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Handlekraft i fællesskab 
2021 var desværre endnu et år 
præget af Covid19, nedluknin-
ger, restriktioner, onlinemøder 
og frygt for smitte.  Heldigvis 
var vi godt rustede og kunne 
bruge meget af vores viden fra 
2020 til at kunne håndtere nye 
nedlukninger. Mange gange i 
løbet af året måtte vi aflyse og 
ændre arrangementer og 
støtte hinanden i ”at det hele 
nok skal gå” og ”at vi går mod 
lysere tider”. Vi blev alle gode 
til at udnytte de muligheder 
der var for at mødes, både on-
line, udendørs og i mindre pe-
rioder fysisk indendørs.  
 
 

2021 var et år, hvor vi stod stærkere sammen med viden om at 
forebygge smitte og hvor vi blev verdensmestre i samfundssind og i 
at holde fast og holde ud sammen. Alle har vist imponerende styr-
ke til at støtte hinanden og få ting til at ske på trods, både medar-
bejdere, bestyrelse, foreninger, frivillige, grupper, borgere, samar-
bejdspartnere. Tak for det og tak for jeres indsats og omstillingspa-
rathed.  
 
 

2021 var også året, hvor vi løb stærkt og udnyttede perioder mel-
lem nedlukningerne til at mødes fysisk og samtidig overholde re-
striktionerne. Vi måtte desværre aflyse både nytårskur og julefro-
kost. Men heldigvis fik vi mulighed for at holde en dejlig udendørs 
sommerfest for frivillige i Åndehullet ved Børnenes Hus, fysiske 
foreningsnetværksmøder, udendørsaktiviteter i alle vores netværk 
og vi fik afholdt en velbesøgt generalforsamling i september med 
sprit og god afstand og ikke mindst frivilligcentrets 10 års fødsels-
dag blev en dejlig fest med 70 fremmødte glade gæster. Igennem 
hele året blev der cyklet, gået, lavet håndarbejde, snakket og druk-
ket kaffe udendørs i lange baner.   
 
 

2021 har været et begivenhedsrigt år, trods de mange udfordringer 
og omlægninger hele Covid19 situationen bragte. Tak til alle vores 
frivillige og medlemsforeninger for at bevare energi og arbejdsglæ-
de i en svær tid med mange benspænd. Vi har alle skullet tænke 
anderledes for at skabe noget aktivitet og hjælpe foreninger og 
mennesker i Helsingør med aktiviteter og indsatser. I et bredt sam-
arbejde har vi fx lavet et væld af udendørsaktiviteter med motions-
ture, samtaleture, workshops på legepladsen i Børnenes Hus, akti-
viteter i haverne på Flynderupgaard, Cafe Fælles udendørs, de-
menscafeer i samarbejde med Ældre Sagen, Pårørendecafeer i 
samarbejde med Patient- og Pårørende netværket og genstart af 
de kreative værksteder.  
 
 

Alt dette og meget mere kan du læse om i denne beretning, som i 
billeder og ord fortæller lidt af det vigtigste om året, der er gået i 
Frivilligcenter Helsingør. Rigtig god læselyst.  
 
 

Venlig hilsen Line Dietz Bjerregaard  
Leder i Frivilligcenter Helsingør 

Årsberetning 2021 
 
FORORD 
 
KAPITEL 1  
Fakta om frivilligcentret 
 
KAPITEL 2  
Medlemsforeninger 

 
KAPITEL 3  
Projekter i frivilligcenterregi 
 
KAPITEL 4  
Netværk og fællesskaber 
 
KAPITEL 5  
Børnenes Hus 
 
 
 

 

 

 

 

I 2021 har vi modtaget økonomisk 
støtte fra: 

Fælleskommunale §18-midler 
Helsingør Kommune  
Rotary Helsingør 
Slots- og kulturstyrelsen 
Socialstyrelsen  
Spar Nord Fonden 
Sundhedsstyrelsen 
Velliv Fonden 
 

TAK! 
 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Frivilligcenter Helsingør 
Kronborgvej 1C, 2. sal 
3000 Helsingør 
Telefon: 4921 5060 
E-mail: kontor@frih.dk 
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Tak for  året fra bestyrelsen  
 
2021 har været et år, hvor ordet ”frivillig” fik et anderledes indhold. Corona tvang os til 
at tænke nyt og til at være sammen på nye måder eller måske slet ikke være sammen. 
For mit eget vedkommende har der været stille og roligt i frivilligcentret til at ordne 
papir og tal, men det har altså også været kedeligt. Ingen kolleger, ingen aktivitet.  Og 
så alligevel: Nogle af vores gode aktiviteter fortsatte trods Corona, for vi måtte jo godt 
samles udendørs, og kaffe og kager kan medbringes på tur...   
 

En trofast gruppe ældre medborgere har om tirsdagen med Café Fælles  vandret rundt 
med ”kaffeefterløberen” og slidt på Nordhavnen og Kulturhavnens stier. Der er blevet 
snakket og etableret venskaber - og det var jo formålet.  
 

Cykel- og flere gåhold har været aktive og i Åndehullet ved Børnenes Hus, er aktivite-
terne fortsat for børn og familier.  Selv en Corona kan ikke få et frivilligcenter ned med 
nakken! 
 

Rundt i kommunens foreninger er der blevet opsamlet energi, som nu skal i virke igen. Aktiviteter skal genstartes, og 
nye i gang. Alle trænger. Foråret er lige om hjørnet og de lyse tider kommer. 
 
Jeg vil sige tak for et underligt år, og hjertelig velkommen til 2022, hvor vi skal samle foreninger og kommunen for i 
fællesskab at hjælpe, hvor der er behov.  
 
Venlig hilsen Jytte Mejnholt, 
Bestyrelsesformand Frivilligcenter Helsingør 

Citater 

Vi har gennem mange år brugt frivilligcentret til 
kopiering af programmer, plakater og flyers til Hel-
singør Amatørscenes teaterforestillinger. Frivillig-
centret er et super sted for os foreninger i Helsingør 
- hvor vi kan få hjælp til forskellige administrative 
opgaver bl.a. kopiering. Bare det, at det er der, er 
noget særligt. Ole Bjørn - Helsingør Amatørscene 
 
I frivilligcentret får jeg muligheden for at møde og 
hjælpe mine medmennesker. Det særlige ved stedet 
er fællesskab, venlighed og hjælpsomhed.  
Malene, frivillig økonomi- og gældsrådgiver Sommerfest for frivillige i Byhaven Åndehullet 

Spændende arrangement ved Børnenes Hus Motionsnetværk på tur 
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Frivilligcenter Helsingør 2021 

 

 
AKTIVITETER FOR BORGERE 
 

Rådgivning 
• Økonomi– og gældsrådgivning 

 
Selvhjælp og netværk: 
• Sorggrupper 
• Angst– og depressionsgrupper 
• Grupper for pårørende til kronisk syge 

• Motionsnetværk 
• Kreative værksteder 
• Kvindeforum Helsingør 
• Dronningernes Nordsjælland 
• Demensnetværk 
• Familiecafeer 
• Cafe Fælles 
 
Faglige netværk 
• Foreningsnetværk 
• Børneforeningsnetværk 
• Netværk for patient- og  

pårørendeforeninger 

 

Frivilligcenter Helsingør 
Centerleder Line Dietz Bjerregård 
Kronborgvej 1C, 3000 Helsingør 
Telefon: 4921 5060 
E-mail: kontor@frih.dk  
Web: www.frivilligcenter-helsingor.dk 
FB: facebook.com/FrivilligcenterHelsingor 

