
Frivilligcenter Helsingør 2018 

AKTIVITETER 
 

Økonomi– og gældsrådgivning 

 
Selvhjælpsgrupper 
 Sorggrupper 
 Stressgrupper 
 Angst– og depressionsgrupper 
 Unge-, mande– og kvindegrupper 
 Grupper med blandede problematikker 
 Feel Good-grupper 

 

Netværk 
 Motionsnetværk 
 Kreative værksteder 
 Demenscafeer 
 Familiecafeer 
 Ældrecafeer 

 KONTAKTINFO   
Frivilligcenter Helsingør 
Centerleder Line Dietz Bjerregaard 
Kronborgvej 1C 
3000 Helsingør 
Telefon 4921 5060 
E-mail: kontor@frivilligcenter-helsingor.dk  
Hjemmeside: http://www.frivilligcenter-helsingor.dk 
Facebook: facebook.com/FrivilligcenterHelsingor 

OPGAVER 

Frivilligcentrets opgaver består i at: 
 

 yde foreningsservice 
 formidle frivilligt arbejde 
 facilitere selvhjælpsgrupper 
 sparre med foreningerne 
 synliggøre det frivillige engagement  
 støtte netværksdannelse.  
 
 
FRIVILLIGE ILDSJÆLE 

De frivillige er centrets omdrejningspunkt og er 
med til at gøre stedet levende. I øjeblikket er 
der ca. 90 frivillige fordelt indenfor: 
 
 Frivilligcentrets Husråd 
 Nyttehaveprojektet på Flynderupgård 
 Hjælp i køkkenet og huset 
 Hjælp ved familie– og demenscaféer 
 Kreative værksteder 
 Tovholdere for motionsnetværket 
 Tovholdere i selvhjælpsgrupperne 
 It og andet kontorarbejde 
 Bestyrelsesarbejde 
 Projektet Demensvenligt Nordsjælland 
 Projektet Seniorjournalister 
 Projektet Økonomi– og gældsrådgivning  

By Hand - kreativt værksted 

Demensvenligt Nordsjælland - livskvalitet til demensramte familier 

FRI * VILLIG * VÆRDI - samtalesaloner om frivillighed   

Frivilligbank Helsingør - online redskab til at rekruttere frivillige 

Glæde og livslyst - samtalecafeer på plejecentre 

Grønt medborgerskab - fællesskab fra jord til bord 

Motionsnetværk - De Glade Fødder og Cyklister Med Hjerte 

Seniorjournalister - aktive seniorer underviser andre seniorer 

Økonomi– og gældsrådgivning - gratis, økonomisk rådgivning 

STØRRE PROJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING 

Det, vi giver borgerne i projektet Økonomi- og gældsråd-

givning, er indsigt i egen situation og dermed overblik 

og kontrol, så de får en bedre fremtid og et bedre liv. Det 

giver mig stor glæde. Økonomisk rådgiver 2017 

 

Det, jeg får ud af at være frivillig, er bl.a. glæden ved at 

tage afsted og møde en masse rare mennesker. Derud-

over er jeg også mere glad, når jeg er derhjemme. Frivil-

lig på kontoret og i køkkenet 2018 

FRIVILLIGCENTRET I TAL 
 

 90 frivillige 
 6 medarbejdere 
 10 bestyrelsesmedlemmer 
 92 medlemsforeninger 
 859 lokaludlån i 2017 

FRIVILLIGCENTRETS SAMARBEJDSPARTNERE  

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

