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Denne håndbog er til dig, der gør en frivillig indsats i 
et af de boligområder, som er med i det boligsociale 
samarbejde i Albertslund, kaldet Albertslund Boligsociale 
Center (ABC). Det er også til afdelingsbestyrelser som 
har lyst til inspiration til derse frivilligpleje i afdelingen.

Frivillighåndbogen indeholder tre dele:
Hensigt, vision, mission og definition af frivillige.• 
En FAQ med ofte stillede spørgsmål.• 
Eksempler på tilbud til frivillige.• 

Albertslund Boligsociale Center (ABC) 
er et samarbejde mellem Albertslund 
Kommune, BO-VEST og seks almene 
boligafdelinger fra AKB, AB og VA. 

ABC har til opgave at skabe medansvarlige beboere, 
som tager aktivt del i at kvalificere og synliggøre bolig-
områdets unikke kvaliteter, til gavn for beboerne selv og 
for omverdenen.

Frivillighåndbogen
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Denne frivillighåndbog er blevet til i et samarbejde mellem ABC’s områdesekretariat og et 
frivillighedsudvalg i ABC. Udvalget blev nedsat i 2009, hvor ABC’s arbejdssekretariat 
vedtog, at der skulle arbejdes med at udvikle en frivillighedspolitik. 
De deltagende boligområder på daværende tidspunkt blev indbudt til at lade sig repræsen-
tere i udvalget.
Udvalget fik i sin levetid dels sat konkrete nye traditioner i søen for de frivillige, dels fun-
geret som fokusgruppe for at give input til frivillighåndbogen.

Det er hensigten, at frivillighåndbogen skal være et levende dokument. Derfor opfordres 
alle beboere i de boligområder, der er med i ABC samarbejdet, til løbende at bidrage til æn-
dringer og tilføjelser til frivillighedspolitikken. 
Hvis du har spørgsmål, ændringer eller ønsker noget uddybet, er du altid velkommen til at 
kontakte ABC’s områdesekretariat: abc@bo-vest.dk eller tlf. 60 35 46 30.

Det betyder samtidig også at nogle af de nævnte tilbud til frivillige ikke længere eksisterer, 
men istedet skal fungere som inspiration til afdelingsbestyrelser og boligafdelinger, som har 
lyst til at udvikle deres frivilligpleje.

Forord

” Det giver mening at arrangere 
f.eks. en fisketur. Når beboerne lærer 
hinanden at kende, kan de også tillade sig 
at sige det til hinanden, hvis der er noget, 
man bør snakke om.

Qasir Mirza, frivillig beboer og Årets brobygger 2009
Om at lave netværksaktiviteter
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Hvad betyder det frivillige arbejde for boligområderne?

Den frivillige indsats i boligområderne er med til at skabe:

• sociale netværk.

• godt naboskab.

• trivsel, tryghed og gode omgivelser for beboerne.

• stolthed hos beboerne og et godt omdømme for boligområderne.

• at beboere tager et fælles ansvar for boligområderne.

• personlig udvikling af den frivillige.

Missionen

Hvorfor en frivillighåndbog?

Hensigten med frivillighåndbogen er, at medvirke til 

• at gøre det attraktivt at lave en frivillig indsats i de boligområder,   
 der er  med i ABC samarbejdet.

• at give inspiration til afdelingsbestyrelser og andre boligafdelinger,  
 som ikke er omfattet en boligsociale indsats.

• at skabe et overblik samt synliggøre værdien af frivilligt arbejde i  
 boligområderne for nye potentielle frivillige og bestyrelser.

• at synliggøre de tilbud, der er for beboere, der yder en frivillig ind- 
 sats i de boligområder, der er med i ABC samarbejdet.

Hensigten

Hvad skal det frivillige arbejde i boligområderne føre til? 

Et bredt udsnit af engagerede beboere kan og vil udvikle og gennemføre 
aktiviteter og tilbud, som er med til at skabe et attraktivt socialt miljø, et 
godt naboskab og tryghed i  lokalområderne – på sigt uden at være med i 
et boligsocialt projekt.

Visionen



” Det var et stort skridt at tage, da 
vi kom fra et parcelhuskvarter og til et 
kæmpe socialt boligbyggeri i Albertslund. 
At deltage, som aktiv frivillig, blev for mig 
uendeligt stort, møde andre frivillige, og 
være sammen med så mange fremmede 
kulturer, som også er med i vores 
aktiviteter, det blev stort for mig.
 