 OPGAVER   

Frivilligcentrets opgaver består i at: 
• yde foreningsservice 
• formidle frivilligt arbejde 
• facilitere selvhjælpsgrupper 
• sparre med medlemsforeningerne 
• synliggøre det frivillige engagement  
• støtte netværksdannelse 
• udvikle og drive projekter 

CENTRALE INDSATSER MED EKSTERN FINANSIERING 

Brobygning med Vinkeldammen - til frivillige  fællesskaber 

Cafe Fælles med Følgevenner - indsats for ensomme ældre 

Demensnetværk - indsats for pårørende til demensramte 

Din Stemme Min Stemme - podcastkursus for unge i boligområder 

Frivilligbank Helsingør - online redskab til at rekruttere frivillige 

Grønt medborgerskab - fællesskab fra jord til bord 

Kreative værksteder - ”ByHand”, ”Sypigerne” og ”Hjertepuderne” 

Læsecafe - for familier i Børnenes Hus 

Motionsnetværk - De glade fødder og Cyklister med hjerte 

Rygestopnetværk - grupper, der fastholder rygestop for borgere 

Selvhjælp - selvhjælpsgrupper hvor borgere deler erfaringer 

Sorggrupper - et udviklingsprojekt med FriSe 

Økonomi– og gældsrådgivning - gratis, økonomisk rådgivning 

FRIVILLIGCENTRET I TAL 
 

• 1 centerleder 
• 8 medarbejdere (3,75 årsværk) 
• 11 bestyrelsesmedlemmer 
• 7 brugerrådsmedlemmer i Børnenes Hus 
• 100 frivillige 
• 90 medlemsforeninger 

Fakta om 

 
FRIVILLIGE ILDSJÆLE 
Udover alle de frivillige, der er med i for-
eningerne, hjælper ca. 100 frivillige i frivil-
ligcentret. De er bl.a. beskæftiget i: 
• Køkkenet  
• Kontoret 
• De kreative værksteder 
• Bestyrelsesarbejdet 
• Rådgivningen 
• Børnenes Hus 
 
Og nogle fungerer som: 
 
• Tovholdere for motionsnetværk 
• Gruppeledere i selvhjælpsgrupperne 
• Hjælpere ved kvindecafeer, arrange-

menter i Børnenes Hus og hjælpere i 
Cafe Fælles mv. 

Frivilligcentrets Cafe Fælles på gåtur på havnen 

 

CENTRALE SAMARBEJDSPARTNERE  
• Helsingør kommune, relevante centre og boligområder 

• Erhvervslivet og private fonde  

• Andre frivilligcentre i Danmark  

• Frise (Landsforeningen Frivilligcentre og Selvhjælp) 

• CFSA (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) 

• Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen, Slots og Kulturstyrelsen 

• Den nationale vidensfunktion for økonomi– og gældsrådgivning 

• Frivillige foreninger, medlemmer og grupper 

• Museerne i Helsingør, Helsingør Teater og Passage Festivalen 

• Røntofte krisecenter 

• Herlev Hospital 

http://www.facebook.com/FrivilligcenterHelsingor/
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Frivilligcentrets ansatte  

Line Dietz Bjerregaard  
Centerleder. 
 
 
 
 
 
 
Louise Lahn Sørensen  
Kommunikationsmedarbejder  samt  
projektleder for Cafe Fælles, Selv-
hjælp, Demensområdet og Dronnin-
gernes Nordsjælland.  
Tovholder på Frivilligbank Helsingør 
og Rygestopnetværket. 
 
 
 
Lene Ljungqvist  
Tovholder for projektet Grønt med-
borgerskab. 
 
 
 
 
 
 
Michael Schmidt 
Projektmedarbejder i Økonomi–  
og gældsrådgivning Nordsjælland. 

Hanna Tyge  
Projektleder for Børnenes Hus, 
Endagsudflugter, Læsecafeer og 
Familiecaféer og projektet Din 
stemme min Stemme. 
 
 
 
 
 
Pernille Japsen  
Projektleder for Økonomi- og 
gældsrådgivning Nordsjælland. 
 
 
 
 
 
 
Elise Fjelding  
Projekt medarbejder i Økonomi- 
og gældsrådgivning Nordsjælland, 
eventkoordinator i Dronningernes 
Nordsjælland, projektmedarbejder 
i Cafe Fælles samt frivillig receptio-
nist. 
 
 
Nina Tøgern  
Projektmedarbejder i Cafe Fælles, 
Endagsudflugter, Din Stemme min 
Stemme, koordinator for Patient- 
og pårørendenetværket samt tov-
holder for Pårørendecafeerne. 
 

Kapitel 1  
Fakta om frivilligcentret 
 
Frivilligcenter Helsingør har eksisteret siden 2011 og 
kunne således i 2021 fejre 10 års fødselsdag. Organisati-
onen har vokset sig stor gennem årene og der er nu 8 
ansatte tilknyttet centret, næsten 100 frivillige er med 
og FCH har mere end 90 medlemsforeninger. 
 

 
Organisationen FCH  
Frivilligcentret ledes af en frivillig bestyrelse som vælges 
af medlemsforeningerne på den årlige generalforsam-
ling. Den daglige ledelse varetages af centerleder Line 
Dietz Bjerregård. Frivilligcentret havde derudover i 2021 
7 projektansatte medarbejdere. Udover medarbejdere 
og bestyrelse indgår en række engagerede frivillige i 
den daglige drift og i udviklingsprojekterne.  

Citater 
I Helsingørklubben mødes synshandicappede og udveksler 
erfaringer og har et hyggeligt samvær. Frivilligcentret er alt-
afgørende for, at synshandicappede kan mødes og have et 
godt og værdifuldt samvær i gode lokaler et centralt sted i 
byen.  
 

Jeannette Voer, Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjælland 
 
 

 

Jeg synes frivilligcentret er en god sparringspartner, som gør 
det muligt at komme i kontakt med de øvrige patientorgani-
sationer. Uanset forskellighed i sygdomsforløb; kræft, blind-
hed, sindslidelser etc. er det rart at kunne mødes og drøfte de 
problemer man har som patient og i høj grad som pårørende - 
her er vi jo fælles.  
Jan Algreen-Ussing, Kræftens Bekæmpelse Helsingør  
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Peter Gadving 

Bestyrelsesmedlem  

Birgitte Rasmussen 

Næstformand  

Jytte Mejnholt 

Formand  

Ulrik Fønns 

Bestyrelsesmedlem 

Marie Klintorp 

Bestyrelsesmedlem  

Kirsten Kirsmeyer 

Bestyrelsesmedlem  

Line Bjerregaard 

Centerleder  

Frivilligcentrets bestyrelse 

Frivilligcentret ledes af en bestyrelse som vælges af medlemsforeningerne på den årlige generalforsamling.  
I tæt samarbejde med centerlederen arbejder bestyrelsen systematisk med strategi og vision samt udstikker ram-
merne for frivilligcentrets arbejde.  

Carsten Rygaard 

Bestyrelsesmedlem  

Hanne Andersen 

Suppleant  

Carsten Lind Olsen 

Suppleant  

Irene Schmidt 

Suppleant  

Generalforsamling 2021 med oplæg ved Lene Lissau fra den socialøkonomiske virksomhed Kadetten 
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Strategisk arbejde 

 
VISION 
Frivilligcenter Helsingør arbejder for at sikre, understøtte og udvikle det lokale frivillige arbejde med socialt sigte. 
Frivilligcenter Helsingørs overordnede tema i 2021 var ”Livskvalitet og Fællesskaber”. Vi fokuserede på samarbejde 
med medlemsforeninger, frivillige, kommune og andre aktører om at styrke borgernes livskvalitet, trivsel og mulig-
hed for deltagelse i de lokale fællesskaber og foreningslivet.     
                                   
UDFORDRINGER OG SÆRLIGE MÅLGRUPPER I 2021 
2020 bød på udfordringer pga. Corona-pandemien og alle de restriktioner den medførte for frivilligcentrets bruge-
re, frivillige og medlemsforeninger. Desuden prægede store omorganiseringer kommunen i 2019 og 2020 og der-
med også muligheder og indsatser i 2021.  
 
