
spændende har været bl.a. at følge den ”ad hoc-frivillighed”
der blev særlig tydelig under Corona. Frivillige kræfter kan
mobiliseres hurtigt – og det er nok en slags frivillighed der er
kommet for at blive. Man samles om en sag og yder en stor
indsats i den forbindelse – man er ikke frivillig hver torsdag i
to timer, som det mange steder har været førhen. Den viden
er vigtig at tage med ud i de foreninger, der har svært ved at
skaffe nye frivillige – eller har svært ved at igangsætte et
generationsskifte.
 
I Frivilligcenter Helsinge er en af vores fornemste opgaver at
understøtte fællesskaber, og som I kan læse i denne
beretning, huser vi mange forskellige fællesskaber. Vi glæder
os også over at se at lysten til at yde en frivillig indsats er til
stede overalt i samfundet – og vi glæder os over, at vi kan
hjælpe foreningerne med at danne rammer, strukturere og
kvalificere frivilligheden lokalt.
 
Tak til alle ansatte, frivillige, medlemmer og
samarbejdspartnere for et forrygende 2021.
 
Louise Lahn Sørensen
Bestyrelsesformand
 



VELKOMMEN TILBAGE
Året startede med corona, og vi måtte holde frivilligcentret
lukket helt frem til maj. Det blev et langt forår, men da vi
åbnede den 21. maj var det med højt humør, solskin, kaffe
og kage i haven.

GENERALFORSAMLING
Den 26. maj 2021afholdte vi generalforsamling. 
Vi sagde farvel til centrets mangeårige formand 
Bente Haugaard og næstformand Lisbeth Havemann.
TAK for jeres store indsats!

NYT FORMANDSKAB
Nye og gode kræfter kom til, og den nye bestyrelse
konstituerede sig med Louise Lahn som formand og
Susanne Sejer som næstformand. 
Louise bor i Helsinge, er uddannet bibliotekar, og arbejder
til dagligt i Frivilligcenter Helsingør som projektleder og
kommunikationsmedarbejder.
Susanne bor i Anisse og er tidligere skoleleder på 
10. klasseskolen i Helsingør. VELKOMMEN!

FRIVILLIGCENTER HELSINGE 2.0
Hurtigt tog den nye bestyrelse fat på det planlagte
arbejde med at lave en ny strategi og en ny fortælling for
Frivilligcenter Helsinge.
I samarbejde med Marie Holdt fra organisationen
Ingerfair bruget bestyrelsen således efteråret til
workshops og arbejdsmøder om at skabe 
Frivilligcenter Helsinge version 2.0

2021 



- OG VI STÅR PÅ TRE BEN:

HUS I HELSINGE1

Sekretariat - 1,7 årsværk og frivillige 

Foreningsfaciliteter 
Lokaler og møderum,
foreningsskabe, køkken,
computere mm.
Billige print/kopier og
arbejdsplads mm.

VI ARBEJDER FOR AT STØTTE OG FREMME 
FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I GRIBSKOV

Vi understøtter
borgeres deltagelse
i frivillige sociale
fællesskaber

Vi styrker kvalitet og
mangfoldighed i
foreninger og
fællesskaber

Vi arbejder for en
helhedsorienteret indsats
ved at bygge bro imellem
foreninger og kommune
m.fl.

2 3
VIDEN- OG
RESSOURCECENTER

Foreningsvejviser 
oversigt over foreninger og
fællesskaber på det sociale område

Kurser for frivillige
Platforme for synlighed

Nyhedsbreve 6-8 gange årligt mm.
hjemmeside og facebook

Netværk
ForeningsLounge
Børn, unge og familier

Konsulentbistand og sparring til
foreninger og frivillige grupper: 

Fundraising, organisering og
fastholdelse af frivillige, 
 projektbeskrivelser,
bestyrelsesarbejde mv.

Rekruttering af frivillige

Medlemsforeninger, frivilliggrupper
og fællesskaber kan gratis bruge
Frivilligcenter Helsinges faciliteter
og lokaler til aktiviteter,
arrangementer, møder mm.