Anita Kallesø, beboerdemokrat i Albertslund Nord.
Om at være frivillig i sit boligområde.

Hvem er de frivillige?

Ved frivilligt arbejde i boligområderne forstås opgaver, der:

• løses uden at man får løn for det.

• udføres af egen fri vilje.

• er til gavn for boligområderne.

• er til gavn for andre end én selv, familie og venner. 

Beboere og andre, der yder en frivillig indsats i de boligområder, der er 
med i det boligsociale samarbejde, anses som frivillige, hvad enten man er 
medlem af en forening eller ej.

Definitionen
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Der er forskellige måder, hvorpå du kan være frivillig i dit boligområde. Nogle kan 
afse meget tid til frivilligt arbejde, og engagerer sig i tidskrævende projekter. Andre 
har ikke så meget tid eller overskud, men vil gerne melde sig som frivillig til af-
grænsede opgaver ved enkeltstående arrangementer.
Der er brug for dig, uanset hvilken måde du har lyst til at være frivillig på!

Herunder kan du se en liste over måder, som du kan være frivillig på:

Den valgte frivillige (beboerdemokraten).
Man er på et beboermøde blevet valgt til afdelingsbestyrelsen til at repræsentere 
afdelingens beboere. Eller man er blevet udpeget af afdelingsbestyrelsen til en 
bestemt opgave. Man er med til at udpege repræsentanter til ABC’s organisation og 
andre formelle udvalg.
Man har mange forskelligartede opgaver i samarbejde med ejendomskontoret. Man 
kan også tage initiativer til beboerblade, miljøforbedringer, sociale arrangementer 
m.v. i afdelingen, og indgår dermed hyppigt også i nedenstående kategorier af frivil-
lige. 

Den trofaste frivillige (tovholderen). 
Man står for, udvikler og leder selvkørende aktiviteter 
(f.eks. Mountainbike-holdet, fællesspisning, miljøgård, Genbrugsbutikken). 

Den frivillige medarbejder. 
Man har taget et frivillig-job, hvis funktion er defineret af andre, evt. i en funktions-
beskrivelse (f.eks. samtaleven en gang om ugen i Netværkshuset, medhjælper til 
lektiecafé, hjælpetræner på Mountainbike-holdet).

Den nysgerrige frivillige.  
Man påtager sig en afgrænset opgave ved et enkeltstående arrangement, som er 
igangsat af andre (f.eks. kopiere og omdele invitationer eller være julemand til et 
julearrangement).

Det er også muligt for udefrakommende at lave frivilligt arbejde i boligområdet 
(f.eks. fraflyttede beboere, studerende eller landsorganisationer som Ungdommens 
Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp). 

I boligområderne foregår der også mange aktiviteter af privat karakter. F.eks. sociale 
klubber for en afgrænset gruppe, der ikke umiddelbart er tilgængelig for andre. Sel-
vom det også har en værdi for det sociale liv i boligområdet, kaldes det ikke frivilligt 
arbejde, hvis der er tale om en lukket vennekreds.

Definitionen
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      Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har en idé til et projekt?

       Hvis du har en idé til et projekt eller et arrangement, kan du først og fremmest hen-
vende dig til afdelingsbestyrelsen. Hvis din afdeling er med i ABC-samarbejdet kan du enten 
kontakte den lokale styregruppe eller din lokale ABC-medarbejder. Det er en god idé, hvis du 
gør dig nogle overvejelser om:
 - hvad formålet er med aktiviteten/projektet.
 - om der mon er andre, der har den samme idé.
 - hvem du gerne vil have til at deltage i aktiviteten/projektet (målgruppen).
 - hvor ofte aktiviteten skal foregå, hvis ikke det er et enkeltstående arrangement. 
   Én gang om ugen? Én gang om måneden? Eller…
 - om du har brug for lokaler.
 - om du har brug for økonomisk støtte til arrangementet/projektet, og i så fald hvor   
 meget? 

 Hvordan finder jeg et lokale til min aktivitet?

       I nogle boligafdelinger, er der et beboerlokale, som man kan låne/leje til forskellige 
aktiviteter. Kontakt din afdelingsbestyrelse, lokale styregruppe eller ABC-medarbejder for at 
høre, hvilke muligheder der er i din afdeling. Se kontaktoplysninger nederst på denne side.