Især sårbare grupper blev hårdt ramt af nedlukninger og manglende muligheder for at mødes fysisk. I 2021 havde  
vi bl.a. stort fokus på indsatser i samarbejde med vores medlemsforeninger og indsatser i forhold til pårørende til 
syge og borgere præget af problematikker med bl.a. ensomhed.   
 
I 2020 afprøvede vi nye digitale værktøjer og i 2021 fortsatte vi med at udvikle nye måder at mødes på og bidrage 
til at dygtiggøre foreninger, frivillige og ansatte i Frivilligcenter Helsingør i at facilitere onlinemøder.  
 
 
4 CENTRALE MÅL I 2021: 

 
• Et styrket samarbejde på tværs mellem Frivilligcenter Helsingør, politikere og kommune. Mere målrettet kom-

munikation med politikerne og sikring af større kendskab.  
 

• Nemt at blive frivillig i Helsingør. Gøre det nemt og attraktivt for borgere i Helsingør at blive frivillige. Arbejde 
med digital online rekruttering. 
 

• Flere lokale interessefællesskaber og netværk. Bidrage til at sikre og understøtte interessefællesskaber og et 
stærkere indbyrdes samarbejde og netværk mellem medlemsforeninger og på tværs af frivillige miljøer.   
 

• Styrke organisationsudviklingen i Frivilligcenter Helsingør: At arbejde målrettet med frivilligcentrets vision, 
strategiske ledelse og bestyrelsens arbejde.  

Citater 
Det er godt at komme til de mangeartede foredrag, få nye 
input , møde nye bekendtskaber, få kulturelle oplevelser. I 
det hele taget den debat som opstår, når man oplever 
noget sammen. Også det at man møder mange forskellige 
som trods forskellig modgang har en utroligt positiv ind-
stilling til livet. Det er skønt at man kan komme og være 
med, selvom man ikke har så meget at gøre godt med. 
Anne Margrethe Christensen, Kvindeforum Helsingør 
 
Frivilligcentret anvendes som videnscenter for frivillighed 
og støtter udbredelse og udvikling af frivilligt socialt arbej-
de. Det er centralt for udvikling af viden, støtte og vedlige-
holdelse af frivilligt arbejde i lokalområdet. Det er et pul-
serende fagområde at bevæge sig i, herunder grundlag for 
udvikling fagligt i dette arbejde.  
Hanne Andersen, suppleant i bestyrelsen 

Siden 2018 har der nationalt været fokus på udvikling af 
frivilligcentrenes kvalitetsmodel i regi af FriSe (Frivillig-
centre og Selvhjælp Danmark). I frivilligcentret er vi op-
taget af, at vores indsatser og mål bliver realiseret og 
opfyldt. Vi indsamler derfor løbende tilbagemeldinger 
fra både brugere, foreninger og frivillige mht. gennem-

førte aktiviteter og målopfyldelse. Vi arbejder løbende 
på at udvikle organisatoriske rutiner, der understøtter 
det strategiske arbejde. En del af dette arbejde kommer 
vores medlemsforeninger til gode i form af skabeloner 
og manualer til bl.a. kommunikationsstrategier og  
-arbejde. 

Hygge i Byhaven Åndehullet 
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Frivilligcentret stillede med et hold på 30 personer. Vi gik tilsammen næsten 400 omgange, så det var et virkelig 
flot resultat, vi opnåede. Tak til alle de medvirkende og til de, der valgte at donere penge via frivilligcentrets hold til 
Kræftens Bekæmpelse. En stor tak til vores rundesponsor KALLERMANN REVISION A/S. 

 

Stafet For Livet arrangeres af Kræftens Bekæmpelse og 
er et døgn, hvor man sætter fokus på kræftsagen, kæm-
per sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at 
mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der 
kæmper.  
 

 

Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling - 
for kampen mod kræft. "Rundesponsorer" donerer et 
beløb pr. omgang holdene går og de penge der bliver 
samlet ind går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med 
forskning, forebyggelse og patientstøtte. 

Stafet for livet 

Arbejdsglæde 

Arbejdsglæde-webinar 
 
I frivilligcentret har vi været meget opmærksom-
me på ”mental sundhed” i forbindelse med Coro-
na. Derfor deltog de ansatte sammen i et webinar 
(online seminar) om arbejdsglæde . De spænden-
de foredragsholdere var: 
 
Asger Fredslund fra Siriuspatruljen  som talte om 
”mesterlære” på ekspeditionerne. 
 
Lykke Møller Kristensen, som talte om  digital 
modenhed. Corona har speedet nogle digitalise-
ringsprocesser op, men måske er det menneskeli-
ge ikke fulgt helt med. 
 
Dennis Nørmark, som bl.a. talte om pseudoarbej-
de. Understøtter bureaukratiet det egentlige ar-
bejde eller bliver det kontrol og ensretning for 
bureaukratiets egen skyld? 
 
Helle Bloch (dobbelt verdensmester i roning), som 
talte om at visualisere målet. Forestillinger bruger 
samme spor i hjernen som hukommelsen. 
 
Mads Christensen (”blærerøv” og livsstilsekspert), 
som talte om ”disruption” kontra comfort zone. 

Arbejdsglædedag i Byhaven Åndehullet 

Arbejdsglædedag i Børnenes Hus 

Lysfest ved Stafet for Livet En del af frivilligcentrets hold  Åbning af årets Stafet for Livet 

Arbejdsglæde-dag 
Frivilligcentret inviterede også til ”Arbejdsglæde-dag” 
for ansatte og frivillige fra kontoret og bestyrelsen i 
Børnenes Hus i oktober. Charlotte Faurschou facilite-
rede dagen som startede med en fælles udforskning 
af begrebet arbejdsglæde og derefter gruppearbejde 
om oplevelser der gør én glad for at arbejde.  
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Sommerfest 

Frivilligcentret fyldte 10 år 

Ovenpå et Corona-forår trængte vi i den grad til at fejre frivilligcentrets frivillige og der blev inviteret til fod-
boldfest i haven ved Børnenes Hus. Hvert bord repræsenterede en nation og der blev flaget og sunget sange 
på de respektive sprog. 

Frivilligcentret fejrede 10 års fødselsdag i 
september og mere end 70 mennesker 
deltog.  
 
Gæsterne var bl.a. husets frivillige, folk fra 
medlemsforeningerne, kommunale sam-
arbejdspartnere og politikere fra kommu-
nalbestyrelsen og folketinget. 

Ivan underholder med sin harmonika Vinderholdet i fodbold 

Centerleder Line Bjerregaard holder fødselsdagstale 

Huset var fyldt med glade gæster i alle lokaler 

Sommerfest i Åndehullet 
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Frivilligcentret  indgår selv aftaler med næsten 100 fri-
villige: Frivillige receptionister, rådgivere, selvhjælps-
gruppeledere, praktiske hjælpere, køkkenfolk, havefolk, 
tovholdere, samtalepartnere, cafemedhjælpere, koordi-
natorer og meget andet. Selvom frivilligt arbejde bærer 
lønnen i sig selv, sørger vi godt for vores frivillige og hol-
der bl.a. sommerfest og julefrokost for at fejre frivillig-
heden.  