PROJEKTER OG
INDSATSER

Wise Women
Mentorprojekt for unge piger

Økonomi- og gældsrådgivning
Individuel og gratis rådgivning
Undervisning for unge

Hverdagsrådgivning
Hjælp til digital selvbetjening

Børneperspektivet - på vej
gruppebaseret  forebyggende
indsats for børn 

2.0



ARRANGEMENTER
ET PLASTER PÅ SÅRET
- hed årets revy på Græsted Kro, og det var lige hvad det var! Den 14.
oktober fejrede vi fællesskaberne da vi inviterede 146 frivillige,
brugere og medlemmer til en skøn aften på Græsted Kro. Her blev vi
beværtet med skøn mad, fantastisk velspillet revy som gav STORE
grin og besøg fra både John Mogensen og Kim Larsen. Det var i
sandhed et plaster på såret, oven på et corona-år, som gav
fællesskabet trange kår.
Arrangementet blev muliggjort ved en generøs donation fra Slots- og
Kulturstyrelsen og ihærdigt arbejde fra Birgit Sørensen fra
bestyrelsen. TAK for det!

DEMOKRATI FOR ALLE
I forbindelse med Regions- og kommunalvalget i november 2021, fik
vi bevilliget kr. 8.730,- fra Region Hovedstaden til en indsats for nye
medborgere. Pengene blev brugt på tre arrangementer for etniske
minoriteter:
Ved det første fortalte 3 folketingspolitikere om repræsentativt
demokrati, ansvarsfordelingen imellem Folketing, regioner og
kommuner, om demokrati i hverdagen som i boligforeninger,
skolebestyrelser mv.
Andet arrangement foregik på Rådhuset. Her overværede gruppen
et kommunalbestyrelsesmøde efter grundig introduktion til emner
på dagsorden og fik forklaret særlige termer som valgforbund, forlig
og mange flere.
3. arrangement var et regulært vælgermøde hvor de forskellige
partier som stillede op til kommunalvalget i Gribskov præsenterede
sig selv og svarede på spørgsmål fra tilhørerne.

MAND DET HANDLER OM DIN SUNDHED
Den 13. oktober var der mere end 75 tilhørere da psykolog og 
 forskningsleder på Rigshospitalet Svend Aage Madsen på varm og
humoristisk vis, formidlede sin viden om mænds fysiske og psykiske
sundhed og bidrog med perspektiver fra sin forskning og mange
samtaler med mænd.
Det gav tilhørerne interessant viden og der var mange spændende
pointer. En af dem er, at deltagelse i fællesskaber er en måde at
styrke både sin fysiske og psykiske sundhed - og det er jo lige det
som vi understøtter i Frivilligcenter Helsinge.  

FORENINGSLOUNGE
Det som er kommet til at hedde Foreningslounge, så dagens lys, da vi
afholdt det første informationsmøde for foreninger den 29.
november. Det var her, vi for første gang fortalte de fremmødte
foreninger om vores nye strategi, og om hvad man kan blive en del af
som medlemsforening i Frivilligcenter Helsinge. Vi vil fremover
invitere til Foreningslounge ca. 4 gange årligt - hver gang med tid til
at udveksle erfaringer og viden på tværs, eller med relevante temaer
som synlighed, rekruttering af frivillige og bestyrelsesmedlemmer,
fundraising mv. på programmet. 



UDSTILLINGER 
I frivilligcentrets lokaler er det muligt for lokale
kunstnere at udstille. 
Vi nyder når skiftende værker pryder vores vægge i
det store rum og i køkkenet 
I 2021 havde vi fornøjelsen af udstillinger fra  
Sussi Krapel, og  fra gruppen Akvamix som består at
kunstnerne Brigitte Sherling, Kirsten Egeberg, Frida
Svane og Dorte Dahl.

Kunne du tænke dig at udstille i Frivilligcenter
Helsinge, så kontakt Sussi i sekretariatet og
hør mere!