Foreninger kan låne lokaler gratis af Albertslund Kommune. Man kan låne alt fra små lokaler 
til store idrætshaller. Se mere på Albertslund Kommunes hjemmeside: http://www.albertslund.
dk/Borger

      Hvordan danner man en forening?

       Alle kan danne en forening. Hvis man registrerer en forening, kan man søge om tilskud 
fra Albertslund Kommune. 

Hvis du ønsker hjælp til at danne en forening, kan du kontakte Albertslund Frivilligcenter på 
tlf. 27 78 97 93. De kender alt til regler og fordele ved at lave en forening.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Kontaktpersoner:

Albertslund Nord:  Rikke Stougaard   tlf. 60 35 46 34  mail: rso@bo-vest.dk
Hedemarken:  Lone Kaas   tlf. 60 35 46 72 mail: lka@bo-vest.dk
Kanalen:  Louise Ø. Andersen  tlf. 60 35 46 35 mail: lan@bo-vest.dk
Blokland:  Anette Gregersen  tlf. 60 35 46 36 mail: agr@bo-vest.dk

Børn og unge:  Lam Cai Truong   tlf. 60 35 46 37 mail: lct@bo-vest.dk

Områdesekretariatet: Mai Green Petersen  tlf: 60 35 46 30 mail: mgp@bo-vest.dk
   Trine Sander   tlf: 60 35 46 31 mail: tsp@bo-vest.dk
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      Hvor kan jeg søge penge til mit projekt?

       Du har flere muligheder for at søge penge til dit projekt:

Du kan altid kontakte din afdelingsbestyrelse for at høre hvad der er af muligheder for tilskud 
til sociale arrangementer i dit boligområde. 

Du kan søge om støtte til en aktivitet gennem styregruppen i dit lokale boligområde. Kontakt  
styregruppen eller ABC-medarbejderen i dit lokale boligområde for at få mere information.   
Kontaktoplysninger finder du nederst på side 8.

Det er muligt for foreninger at få støtte til forskellige ting gennem Albertslund Kommune. Du 
kan se en oversigt over, hvad der er muligt at søge støtte til hér: http://www.albertslund.dk/
Borger/Fritid%20og%20kultur/ForeningerOgTilskud/TilskudOversigt.aspx

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte kontaktpersonen i dit boligområde. Se kontakt-
oplysninger nederst på side 8.

     
 Hvor kan jeg være med, hvis jeg ikke selv vil sætte noget i gang?

       Der er altid brug for frivillige til både små og store opgaver!

Du kan kontakte afdelingsbestyrelsen eller ABC i dit boligområde, som kan informere dig om 
dine muligheder for at blive frivillig. 
Du kan også gå ind på ABC’s FrivilligJobbank, hvor du kan finde aktuelle frivillig-jobs i dit 
boligområde. 
Du finder FrivilligJobbanken på www.abcenter.dk.

      Hvor kan jeg finde andre frivillige, der vil hjælpe?

       Hvis du mangler hjælpende hænder til et arrangement eller et projekt, vil ABC gerne 
hjælpe med at søge efter frivillige.
FrivilligJobbanken på www.abcenter.dk giver dig mulighed for at annoncere efter frivillige. Du 
kan også få ABC i dit lokale boligområde til at hjælpe dig med at skrive annoncen. 
Se kontaktoplysninger nederst på side 8.

ABC har også en facebook-gruppe “Albertslund Boligsociale Center”, hvor du er meget 
velkommen til at lave et opslag om dit arrangement/projekt og søge efter frivillige. Se mere 
under facebookgruppen på side 16.
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      Hvorfor skal jeg aflevere en børneattest?

       Loven påkræver, at der indhentes børneattester på trænere/ledere m.v., som er i 
direkte kontakt med børn under 15 år. Hvis dit projekt har børn som målgruppe og er støttet 
af ABC, vil ABC sørge for at indhente børneattesten. Du vil blive kontaktet af en ABC-medar-
bejder, som vil forklare dig mere om, hvad en børneattest er. Derefter aftaler I et møde, hvor 
du kan komme og skrive under på, at ABC må indhente børneattesten hos Rigspolitiet. Børne-
attesten må ikke indhentes af ABC, medmindre du har skrevet under på det.

 Hvad kan jeg få af uddannelsestilbud?
 
 Hvis du er frivillig i din boligafdeling eller er valgt ind i afdelingsbestyrelsen, har du 
mulighed for at deltage i forskellige kurser, konferencer og studieture enten gennem 
afdelingsbestyrelsen eller ABC-samarbejdet. 