Frivilligcentret får mange henvendelser fra folk, der ger-
ne vil være frivillige og vi forsøger at matche dem med 
et frivilligjob - enten i en af vores medlemsforeninger 
eller i et af husets egne områder eller projekter.    

Frivilligcentret ønsker at gøre det lettere dels for borge-
re i Helsingør at yde en frivillig indsats og dels for for-
eninger at rekruttere nye frivillige – også blandt udsatte 
borgere. Derfor har vi også en online portal 
”Frivilligbank Helsingør”, hvor foreningerne kan annon-
cere efter frivillige og hvor de, der ønsker at være frivilli-
ge, kan gå på opdagelse i de mange spændende jobs der 
er tilgængelige  i banken. 

 

Frivillige ildsjæle 

Rekruttering og fastholdelse af frivillige 

i en Coronatid  

Frivilligcenter Helsingør ønsker at medvirke til at kvalifice-
re frivillige og har derfor bl.a. indgået et kursussamarbej-
de med en række andre nordsjællandske frivilligcentre. 
Hermed får vi mulighed for at tilbyde en række kurser, 
som vil blive afholdt centralt i Frivilligcenter Hillerød.  Fra 
Frivilligcenter Helsingør deltog vi talstærkt blandt andet 
på kurset: ”Skab stærke lokale fællesskaber”.  

Færdige puder fra Hjertepudedamerne Hygge på legepladsen ved Børnenes Hus Dronningernes Nordsjælland på tur 

Find kurserne på https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/ 

Citat 
 

Jeg er så ubeskrivelig tak-
nemmelig for den fanta-
stisk hjertepude jeg har 
fået på brystkirurgisk afde-
lingen på Herlev. Den er 
simpelthen blevet min faste 
støtte efter jeg fik fjernet 
hele mit venstre bryst pga. 
kræft. Den varmer, støtter 
og den er der bare - den er 
ganske enkelt fantastisk.  

Det varmer mit hjerte så ubeskrivelig, at frivillige har 
taget sig tid og ikke mindst, har lyst til at lave en så 
vidunderlig hjertepude. Jeg vil bare sige jer alle tu-
sinde tak.  
 

 
Knus Mette 47 år, modtager af hjertepude fra det 
kreative værksted Hjertepudedamerne. 
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Kapitel 2  
Medlemsforeninger 
Frivilligcenter Helsingør er også foreningernes hus – her 
kan medlemsforeningerne bl.a. få praktisk hjælp til at 
kopiere,  printe og låne lokaler til at afholde møder og 
arrangementer.  Foreningerne kan have stor gavn af at 
samarbejde om emner eller arrangementer, hvorfor vi 
holder netværksmøder, hvor man dels kan lære hinan-
den at kende og dels finde muligheder for samarbejde.  
 
Udover foreningsnetværket faciliterer frivilligcentret to 
tematiske netværk: Et patient- og pårørendeforenings-
netværk og et børneforeningsnetværk (læs mere herom 
under afsnittet Børnenes Hus). Disse netværk holder 
selvstændige møder og fælles arrangementer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patient og pårørendeforeningsnetværket   
Netværket består af de foreninger der har patienter og 
pårørende som omdrejningspunkt. Netværket sidder 
blandt andet med i processen omkring det nye Sund-
hedshus i Helsingør.  
Derudover har vi gennemført et projekt kaldet ”Cafe for 
Pårørende” i november og december måned. På seks 
cafemøder har pårørende til sygdomsramte mødtes og 
haft en fælles snak om det at være pårørende. 
 
Initiativet til projektet opstod i Patient- og pårørende 
netværket og blev støttet økonomisk af Helsingør Kom-
munes genstartsmidler. Planlægning af cafemøderne er 
sket i et samarbejde mellem Frivilligcenter Helsingør, 
Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, Lungeforeningens 
lokalafdeling og Danske Handicaporganisationer i Hel-
singør. 
 
På møderne har deltagerne haft netværksdrøftelse og 
lyttet til spændende oplæg.  Vi har siddet ca. 10 perso-
ner omkring bordet hver gang. En del har været gengan-
gere, men der har løbende været lidt udskiftning i grup-
pen. Deltagerne har været så glade for cafemøderne, at 
vi har valgt at forsætte initiativet i 2022. 

Sådan har vores onlinemøder set ud i løbet af året 

Visionssejlads 

Ind imellem bliver frivilligcentret kontaktet med gode tilbud og vi kunne derfor inviterer alle medlemsforeninger 
med på en to-timers visionssejlads med ”Legeskibet” på Øresund d. 8. juli. 

Café for pårørende til kronisk syge 

Citater 
 
I frivilligcentret kan man give og modtage - jeg er altid 
glad når jeg går hjem. Det er et skønt sted, hvor jeg mø-
der dejlige mennesker som jeg ellers ikke ville møde. 
Alle er positive - det er mit skønne sted om onsdagen.  
Bodil, frivillig i køkkenet 
 
 
 

Frivilligcentret er et dejligt sted at komme, altid venlige 
og imødekommende mennesker tager imod en - dygtige 
mennesker som iværksætter mange inspirerende ting. 
Jeg har bl.a. været med på Flynderupgård - en stor gave 
- og ligeledes Kvindeforum hvor jeg har deltaget i et par 
opera-foredragsrækker som sluttede med en fællestur 
til Operaen i Kbh for at se Valkyrien. Lad endelig sådan 
noget fortsætte med gode, vidende mennesker som tov-
holdere - altid åbne for nye ideer. 
Pia Stensler-Thomsen  
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Akrylmalerne 
Alternativet Helsingør 
Astma-Allergi Nordsjælland 
 
Barselscafé Nordsjælland 
Bedre Psykiatri Helsingør 
Bisiddergruppen - Nordsjælland 
Broderi Mixerne 
Bøgehøjgårds Venner 
Børne- og Ungenetværket 
Børns Voksen Venner 
Bådforeningen af 12. april 1978 
 
Chaplin 
Colitis-Chrohn Foreningen 
 
Danish Minorities Center for Human 
Rights and Development 
Danmarks Naturfredningsforening, afde-
ling Helsingør 
Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjæl-
land 
Dansk Fodgænger Forbund 
Dansk Vandrelaug 
Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn 
Danske Handicaporganisationer 
Diabetesforeningen 
 
Familie-Caféen 
Fibromyalgi- & Smerteforeningen 
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik 
Foreningen Den Boligsociale Fond, Lo-
kalkomite for Helsingør 
Fotoklubben Kronborg 
Fototosserne 
Frelsens Hær 
Frivillignet Helsingør -En del af Dansk 
Flygtningehjælp 
Fyrskibslaug Fyrskib XVII 
 
Gigtforeningen Helsingør 
 
Headspace Helsingør 
Helsingør Amatørscene 
Helsingør Esport Forening 
Helsingør Familietjeneste 
Helsingør Gospel 
Helsingør Guldnåle 
Helsingør Kommunes Museer 
Helsingør Lokalradio Seniorredaktion 
Helsingør og Omegns Filatelistklub 
Helsingør Petanque Klub 
Helsingør Senior Højskole 
Helsingør Seniorerne 
Helsingør Teater 
Herreværelset i Helsingør 
High5Girls 
Hjerneskadeforeningen i Helsingør 
Hjerteforeningen i Helsingør 
Hornbæk Golfklub 
Hornbæk Jazzklub 

HV - TURBO Seniorklub 
Høreforeningen, Helsingør/Gribskov 
lokalafdeling 
 
Kræftens Bekæmpelse Helsingør 
 
Lektie- og sprogcafeen, Kulturhus Syd, 
Vapnagård 
LEV Helsingør 
LOF Øresund 
Lokalmotion Helsingør 
Lungeforeningen, Helsingør Lokalafde-
ling 
Lænken-Helsingør 
Lær for Livet 
 