I 2021 var Frivilligcenter Helsinge
initiativtager til et omfattende  kursus-
samarbejde med de øvrige frivilligcentre
i Nordsjælland. 
10 frivilligcentre er gået sammen om at
tilbyde flere kurser til flere frivillige og vi
fik penge fra den fælleskommunale §18-
pulje til at etablere samarbejdet. 
I 2021 udbød vi således kurserne:

FRIVILLIG FREDAG

MEDLEMSKAB
Frivilligcenterets medlemstal vokser men vi
vil rigtig gerne have flere med. 
Du kan blive medlem som forening eller
som personligt medlem. Det koster kr.
100,- om året.
Som medlem kan du bruge vores lokaler,
støtte vores aktiviteter, få hjælp til
foreningsarbejdet, få indflydelse på kurser
mm. Meld dig ind på vores hjemmeside
www.frivilligcenter-helsinge.dk

NYHEDER

Skab stærke lokale fællesskaber
Forstå jeres målgruppe og få styr på
foreningens kommunikation
Alternativer til puljer og fonde
Ledelse af trivselsgrupper for børn
Selvhjælp - ét grundkursus
Få nye frivillige som bliver i foreningen-
rekruttering og fastholdelse

KURSER FOR FRIVILLIGE

er en årligt tilbagevendende begivenhed, som samler frivillige fra hele Gribskov. Den
24. september blev således brugt til at fejre og hylde alle de mange frivillige, som hver
eneste dag gør en forskel for deres sag og for deres medmennesker og som spiller en
kæmpestor rolle i lokalområderne.
Dagen blev afholdt i Kulturhavnen i Gilleleje med Frivilligcenter Helsinge som
medarrangør. 
Efter borgmesterens velkomst var der fællessang, spil og samtalecafeer. Årets
Frivilligpris blev overrakt og gik til Ole Gran for hans fantastiske indsats som frivillig - 
 blandt meget andet, som initiativtager og ankermand på vores velfungerende Repair
Cafe Helsinge. 
Tillykke til Ole Gran med den meget velfortjente frivilligpris..

Få nyheder og viden 
 direkte i din indbakke.
Abonner på vores
nyhedsbrev som
kommer 6-8 gange om
året, med seneste nyt
om frivillige og frivilligt
arbejde lokalt og
nationalt. F
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I frivilligcenteret
har vi flere

projekter og
særlige  indsatser. 

Projekter er
mulige, når vi

skaffer penge fra
puljer og fonde. 

HVERDAGS-
RÅDGIVNING

bestilles tid i Borgerservice, 
søge boligstøtte, 
optanke rejsekort
rette profil på jobnet.dk .... og meget mere.

I 2021 etablerede vi det vi har kaldt
hverdagsrådgivningen. Det er et tilbud til alle der
har brug for en hjælpende hånd til f.eks at 

Hverdagsrådgivningen er åben onsdage 
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale. 

PIGER I EGET LIV

Projektets formål var at udvikle og
afprøve metoder til at forebygge, at
unge piger i Gribskov oplever
utilstrækkelighed, mistrivsel og stress. 
Projektet var støttet af puljen
"sammen om sundhed og trivsel", og
blev gennemført i samarbejde med
organisationen GirlTalk, med
Nordstjerneskolen og 10. klasse
Gribskov som partnere.

Corona i hele projektperioden var en
vanskelig medspiller. Dette til trods,
blev mange aktiviteter gennemført.
 
Projektet blev afsluttet med udgangen
af 2021 og de høstede erfaringer og
viden bruges til frivilligcentrets videre
arbejde med at forebygge mistrivsel
blandt børn og unge.  

ØKONOMI- OG
GÆLDSRÅDGIVNING

WISE WOMEN
Wise Women er et mentorprojekt for unge
piger i Gribskov. Formålet med projektet er at
styrke unge pigers mentale robusthed og
forebygge mistrivsel og stress. 

Kernen er et mentorskab, hvor en ung pige
matches med en frivillig livserfaren kvinde,
som har tid, lyst og overskud til at lytte og
være der for den unge.

2021 var første år i projektet. Året blev  brugt
på at rekruttere og uddanne 10 frivillige
skønne mentorer, udbrede kendskabet til
projektet til piger i Gribskov, lærere i skolerne
og på gymnasiet m.fl. 