Hvis du sidder i afdelingsbestyrelsen, er der ligeledes en række kursustilbud, som du kan få 
gennem dit administrationsselskab KAB eller BO-VEST. 
Kontakt  formanden for din afdelingsbestyrelse for at høre mere om kursusmulighederne.

BL – Danmarks Almene Boliger udbyder også kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. 
Se mere her: http://www.bl.dk/beboerdemokrati/bestyrelsesarbejdet/kurser.

       Kan jeg være frivillig, hvis jeg ikke bor i et af boligområderne?

       Ja, så længe din indsats er til glæde for de boligområder, der er med i ABC-
samarbejdet. Det vil være op til den enkelte aktivitet at afgøre, hvordan det giver bedst 
mening at gøre brug af det, du kan byde ind med. Se frivilligjobbanken på abcenter.dk. Hvis 
du vil sætte noget nyt i værk, er det vigtigt at finde lokale frivillige at samarbejde med, så 
aktiviteten forankres i boligområdet. 
Du kan f.eks. kontakte områdesekretariatet eller den lokale styregruppe for at sælge din idé.
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       Hvordan kommer jeg i afdelingsbestyrelsen?

       Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens øvrige beboere til at repræsentere 
dem i spørgsmål om afdelingens drift og til at varetage afdelingens interesser bedst 
muligt. Én gang om året er det muligt at stille op til valg på afdelingens beboermøde. 
Du kan kontakte ejendomskontoret eller formanden for din afdelingsbestyrelse, for at 
høre mere om, hvornår næste beboermøde finder sted.
Du kan finde mere information om, hvad arbejdet i en afdelingsbestyrelse går ud på,
ved at klikke på dette link: http://www.e-pages.dk/bl/3/

      Hvordan får vi nye beboere til at stille op til bestyrelsen?

      Det er vigtigt, at I som bestyrelse skaber rum og mulighed for, at man kan 
snuse til bestyrelsesarbejdet, inden man beslutter sig for, om man vil stille op. Det kan 
I f.eks. gøre ved at lave en føl-ordning; ved at uddelegere noget af jeres 
arbejde i mindre afgrænsede opgaver til andre frivillige; ved at bruge suppleant-pos-
terne som en mere uforpligtende indgang til bestyrelsesarbejdet; eller ved at fortælle 
om bestyrelsens arbejde ved en velkomstfest for nytilflyttere. 
For at fastholde de nye i bestyrelsen, kan I f.eks. lave en mentor-ordning, hvor en 
erfaren beboerdemokrat tager sig af at sætte den nye ind i arbejdet. 
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Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

”            Frivilligt arbejde gir mening for 
mig, fordi jeg får mulighed for at give mig 
selv og andre et socialt frirum. Frivil-
ligheden gir mig mulighed for personlig 
udvikling og en følelse af at gøre en 
forskel for andre. 

 Tina Messaoudi, frivillig beboer
Om at lave frivilligt arbejde.



Eksempler på tilbud til frivillige

Herunder er listet forskellige eksempler på tilbud, som har været eller stadig er en del af den 
frivilligpleje, som er målrettet frivillige beboere under ABC-samarbejdet. 
På de efterfølgende sider er der en uddybende beskrivelse af eksemplerne til inspiration for 
andre afdelingsbestyrelser og boligafdelinger, som ønsker at udvikle deres frivilligpleje.

• Studieture. Formålet er at skabe netværk blandt de frivillige samt hente inspiration til  
 det frivillige arbejde andre steder i landet. Kan bruges på tværs af boligafdelingerne.

• Uddannelse. I samarbejde med styregrupperne, tilbydes der forskellige foredrag, kurser  
 og uddannelsestilbud. Kontakt også afdelingsbestyrelsen eller BL for uddannelsestilbud.

• Udtalelse/diplom. Hvis du er studerende eller arbejdssøgende kan det være godt at   
 kunne skrive på dit CV, at du har udført frivilligt arbejde. Hvis du har brug for et bevis  
 på det udførte arbejde, kan  ABC skrive en udtalelse til dig.

• Frivillig redskaber. ABC hjælper gerne med at annoncere efter flere frivillige til din 
 aktivitet på abcenter.dk.

• Værktøjskasse. På abcenter.dk kan du få mere inspiration og konkrete værktøjer til,   
 hvordan man kan udvikle det frivillige arbejde, gode idéer fra andre frivillige og links til  
 nyttige steder, hvor man f.eks. kan finde informtion om bestyrelsesarbejde m.m. 