Mad til alle 
Marienlyst Slots Venner 
Mikrobryggeriet Wiibroes Venner 
Montebellos Venneforening 
Multikulturelt Forum 
Mødrehjælpens Lokalforening Helsingør 
 
Naivistisk Malegruppe 
Natteravnene 
 
Osteoporoseforeningen Nordsjælland 
 
Peer Partnerskabet 
Polioforeningen/
ulykkespatientforeningen 
 
QQTextilkunst 
 
Red Barnet Helsingør Lokalafdeling 
Røde Kors Helsingør 
 
Scleroseforeningens Lokalafdeling Nord-
sjælland-Øst 
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen  
Senior Debat 
Seniorråd Helsingør 
SIND i Helsingør 
Snekkersten Husflidsforening 
Snekkersten IF 
Snoezelhuset 
Stad & Egn  (Forum for bolig, plan og 
byggekultur i Helsingør Kommune) 
Stejlepladsgruppen 
Strandhøjs Venner 
 
The Sport Society 
TUBA Helsingør 
Turkontoret (Helsingør) 
 
Vapnagård TV 
Venligboerne Helsingør 
 
Water Air Food Awards 
 
Ældre Sagen 

Medlemsoversigt 2021 

 

 

 

Frivilligcentrets formål:  

Foreningen har som formål at 
drive et frivilligcenter i Helsingør 
kommune. Frivilligcentrets mål-
sætning er at være til gavn for 
det frivillige arbejde og gøre det 
mere synligt for de borgere, som 
ønsker at få hjælp eller udføre 
frivilligt arbejde. 
 

Det overordnende sigte er at 
støtte civilsamfundets bidrag til 
aktivt medborgerskab og selv-
hjulpenhed for den enkelte. Ind-
satsen ydes ud fra et dynamisk 
perspektiv, der til stadighed af-
spejler de sociale opgaver, der 
samfundsmæssigt og lokalt er 
behov for at løse.  

§ 
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Frivilligcenter Helsingør har en aktiv rolle i mange sam-
arbejdsprojekter – enten som projektejer eller projekt-
deltager.  Projekterne har sociale formål og henvender 
sig ofte til sårbare borgere eller handler om at opbygge 
netværk og facilitere inkluderende fællesskaber. Fælles 
for projekterne er ønsket om at støtte og udvikle det 

frivillige sociale arbejde lokalt. Vigtige samarbejdspart-
nere er frivilligcentrets medlemsforeninger. I dette af-
snit kan du læse lidt om vores projekter i 2021. Tak til 
fonde, styrelser og kommune der har gjort det muligt at 
drive projekter i frivilligcentret! 

KAPITEL 3 
Projekter i Frivilligcenter Helsingør 

Frivilligbank Helsingør 

Fakta: 
Frivilligbank Helsingør er et samarbejde mellem Helsin-
gør Kommune, FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Dan-
mark) og frivilligcentret. Frivilligbanken er en online 
portal hvor foreninger og kommunale institutioner kan 
søge frivillige. Annoncerne bliver vist bredt, da de via 
automatiske jobagenter vises på LinkedIn og Jobindex 
mv., så det er en god måde at finde frivillige og samtidig  

 
indirekte synliggøre sin forening. Alle lokale, frivillige 
foreninger og kommunale institutioner har mulighed 
for, gratis, at lægge jobopslag i banken. Frivilligbanken 
er finansieret af midler fra Helsingør Kommune. 
Frivilligbanken findes her: https://www.frivilligcenter-
helsingor.dk/frivilligbank og kommunen linker til den fra 
deres hjemmeside 

Frivilligcentret holder årligt mindst to workshops hvor 
foreninger og ansatte i kommunen har mulighed for at 
lære mere om frivilligbanken. Vi fortæller om hvordan 
banken rent teknisk virker – og om, hvordan man skri-
ver en god annoncetekst. Da det ikke var muligt at mø-
des i større grupper udførte vi i 2021 ”sidemands-
oplæring”  så  personer fra vores medlemsforeninger 
individuelt har fået banken demonstreret og har fået 
sparring på egne  tekster.  

Projektet er en tværkommunal overbygning på Kvinde-
forum Helsingør, som søger at styrke sammenhold, 
kendskab og venskab på tværs af kommunegrænser i 
Nordsjælland samtidig med, at deltagerne udfordres 
kulturelt og sammen kommer ud og oplever den fanta-
stiske nordsjællandske natur. Ved at skabe dette net-
værk inspireres deltagerne til at indgå i nye frivillige 
fællesskaber. 

I 2021 har vi bl.a. besøgt Frederiksværk og sejlet med 
MS Frederikke på Arresø, Vi har været på Tegners Mu-
seum i Dronningmølle og vi har besøgt Esrum Kloster. Vi 
har besøgt Frivilligcenter Hillerød og har været i Frede-
riksborg Slotshave og i Cafe Havehuset og en anden 
gang besøgte vi selve Frederiksborg Slot 

Dronningernes Nordsjælland - Kultur, natur og fællesskab 

Fakta: 
Dronningernes Nordsjælland er et samarbejde mellem 
frivilligcentrene i Græsted, Halsnæs, Helsingør og Hille-
rød. Frivilligcentrene inviterer på skift kvinder fra de 
andre kommuner til kulturelle arrangementer eller na-
turoplevelser i deres lokalområde. Projektet løb fra au-
gust 2020 til december 2021 og i den periode har hvert  

 
frivilligcenter været vært for 2 arrangementer. Det er 
håbet, at vi ved at hjælpe disse netværk i gang, vil med-
virke til, at der opstår lokale netværk, der efterfølgende 
drives af frivillige til glæde og gavn for de involverede 
kvinder. Projektet er støttet af Fælleskommunale §18-
midler. 

Guidet byvandring i Frederiksværk Tur i Slotsparken ved Frederiksborg Slot Besøg på Tegners Museum i Dronningmølle 
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Cafe Fælles med følgevenner 

Fakta: 
Cafe Fælles med Følgevenner er et projekt, der søger 
at forebygge og mindske ensomhed hos ældre i kom-
munen. For at opbygge netværk holdes ugentlige cafe-
møder, hvor cafegæsterne har mulighed for at  danne 
nye relationer. Desuden undersøges hvilke interesser 
den enkelte har, så der kan etableres følgeskab til rele-
vante aktiviteter.  

 
Projektet samarbejder med Helsingør kommunes soci-
ale- og mentale rehabiliteringsindsats, som bl.a. hjæl-
per med at opsøge og følge forskellige borgere til ca-
feen de første gange. Projektet blev finansieret af 
Sundhedsstyrelsen og har siden sommeren kunne fort-
sætte ved hjælp af en kommunal bevilling. 

I Cafe Fælles tilbydes nærvær og nogen at tale med. 
Med udgangspunkt i den enkelte undersøges mulighe-
der for at indgå i nye inkluderende fællesskaber i for-
eningslivet i Helsingør eller egne aktiviteter i frivilligcen-
tret. Denne proces hjælpes på vej af frivillige følgeven-
ner som sikrer en god brobygning og inklusion i det nye 
tilbud. Fx har frivillige følgevenner fulgt deltagere til fit-
ness på Hamlet, fulgt nogle kvinder med til arrangemen-
ter i Kvindeforum Helsingør og en mandegruppe ud i 
nyttehaverne på Flynderupgård. Vi tager ofte på udflug-
ter med cafeen - bl.a. små ture på havnen, besøg på 
Flynderupgård og julefrokost på Restaurant Den Glade 
Tallerken. 