8 piger har fået en mentor igennem projektet
i 2021 og der har været afholdt
fællesaktiviteter 4 gange for alle mentorer og
mentees.
 
Projektet er støttet af Helsefonden, Musik i
lejet og Gribskov Kommune og fortsætter i
2022.

Siden 2020 har Frivilligcenter været en del af
Frivilligcentrenes økonomiske rådgivning som
giver gratis og uvildig rådgivning for borgere der
har brug for en hjælpende hånd til at få styr på
økonomiske forhold, store eller små. 
I 2021benyttede 48 borgere sig af de frivilliges
hjælp i Økonomi - og gældsrådgivning.
Projektet et støttet af Socialstyrelsen.



REPAIR CAFÉ HELSINGE 
har åben den 1. torsdag 

i hver måned 
kl. 16.30-19.30.

 
Repair Cafeens ferme 
 fixere hjælper med at

reparere ting og sager i
stedet for at de bliver

smidt ud. På den måde
sparer vi penge og 

skåner miljøet.
Nyt er yt, Repair er fair!

HELSINGE SY- OG
STRIKKE FORENING
mødes hver tirsdag kl.
19.00 i Frivilligcentret
og hygger sig med
håndarbejde og
hinanden. 

JULEGRUPPEN I
HELSINGE 

holdt igen i 2021 en
skøn juleaften for

enlige og børnefamilier.
Sognegården i Helsinge

dannede således
ramme om en skøn jul

for 44 deltagerer og
frivillige.    

Vild med vilje-haver
Rododendronparken
på Nivågård
Koncert i Holmens
Kirke
Foredrag om
kulturmøde i praksis
og uledsagede
flygtningebørn

KVINDEFÆLLESSKABET
I HELSINGE er sammen
om natur, kultur og
meget mere. I 2021 var
de sammen om:

GRIBSKOV GÅR
SAMMEN - og i
frivilligcentret har vi en
gruppe.
Hver mandag kl. 9.00 er
der start fra Vestergade 4. 
Der er kaffe i
termokanden og rute på
ca. 5 km
VANDREHOLDET mødes
hver torsdag kl. 9.00 og
går tur i rask trav og i al
slags vejr.

RØDE KORS
NØRKLEGRUPPE

mødes hver torsdag kl.
13.30-15.30.

Der bliver snakket,
drukket kaffe og spist
kage. Og så bliver der
strikket  det skønneste

børnetøj som 
Røde Kors giver til

nødhjælp ude i verden.

INTEGRATIONSGRUPPEN I HELSINGE står for
mange forskellige aktiviteter for flygtninge i
kommunen. integrationsgruppen tilbyder således 

Lektiehjælp for børn
Sprogtræning for voksne
Pigegruppe
Rådgivning
Bisidderordning
Kvindenetværk
Sociale arrangementer og udflugter for
flygtninge

FAMILIEVENNER
GRIBSKOV

har fast arbejdsplads i
Frivilligcenter Helsinge

og afholder
arrangementer og

faste aktiviteter i huset.
Familievenner

Gribskov er et skønt
projekt som støtter
børnefamilier i en
presset hverdag. 
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NATTERAVNENE I
GRIBSKOV

er med til at skabe
tryghed og sikkerhed

blandt kommunens unge ,
når de fester og færdes i

nattelivet. 
Natteravnene går blandt
de unge fredag og lørdag
aften/nat og tilstræber at

være tilstede i hele
kommunen. 

IT-CAFEEN
er klar til at hjælpe

med
computerproblemer

hver mandag og
onsdag kl. 10-12

BRIGDEKLUBBEN  
ÉN ENKELT

spiller og hygger 
hver onsdag 

kl. 9.30 -13.30  
og holder sociale

arrangementer ved
jule- og

sæsonafslutning.

Den 1. torsdag i hver
måned mødes 
KARLEHOLDET

Karleholdet er en
gruppe som har trænet
sammen i mange år, og
som holder fast i deres
skønne fællesskab ved
at mødes en gang om

måneden over 
god kaffe, stærk ost 

og gode røverhistorier.