• Facebook gruppen “Albertslund Boligsociale Center” og frivilligforum, giver mulighed for  
 at udveksle dine erfaringer med andre frivillige, annoncere efter frivillige til dit projekt.

• Økonomisk støtte. På side 17 er der en oversigt over umiddelbare og nære tilskuds-
 muligheder i Albertslund kommune.

• Reklame for dit arrangement/din klub. ABC kan annoncere din aktivitet i måneds-
 kalenderen og/eller på www.abcenter.dk.

• Samtale i forbindelse med opstart af aktivitet/projekt eller som ny frivillig. Det er en   
 rigtig god idé at afholde en forventningssamtale, hvor ønsker og behov afklares.

• Årets beboer. Eksempel på et initiativ som blev gennemført en årrække med det formål,  
 at annerkende de mange frivillige beboere, ved at sætte fokus på hvilken forskel de gør  
 for boligområderne. 

Hvis du ønsker mere information om initiativerne, kan du f.eks. melde dig 
ind i facebookgruppen “Albertslund boligsociale Center”. Du kan også se 
mere på www.abcenter.dk.
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Studieture
Studieture

Studieture skaber netværk, synergi og sammenhold i boligafdelingerne. Nedenstående 
er eksempler på hvordan ABC-samarbejdet udbød studieture. Initiativet kan gemmen-
føres på forskellige måder alt efter behov, f.eks:

en stor studietur, som er en heldagstur eller to dage med overnatning, f.eks. i •	
foråret. Husk at tage højde for beboermøder og andre arrangementer.

en lille studietur, som er en halvdagstur enten for det enkelte boligområde eller på •	
tværs, f.eks. i efteråret.

Formålet med studieturene er, at de skal give inspiration, som  kan tages med hjem til 
boligområderne. 
Temaer for studieturene er forskelligt alt efter hvad der arbejdes med i afdelingerne. 
Tidligere har temaerne f.eks. været ”beboer-caféer” eller ”borgerjournalistik”.

Det er en god idé at følge op på studieturen ved at invitere alle de frivillige, der deltog 
til et opfølgningsmøde. 
Formålet er at give mulighed for at blive konkrete på, hvordan den tilegnede inspiration 
og viden, kan omsættes til forslag i afdelingen. 

Man kan også bruge opfølgningsmødet på at få netsat et udvalg, der står for at arrang-
ere næste studietur, evt. i samarbejde med områdesekretariatet eller afdelingbestyrels-
en.

Det har været gratis for frivillige at deltage på studieturene, men der er et begrænset 
antal pladser, da transporten ofte er en lejet bus. Pladserne er blevet fordelt således, at 
alle de involverede afdelinger er blevet tilgodeset ligeværdigt. Man kan selvfølgelig også 
målrette pladserne en bestemt type frivillige afhængigt af turens indhold. 

” På studieturen hører man om det 
frivillige arbejde, som de andre laver. Det 
er inspirerende, og man får meget respekt 
for deres indsats.

 Karin Nielsen, frivillig beboer
Om at deltage på studieturen
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U
ddannelse

Uddannelse

Der bliver løbende tilbudt kurser og foredrag for frivillige beboere gennem afdelings-
bestyrelsen, ABC-samarbejdet eller andre samarbejdsparter. 
Nedenstående er eksempler til inspiration.

FrivilligLAB:
FrivilligLAB er en workshop for alle, der arbejder med frivillige. På et frivilligLAB udvikles 
eller afprøves nye redskaber til at arbejde med frivillige. Du deler erfaringer med andre, 
der arbejder med frivillige og får inspiration til nye måder at gribe dit arbejde an på.
Temaet på et frivilligLAB kunne f.eks. være: 
”Skab motivation i praksis” eller ”Forventningsafstemning i praksis”.
Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser. Der vil ofte være 
mulighed for at tage af sted sammen med en anden fra dit boligområde eller en ABC-
medarbejder. Workshoppen afholdes på Nørrebrogade i København. 

Foredrag og kurser:
Er der noget viden, du mener de frivillige i boligområderne kan have gavn af, er det 
muligt at arrangere et foredrag eller et kursus. Du kan f.eks. kontakte din lokale styre-
gruppe eller afdelingsbestyrelse eller ABC områdesekretariatet for mulighederne. 
Start med at overveje:
- Hvem kan være interesseret i foredraget?
- Hvor mange kan deltage?
- Hvordan får du inviteret de rette?
- Hvor stort et lokale skal du bruge?
- Hvad koster foredragsholderen?