Line Dietz Bjerregård i paneldebat  

Selvhjælp Helsingør 

Fakta 
Projekt Selvhjælp Helsingør består af netværks- og selv-
hjælpsgrupper for lokale borgere.   

Selvhjælp er med til at sikre mennesker i svære livssitu-
ationer en højere grad af trivsel, støtte og omsorg.  

 
Selvhjælp samarbejder med Helsingør Kommunes reha-
biliteringsteam og pårørendekonsulent, FRISE og net-
værk for selvhjælp i andre Frivilligcentre. Selvhjælp er 
finansieret af midler fra Helsingør kommune. 

Frivilligcentret faciliterer netværksgrupper med fælles 
temaer; Eksempelvis netværk for pårørende til demens-
ramte. Derudover igangsætter vi selvhjælpsgrupper 
med fælles temaer som ”Sorg” eller ”Bliv Glad”. 
 
Frivilligcentret er med i et Sorgstøtteprojekt sammen 
med 21 andre frivilligcentre under FriSe (Frivilligcentre 
og Selvhjælp Danmark) og Det Nationale Sorgcenter. 
Sammen skal vi videreudvikle og kvalitetssikre selv-
hjælpsarbejdet nationalt. Frivilligcentret har også fået 
en plads i FriSes landsdækkende selvhjælpsudvalg. 

Cafe Fælles på udflugt til Hammermøllen i Hellebæk 

Frank Jensen fra Snekkersten Idræt 
fortæller Cafe Fælles om Gå-fodbold 

Cafe Fælles holder påskefrokost i 
byhaven Åndehullet 

Kursus ved Det Nationale Sorgcenter 

Cafe Fælles med medbragt kaffe på 
havnen  
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Økonomi– og gældsrådgivning 

Fakta: 
Projekt Økonomi- og gældsrådgivning Nordsjælland er 
et samarbejdsprojekt mellem Frivilligcenter Helsingør, 
Frivilligcenter Furesø og frivilligcentrene i Gribskov kom-
mune. Der ydes vederlagsfri og frivillig gælds- og økono-
mirådgivning i alle frivilligcentrene og der er en fælles 
projektledelse og styregruppe, som sætter mål og ret-
ning for projektet.  

Alle vores rådgivere er frivillige og arbejder typisk sam-
men to og to for at yde den bedst mulige helhedsorien-
terede rådgivning.  Vi arbejder indenfor rammerne af 
kvalitetsmodellen som er udviklet af Den Nationale Vi-
densfunktion for vederlagsfri og frivillig økonomi- og 
gældsrådgivning, hvor vi sidder med i bestyrelsen. 
Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrel-
sen. 

Frivilligcentret samarbejder bl.a. med Ungdomsskolen 
og Produktionsskolen, Center for job og uddannelse, 
Center for særlig social indsats, jobcentret samt bolig-
områderne. Herudover samarbejder vi med Center for 
Sundhed og Omsorg og Cafe Vinkeldammen hvor vi 
hver måned holder rådgivning.  
 

For at efterkomme et ønske om rådgivning og under-
visning samt afholdelse af temaarrangementer er vi 
gået nye veje. Der er lavet en film målrettet unge, som 
handler om vigtige temaer i livet: At flytte hjemmefra, 
leve billigt og det at være kommet i en gældssituation. 
Filmen kan benyttes af alle frivilligcentre i Nordsjælland 
og uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at få 
den i en forkortet version. 

Rådgivningen rykker ud til uddannelsesinstitutioner  

Den Nationale Vidensfunktion  
Frivilligcenter Helsingør indgår og arbejder i bestyrelsen for Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlags-
fri økonomi- og gældsrådgivning. Det er en selvstændig forening, der blev etableret i 2020 på driftstilskud fra Social-
styrelsen og Erhvervsministeriet.  
 

Foreningen består af 15 medlemsorganisationer, der yder uvildig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning lo-
kalt, regionalt eller landsdækkende.  Formålet med Vidensfunktionen er at skabe et fagligt miljø og gennemføre 
aktiviteter, der understøtter og styrker kvaliteten og udviklingen af den frivillige og vederlagsfri økonomi- og gælds-
rådgivning i Danmark.  
 

I 2021 har arbejdet i Vidensfunktionen bl.a. bestået i at etablere og ansætte medarbejdere til sekretariat, opdatere 
kvalitetsmodellen med henblik på akkreditering, afholde netværksmøder for både projektledere og frivillige samt 
etablere hjemmesiden www.vidensfunktionen.dk som fortæller om vidensfunktionens arbejde. 



 16 

 

I Frivilligcentret og Ældre Sagens demensprojekt "Hjerterum og Fællesskab" samarbejder vi med Museerne Helsin-
gør, som bl.a. har skræddersyet tre arrangementer med smags- og sanseoplevelser på Skibsklarerergaarden lige 
præcis til vores målgruppe .  

Hjerterum og fællesskab 

Fakta: 
Demensprojektet Hjerterum og fællesskab er et samar-
bejdsprojekt mellem Frivilligcenter Helsingør, Ældre Sa-
gen i Helsingør og Helsingør Museer.  Vi tilbyder rum-
melige og inkluderende demenscafeer og –udflugter for 
”hjemmeboende” demensramte med deres pårørende.  

 
Demenscafeerne holder til hhv. i Rundingen på Hamlet i 
Helsingør, Mørdrup Kirke i Espergærde og Hornbæk 
Sognehus.  
Projektet er finansieret af puljemidler fra Helsingør 
Kommune. 

Tidligere borgmester Per Tærsbøl fortæller på demenscafe i 
Hornbæk 

Museumsformidler Frederikke 
tager imod demenscafeen på 
Skibsklarerergaarden 

Trio Andante underholdt ved den 
fælles julefrokost på Hamlet 

Fakta: 
Grønt medborgerskab er inkluderende fællesskaber, 
hvor frivillige og socialt udsatte personer mødes en eller 
flere gange om ugen omkring aktiviteter fra jord til 
bord. 
 
Tilbuddet er åbent for projektets primære målgrupper 
(borgere af anden etnisk herkomst, psykisk sårbare og 

demensramte familier) samt alle interesserede der ger-
ne vil være frivillige.  
 
FCH’s medlemsforeninger har mulighed for at bruge 
nyttehaverne til udflugter eller som del af en aktivitet 
for særlige målgrupper.  
Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrel-
sen. 

Grønt medborgerskab 

Citater 
Frivilligcentret er et godt samlingssted for rigtig mange 
foreninger og med gode muligheder til at afholde mø-
der, samt være med i et fællesskab på tværs.   
Man kan få hjælp til mange ting uanset hvem du er 
hjælp til at komme videre i mange sammenhænge. 
  
Frivilligcentret er med de ansatte og frivillige noget 
særligt når man kontakter dem, både i hjælpsomhed 
og den ånd der er på stedet.  
Doris Hansen - Sind i Helsingør og Høreforeningen i 
Helsingør 
 
Jeg bruger frivilligcentret til at komme i kontakt med 
andre. Jeg er tilflytter og det er spændende at høre om 
byen og dens beboere og møde glade mennesker, der 
kommer med samme formål.  
Pia-Lykke Nordskov Nielsen 

Cafe Fælles på besøg i nyttehaverne på Flynderupgård 
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By Hand 
Det kreative værksted By Hand strikker og syr. Der  udvikles 
nye modeller beregnet til  salg på diverse markeder i løbet af 
året. Overskuddet går til udsatte børn og unge. By Hand 
holdt også en flot og velbesøgt workshop over 2 mandage i 
efteråret om plantefarvning af garn. 