Workshop: 
Hvordan finder vi flere frivillige i vores afdeling?
Områdesekretariatet tilbyder styregrupper og afdelingsbestyrelser et oplæg eller en 
workshop om, hvordan man som beboerdemokrati kan inddrage flere frivillige i afdelin-
gens opgaver.
- Forskellige typer af frivillige
- Forskellige typer af motivation
- Hvordan afgrænser man opgaverne?
- Hvad er der af gode erfaringer andre steder? 
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Hvis du ønsker at få direkte besked på din mobil om tilbud til frivillige, kan du tilmel-
de dig ABC’s sms-service.
Alt, hvad du skal gøre, er at sende en sms til 60 35 46 30 med teksten FRI. Så vil du 
automatisk få en sms-besked, hver gang der er nye tilbud til frivillige.

Sms-servicen er gratis! 
Bemærk dog at det koster alm. sms-takst at tilmelde sig.



U
dtalelse/diplom

Udtalelse/diplom

For dig der er arbejdssøgende eller studerende!

Hvis man er studerende eller arbejdssøgende, kan det være en god idé at skrive det 
frivillige arbejde, man har udført, på sit CV (liste over erfaringer).

ABC har mulighed for at lave en udtalelse eller et diplom til dig, hvis du ønsker at få 
dokumentation for det frivillige arbejde, som du har udført/udfører i boligområderne.

For at ABC kan sikre kvaliteten af udtalelserne, er der nogle krav, der skal kunne op-
fyldes:

1. For at kunne lave en udtalelse til dig, skal ABC have kendskab til den aktivitet  
 eller det projekt, som du er frivillig i. 

2. Det skal kunne bekræftes af andre personer, at du har udført frivilligt arbejde.

3. Aktiviteten eller projektet skal være til gavn for andre i boligområdet end dig   
 selv, din familie og slægt og/eller det skal være til gavn for boligområdet.

Kontakt ABC-kontaktpersonen i dit lokale boligområde, som med glæde vil lave en 
udtalelse til dig. Kontaktinformationer finder du nederst på side 18.
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” Jeg synes, der manglede lektie-
hjælp, da jeg var barn, derfor ville jeg 
gerne starte en lektiecafe her i Nord. Det 
er så dejligt at gøre en forskel.

 Assma Idrissi, frivillig beboer.
Om at være tovholder for en lektiecafé for piger.



Frivillig redskaber

”
 Det har givet mig en større 
livskvalitet at være tovholder for Flittige 
Fingre. Det er svært at formulere med så 
få ord - noget der betyder så meget for 
mig!

 Sofia Sandkær, frivillig beboer
Om at være tovholder for klubben “Flittige Fingre”

Frivillig redskaber
På ABC’s hjemmeside kan du få et overblik over, hvilke frivillig jobs, der er i dit loka-
lområde lige nu. 
Her kan du også søge efter frivillige til projekter, arrangementer og andet, der foregår 
i de boligområder, der er med i ABC-samarbejdet. Du kan kun søge frivillige til projek-
ter og arrangementer, der udføres på frivillig basis og er til gavn for dit boligområde 
og/eller dets beboere. Hjemmesiden finder du på: www.abcenter.dk

Du kan kontakte din lokale ABC-kontaktperson, som vil hjælpe dig med at udforme 
et ”jobopslag”. Det er en god idé at søge efter frivillige mindst et par uger førend du 
ønsker, den frivillige skal starte, gerne mere.

FrivilligJobbanken er et tilbud, som muligvis kan hjælpe dig med din søgen efter frivil-
lig hjælp. Der er dog ingen garanti for, at det lykkes at finde en frivillig til dit projekt, 
arrangement eller lignende. Kontaktinformation finder du nederst på side 8.

Værktøjskasse
På ABC’s hjemmeside www.abcenter.dk finder du også en værktøjskasse med tips & 
idéer, gode links til andre frivillighåndbøger samt andre ting, der kan være en hjælp 
til dig, der laver frivilligt arbejde.

Facebook gruppe
ABC har oprettet en facebook-side “Albertslund Boligsociale Center”, hvor du kan ud-
veksle dine erfaringer med andre frivillige. Her kan du reklamere for dit arrangement, 
søge frivillige til projekter, komme med tips og gode idéer, og meget mere. 
Du bestemmer!

Hvis du ønsker at blive frivillig i dit boligområde, kan du også annoncere det inde på 
FrivilligForum (ABC). Skriv lidt om, hvilken type frivilligt arbejde, du er interesseret i, 
og evt. hvor meget tid du har til rådighed. Der er altid brug for din hjælp ét eller an-
det sted!
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Ø
konom

isk støtte
Økonomisk støtte

Du har flere muligheder for at få økonomisk støtte til dit arrangement eller projekt.
Der er forskellige kriterier for at få støtte alt efter om det er gennem afdelingsbestyrels-
en, ABC-samarbejdet eller kommunen, men ofte skal dit arrangement eller projekt være 
til gavn for andre end dig selv, din familie og slægt og/eller det skal være til gavn for 
boligområdet.
En del af afdelingsbestyrelserne har øremærket midler til sociale arrangementer, så 
kontakt din afdelignsbestyrelse for at høre om mulighederne. Du kan finde kontakt-
oplysninger på dit administrationsselskabs hjemmeside under din afdeling.

For at understøtte beboernes egne initiativer, havde ABC i en periode et tiltag som hed 
ABC-kroner. Nedenstående er til inspiration for lignende puljer i afdelingsregi:

ABC-kroner støttede idéer, der:
• var nytænkende, kreative og utraditionelle.
• samlede beboergrupper, der normalt ikke taler sammen.
• skabte ny viden og nye kompetencer hos beboere, frivillige, beboerdemokrater  
 eller medarbejdere.
• forbedrede livsstil og sundhed, eller
• inkluderede beboere, der ellers ikke deltog i afdelingens liv og sammenhold.
Man kunne ansøge om beløb fra 200 kr. og op til 10.000 kr. som løbende blev behandlet i 
ABC’s områdesekretariat, med en svarfrist inden for 8 arbejdsdage. 

Styregruppemidler
De lokale styregrupper i ABC-samarbejdet råder over aktivitetsmidler til projekter og 
arrangementer, der er til gavn for lokalområdets sociale liv og dets beboere. Styregrup-
perne består af lokale afdelingsbestyrelsesrepræsentanter og en repræsentant fra 
Albertslund Kommune. 
Kontakt din lokale styregruppe eller kontaktperson for at fortælle mere om din idé. Hvis 
din idé er god nok, men der ikke er aktivitetsmiler til den, kan kontaktpersonen eller om-
rådesekretariatet måske hjælpe med at fundraise andre steder. 

For foreninger
Det er muligt for foreninger at få støtte til forskellige ting gennem Albertslund Kommune, 
bl.a. §18 midler til frivilligt socialt arbejde. 
Du kan se en oversigt over, hvad der er muligt at søge støtte til hér: 
http://www.albertslund.dk under borger.
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Reklam
e

Reklame for dit arrangement eller din klub

Der findes flere muligheder for at reklamere for dit arrangement eller din klub. Du er 
velkommen til at kontakte ABC for at høre om mulighederne i din afdeling.

Få dit arrangement på ABC’s månedskalender.
ABC’s månedskalender kommer ud til alle beboere i dit boligområde (enten ved hus-
standsomdeling eller ved opslag i opgangene). Derfor er det en rigtig god måde at gøre 
opmærksom på dit arrangement eller din klub.
Hvis du ønsker, at dit arrangement skal annonceres i ABC’s månedskalender, skal du 
kontakte områdesekretariatet eller ABC-kontaktpersonen i dit lokale boligområde.

Få dit arrangement på ABC’s hjemmeside og/eller på dit eget boligområdes hjemmeside.
På ABC’s hjemmeside kan du finde en liste over månedens aktiviteter i dit lokalområde 
samt links til de lokale hjemmesider i boligområderne. 
En ny aktivitet i boligområdet kan godt komme på forsiden af www.abcenter.dk. 

Få dit arrangement i dit lokale beboerblad.
Nogle af boligafdelingerne har et beborblad, hvor du kan sende et indlæg omkring din 
aktivitet. Kontaktoplysninger på redaktionen samt udgivelsesinterval finder du i bladet.