 

Citat: Frivilligcentret gør, at vi kan mødes til produktivt og 
hyggeligt samvær. Det særlige ved stedet er den gode, af-
slappede stemning.  
Margrethe Ingeman, Sypigerne, Broderimixerne og QQ-
textilkunst 

Kreative værksteder 

Frivilligcentrets fødselsdag blev  fejret med maner 

KAPITEL 4  
Netværk og inkluderende fællesskaber 

I frivilligcentret opbygger, udvikler og faciliterer vi inklu-
derende fællesskaber. Udover de faglige netværk som 
foreningsnetværket, patient– og pårørendeforenings-
netværket og børneforeningsnetværket og de efterhån-
den veletablerede motionsnetværk og kreative netværk 

i frivilligcentret, faciliterede vi i 2021 derudover et net-
værk for pårørende til demensramte, et familienetværk, 
der mødes til fællesspisning og kreative aktiviteter i Bør-
nenes Hus, et kvindenetværk og et netværk i vores pro-
jekt Cafe Fælles. 

I frivilligcentret er der mange muligheder for at være kreativ. Man kan blandt andet indgå i de 3 kreative værkste-
der: Hjertepudedamerne, De glade sypiger eller By Hand, som alle er støttet af kommunale §18-midler. Selvom 
håndarbejdet er i front er det sociale fællesskab i højsædet. 

Hjertepudedamerne  
Et hold kvinder mødes hver mandag og syr flotte hjertefor-
mede puder, der doneres til kvinder på Herlev Hospital, som 
har gennemgået en brystoperation. Puderne passer ind i 
armhulen og beskytter den opererede mod stød og slag.  

 

Citat:  Kære frivillige, Jeg vil gerne sige tak for den dejlige 
hjertepude fra jer, som jeg modtog i går efter min brystopera-
tion. Det er en fantastisk ting, som hjælper og støtter meget. 
Tak fordi I er nogle som laver sådan nogle dejlige ting.  
Ulla, modtager af hjertepude 

De glade sypiger 
Bæredygtighed og genbrug er i højsædet og de små fraklip, 
der bliver tilovers når hjertedamerne klipper  
hjerter ud, anvendes af gruppen ”De glade sypiger” til at 
fremstille patchworktæpper.  

Sypigerne har et godt samarbejde med Mødrehjælpen, som 
modtager tæpperne og efterfølgende sørger for, at de kom-
mer sårbare familier til gavn.  

I 2021 startede et nyt samarbejde med Julemærkehjemmet 
og Sypigerne syr bl.a. kapper, så børnene uforstyrret kan 
skifte til badetøj på stranden. 

Hjertepudedamerne syr sammen hver mandag 

Sypigen Annelise har kreeret nogle flotte sofapuder 

By Hands plantefarvningsworkshop 
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Motionsnetværk 

Fordelene ved at indgå i motionsfællesskaber er mange - dels får man en masse gode oplevelse med andre, dels 
opbygger man et netværk, får god motion og frisk luft. Motionsnetværkene er støttet af kommunale midler (§18). 

Cykelholdet ”Cyklister med hjerte” 
Hver mandag kl. 10 kører cykelholdet ud fra frivilligcen-
tret. Cykelturene går ud i byen eller naturen og ruten 
afhænger lidt af vejr, vind og deltagere. Den typiske di-
stance er 20-30 km og det er muligt at benytte elcykler.  
 
Ofte tager cyklisterne en tur til Sverige for at opleve nye 
omgivelser. Holdet består af aktive seniorer med behov 
for frisk luft, motion, socialt samvær og et godt grin. 
 
 
Gåholdet ”De glade fødder” 
Hver onsdag kl. 10 starter gåholdet ”De glade fødder” 
deres tur fra frivilligcentret. Turene er på 7-10 km rundt i 
kommunens natur eller i byen. Netværket har flere for-
mål - udover det sundhedsmæssige aspekt er der en stor 
gevinst ved de sociale relationer, der opstår.   
 
Ind imellem tager gåholdet ”Lille Nord”-toget og går en 
ture i lidt andre omgivelser. Eksempler på områder er 
Snekkersten, Humlebæk, Hellebæk og Espergærde. 
 

FCH er en tryg base for cykelgruppen, hvor vi altid får 
opbakning til vores aktiviteter på cykelturene. Desuden 
er FCH behjælpelig med at søge økonomisk tilskud fra 
kommunen til aktiviteterne. Det særlige ved FCH er 
åbenhed og imødekommenhed, fællesskab og samvær 
med ligesindede frivillige. 
Flemming Vestergaard, frivillig tovholder i motionsnet-
værket, Cyklister med Hjerte    
 

Jeg bruger frivilligcentret til at deltage i  aktiviteter, 
møde nye mennesker og være en del af en gruppe. 
Stedet er særligt fordi det giver  inspiration i hverda-
gen og man mødes med omtanke, imødekommen-
hed  og åbenhed. Det er et meget rart sted at være.  
Maria Rosenberg,  medlem af 
Kvindeforums Kultur- og Operaklub 

Citater 
Jeg går nogle dejlige ture i pænt tempo i Helsingør og 
omegns smukke natur sammen med skønne og spæn-
dende kvinder fra området. Ture á 2 timers varighed, 
som er med til at booste konditionen, velværet og hu-
møret og så lærer man noget af de andre undervejs. 
  
Jeg har som tilflytter i kommunen mødt nye søde og 
inspirerede kvinder/veninder, og oplever masser af in-
spiration til dejlige gåture i området og ture med kultu-
relt indhold, som teater, museer mv samt inspiration til 
nye bøger, der anbefales og læses mmm. Man modta-
ges af fordomsfrie og glade kvinder, der alle har spæn-
dende historier med i bagagen. Der er en dejlig, varm og 
humoristisk omgangstone med plads til alle. Jeg nyder 
virkelig samværet - Liselotte, medlem af Kvindeforums 
motionsnetværk og kulturklub 

Jeg laver mad til de søde frivillige om onsdagen. Det 
er så hyggeligt. Tilli, frivillig i køkkenet 
 
Jeg kommer  ofte i frivilligcentret som frivillig. Stedet 
betyder ALT—det er et dejligt sted. Her kan man få 
svar på alt og der er altid kaffe på kanden. Det særli-
ge ved frivilligcentret er den åbenhed og imødekom-
menhed, man altid bliver mødt med.  
Jeithi Lilhammer-Karlsen, frivillig i Cafe Fælles og  
Selvhjælp   
 
 
Jeg bruger frivilligcentret til vidensdeling og kulturel 
udveksling , at dele kulturelle erfaringer og forbedre 
mit danske sprog. Der er et særligt positivt og krea-
tivt miljø. Anahit Mughnetsyan, kordirigent, med-
lem af Kvindeforum   
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• Kvindeforums Operaklub  
Anne-Marie Høberg er frivillig operaentusiast som udbreder kendskabet og lidenskaben for opera til operaklub-
ben. Når et forløb er gennemgået i frivilligcentret, forsøger klubben at komme ud og opleve operaen sammen 
fx i Københavns Opera eller i Malmø. 

 
• Kvindeforums Motionsnetværk 

Hver mandag kl. 12 mødes holdet et aftalt sted og går 8-10 km i rask tempo. Kvinderne skiftes til at lægge en 
rute.  Netværket deltager også sammen i events som Stafet for livet, Ecco Walkathon, Lady Walk etc. 
 

• Kvindeforums Kulturklub  
Kulturklubben besøger sammen steder som Kronborg, Nivågaards Malerisamling, Folketinget og deltager i 
støttekoncerter med hjemmeværnets Musikkorps etc. 