ABC hjælper dig gerne med at formulere teksten. Husk at oplyse:

• Navn på aktiviteten. Eks. Strikkeklubben.
• Dato for aktiviteten (hvis det er et ugentligt arrangement, skal du blot skrive   
 ugedagen samt evt. start- og slutdato). 
• Tidspunkt for aktiviteten. Eks. Fra kl. 17.00-19.30.
• Hvor aktiviteten finder sted (adresse). Eks. Beboerhuset, Bækgården 17.
• Hvem man kan kontakte for yderligere oplysninger eller tilmelding. 
• En kort beskrivelse af, hvad der foregår. Eks. Kom ned i strikkeklubben, hvor vi  
 hygger os med håndarbejde og giver hinanden inspiration.
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Kontaktpersoner i ABC:

Albertslund Nord:  Rikke Stougaard   tlf. 60 35 46 34  mail: rso@bo-vest.dk
Hedemarken:  Lone Kaas   tlf. 60 35 46 72 mail: lka@bo-vest.dk
Kanalen:  Louise Ø. Andersen  tlf. 60 35 46 35 mail: lan@bo-vest.dk
Blokland:  Anette Gregersen  tlf. 60 35 46 36 mail: agr@bo-vest.dk

Børn og unge:  Lam Cai Truong   tlf. 60 35 46 37 mail: lct@bo-vest.dk

Områdesekretariatet: Mai Green Petersen  tlf: 60 35 46 30 mail: mgp@bo-vest.dk
   Trine Sander   tlf: 60 35 46 31 mail: tsp@bo-vest.dk



Sam
tale

Årets beboer
Samtale som ny frivillig eller i en ny aktivitet 

Det kan anbefales at efterspørge en forventningssamtale med de ansvarlige for 
aktiviteten, enten afdelingsbestyrelsen, driften eller din lokale ABC kontaktperson.
Denne samtale kan give et overblik over, hvilke forventninger du har til projektet, og 
hvad der forventes af dig som frivillig.

Når du starter en ny aktivitet op, er det en rigtig god idé at få et overblik over, hvilke 
muligheder der er for praktisk støtte. Det kan bl.a. være lån af lokaler, frivillige med-
hjælpere, penge til aktiviteten osv. Hensigten er at afklare hvordan I kommer godt i 
gang med aktiviteten og sammen lægger en plan for det videre forløb ift. hvad du er god 
til, og hvad du ønsker at få støtte til. 

Når du starter som frivillig, er det vigtigt, at du gør dig klart:
- hvordan du ønsker at være frivillig (hvor meget ansvar du ønsker at have)
- hvor meget tid, du kan lægge i det frivillige arbejde
- hvor dit engagement ligger (hvad din personlige interesse er for at lave frivilligt 
arbejde). Dette kan en forventningssamtale være med til at give dig et overblik over.

Årets beboer
For at give de mange beboere, der gør en forskel i boligområderne et skulderklap og 
anerkende deres indsats, uddelte ABC-samarbejdet en årrække en pris til årets nabo, 
årets ildsjæl og årets brobygger.

Priserne blev overrakt i januar måned ved en nytårsreception, hvor også borgmesteren 
deltog. Initiativet havde rigtig stor betydning for både de nominerede og for dem der 
instillede kandidaterne. 
Initiativet eksisterer ikke mere, men kan forhåbentlig inspirere afdelingsbestyrelser til 
hvordan de kan bidrage til at synliggøre den enkeltes indsats i boligområdet samt at de 
som bestyrelse får et overblik over de aktive frivillige i deres afdeling. Overskrifterne kan 
skræddesys til afdelingens behov.

Kriterierne i ABC-samarbejdet var:

Årets Nabo: Årets nabo var en beboer, der havde gjort en forskel for én eller flere naboer 
ud over, hvad man kan forvente. En nabo behøver ikke være ham eller hende, der bor 
lige ved siden af, men kan godt bo f.eks. flere opgange væk. 
Årets ildsjæl: Årets ildsjæl var en beboer, der havde udvist et særligt engagement i 
boligområdet. Det kunne også godt være en gruppe af beboere. 
Årets brobygger: Årets brobygger var en beboer, der havde bragt mennesker sammen, 
som ellers ikke mødes eller snakker sammen. Det kan også godt være en gruppe af be-
boere. 

Et dommerpanel som var bredt repræsenteret af samarbejdsparter, afdelingsbestyrelser, 
nøglepersoner og ABC medarbejdere, nominerede de indstillede kandidater.
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Albertslund Boligsociale Center
Kanalens Kvarter 104

2620 Albertslund

www.abcenter.dk