Kvindeforum Helsingør 

Motionsnetværket gik LadyWalk i Hillerød Kulturklubben så 30 Års Stjernestunder Operaklubben gennemgår Wagner-operaer 

Kvindeforum Helsingør er ”paraply” for et netværk, der 
består af mange små undergrupper. Kvinderne lærer 
hinanden at kende i kvindecafeer i frivilligcentret - eller 
online.  Det er uforpligtende at være med og man kan 
vælge til og fra alt efter, hvad der interesserer én. På 

kvindecafeerne er der typisk en kvindelig oplægsholder, 
der fortæller, og efterfølgende er der debat i mindre 
grupper. Ud af det store netværk blev der dannet føl-
gende interessefælleskaber:  En operaklub, et motions-
netværk og en kulturklub. 
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Aktiviteter i Børnenes Hus og Byhaven Åndehullet 
Året startede stille. Vi mødtes online fra hvert vores hjem, 
med behørig afstand og gensynsglæde. Vi prøvede alt mu-
ligt spændende nyt, som at teste vores viden af i den sto-
re fugle-quiz og de kreative værksteder blev instrueret via 
YouTubevideoer, som handlede om at tage godt imod 
besøgende fugle i haven og at opleve naturen selv i hårdt 
vejr. Størst var gensynsglæden dog da vi mødtes igen i 
Børnenes Hus og Byhaven Åndehullet og fik nogle rigtig 
fine måneder i plante- & træ-værkstederne. En tæt grup-
pe af ildsjæle trodsede vejr og vind. Ryddede med hård 
hånd ud i råddent træ i en snestorm. Skaffede nyt lækkert 
overskuds træ fra en byggeplads. Der blev bygget nye 
bænke, højbede og en hel skov af brædder med bark til at 
skærme for vores bålplads. Vi byggede vores egen låge og 
fyldte den med prikker til ære for Pippis hest og vores 
motto som er taget fra Pippis univers: ”Det har jeg aldrig 
prøvet før, så det er jeg helt sikkert god til”.  
 
Vi malede kulørte striber overalt og på den måde blev 
arbejdsdage til uger og det forår hvor børn, forældre og 
frivillige gjorde Byhaven Åndehullet fin og klar til somme-
ren og vi fejrede det sammen, med den skønneste have-
fest.  Til havefesten skålede vi også for en ny og bedre 
brugsaftale med kommunen om arealet, hvor vi hele året 
har arbejdet med biodiversitet og plantet de blomster 
som tiltrækker insekter og sommerfugle. Vi har bygget 
insekthoteller så de har et sted at overvintre. Derfor var 
det ekstra skønt for både børn og voksne at se to kyllinger 
fra Helsingør Teater ankomme og fjolle rundt i vores have 
på projektet sidste dag. 
 
Børnenes Hus samarbejder om aktiviteterne med Helsin-
gør Teater og de er støttet af Socialstyrelsen. 

Børnenes Hus på tur: PASSAGEmini /Teater på slottet 
 
Som verden åbnede sig efter Corona, fulgte vi med. Vi 
slog lejr midt i Teater på Slottet, en PASSAGEmini for fa-
milier og barnlige sjæle.  Marienlyst Slot blev befolket af 
gadeteater i bedste kaliber, popcorn, musik og et brag af 
en solskinsweekend blødgjorde os alle. Børn fra Børnenes 
Hus fyldte den blå himmel med sæbebobler og luftede de 
bare børnemaver i varmen. Skønt at være blandt menne-
sker igen og at være en del af noget større. 
 
Børnenes Hus samarbejder med Helsingør Teater og akti-
viteterne er støttet af kommunale §18-midler. 

Børnenes Hus 

Børnenes Hus er en del af Frivilligcenter Helsingør og 
holder til i Fiolgade 17E i lokaler, som Helsingør Kom-
mune har stillet til rådighed samt i Byhaven Åndehullet 
lige overfor. Børnenes Hus ledes af et brugerråd bestå-
ende af frivillige fra Mødrehjælpen, Frivillignet og Red 
Barnet. Hus, have og aktiviteter drives af  at et stærkt 
hold af frivillige. Det gør de med det, de er bedst til og 

det kan fx være håndværk, havehænder, madlavning til 
fællesspisningerne eller i det koordinerende brugerråd 
bestående af de foreninger, der bruger huset mest.  
 
Samarbejdspartnere: Mødrehjælpen, Frivillignet, Red 
Barnet, Helsingør Teater 
Støttet af: §18, Rotary 

Sæbeboblebørn ved Teater på Slottet 

To ”kyllinger” fra Helsingør Teater 

Frivillige ordner haven 
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PIPPIs Læsecafe med Læseforeningen 
I 2021 har læsningen fyldt meget, da Børnenes Hus i samarbejde med Læseforeningen har tilbudt guidet fælleslæs-
ning til familier. Det er der kommet mange bevægende og hyggelige stunder ud af og vi er blevet kloge på mangt og 
meget - fx hvorfor hunde kun spiller fodbold om natten. Det, og meget andet, får vi gode snakke om undervejs.  
 
Vi har fortsat vores altid fantastiske fællesspisninger og de kreative værksteder er bygget ud med Bedste-er-den-
bedste, hvor vi har haft besøg af dygtige og entusiastiske ældre som giver deres håndværksfærdigheder videre til 
børnene fx i Fuglehuse-Værkstedet og i Engle-Værkstedet. I slutningen af juli fik vi, traditionen tro, besøg af dygtige 
artister i regi af PASSAGE festivalen. Overvældende mange gæster kom på besøg i Byhaven Åndehullet, både famili-
er, vuggestuer og børnehaver.  
 
Vi havde i år, sammen med Læseforeningen, udvidet vores del af festen med ”Børnenes Poesi Dag” med masser af 
guidet fælleslæsning og et poetisk Grafitti-Værksted. 
 
Børnenes Hus samarbejder med Læseforeningen og Helsingør Teater 
Aktiviteterne er støttet af: Lauritzenfonden + §18 + PUF 
 

Sommerfugleferie i Åndehullet 
Endelig sommer og plads til at ånde frit. Børn, foræl-
dre og frivillige blev flittige brugere af Byhaven Ånde-
hullet, hvor vi mødtes i kreative værksteder.  
 
Keramik- & Raku-Værkstederne blev sommerens til-
løbsstykke. Side om side formede leret sig i vores 
hænder. Vi udforskede materialet sammen - fejlede 
og fejlede. Dyb ro, gode samtaler og skønt samvær. 
Med lige dele tålmodighed og meget kyndig instrukti-
on lykkedes det os alle at sejre til sidst. Især da der 
blev sat ild i rakuovnen og alle vores glaserede ler-
skabninger - som ormene i pupperne - transformere-
de sig til de smukkeste sommerfugle. Det blev til fint 
fælles værk af klokker og netop sommerfugle, som nu 
flyver hen over vores store skur.  
 
Børnenes favorit, den højtelskede karrusel, blev 
”cirkus-fiseret” og med fire stejlende heste kører vi  
nu rundtossede ind i næste epoke på bedste kunstne-
riske og bæredygtige stil.  
 
Kulturnatten satte et magisk punktum for sommeren. 
Mens mørket sænkede sig, pyntede vi os med guld, 
drak te og spiste de sødeste kager, fik læst historier, 
for til sidst at samles omkring Stylte-Signes smukke 
ildshow.  
 
Børnenes Hus samarbejder med Helsingør Teater,  
Læseforeningen og Toldkammerets Billedskole 
 
Aktiviteterne er støttet af: Helsingør Kommunes  
sommerferieaktiviteter og Statens Kunstfond 

Børn og frivillige laver lerskabninger 

Karrusellen blev cirkus-ficeret 

Læsecafé i Børnenes Hus Kreativt værksted i Børnenes Hus Kreativt værksted i Børnenes Hus 


