
Foreningsservice 
 

 

Velkommen til Vores frivilligverden 

Frivilligcenter Furesø har siden sin start tilbudt forenings- 

service i Furesø Kommune. I denne flyer kan din forening 

se, hvad vi tilbyder. 

Grafisk produktion og fotografering 

Vi tilbyder assistance til foreninger i forbindelse med gra- 

fisk produktion, lige fra opsætning og konceptudvikling til 

produktionsfasen, hvor ideerne bliver udmøntet i et kon- 

kret produkt i form af en pjece, en plakat, hjemmesider 

m.m. Servicen er gratis. Dog betaler foreningen selv for 

materiale som papir ved tryk, webhotel til hjemmeside mv. 

Frivilligcenteret har en fast fotograf tilknyttet. Hvis Jeres 

forening har brug for at få taget billeder til et arrangement, 

kan I lave en aftale om at få fotografen ud og få taget bille- 

der. 

 

Matchmaking 

Vi hjælper med at finde frivillige til foreningerne i Furesø. 

Foreningerne kan lægge et jobopslag på frivilligcenterets 

hjemmeside. Det er også muligt, at benytte vores Face- 
bookside til at rekruttere flere frivillige til foreningen. 

 
Ide- og projektudvikling 

Går I med tanker om at starte et nyt projekt op i foreningen 

eller mangler I inspiration til at komme videre med ideer til 

hvordan foreningen kan udvikle nye aktiviteter eller styrke 

bestyrelsesarbejdet, så kan I få vejledning 

og sparring hos os. 

 
Hjælp til lokalebooking 

Vi hjælper gerne med at booke lokaler til Jeres forening til 

arrangementer, bestyrelsesmøde mv. Det er også muligt, at 

benytte Frivilligcenterets kontor til at holde møde i. Vi stiller 

whiteboard, projektor og pc til rådighed. Derudover stiller vi 

køkkenfaciliteter til rådighed. 
 

 

 

 



 

 

Om frivilligcenteret 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om Frivilligcenter Furesø 

Frivilligcenter Furesø er en selvstændig forening, der er 

til for alle foreninger i Furesø kommune. Vi virker til gavn 

for lokalsamfundets borgere og vil være en naturlig sam- 

arbejdspartner i samspil med andre frivillige foreninger, 

organisationer, offentlige myndigheder og erhvervslivet. 

 
Vi formidler kontakt mellem borgere, der ønsker at være 

i frivillige, og de foreninger, som har behov for dem. Vi 

afsøger behov for frivillige initiativer til glæde for borgere 

med særlige behov og yder rådgivning og støtte til ildsjæ- 

le, som arbejder på at etablere nye foreninger og/eller 

selvhjælpsgrupper. 

 
Frivilligcenter Furesø har en ambition om at løfte for- 

eningslivet, og det frivillige arbejde i kommunen til nye 

højder, og være et center som er drivkraft for alle dem, 

der, ønsker at tage del i eller har behov for frivilligt arbej- 

de. 

Kontakt venligst Anders Poulsen, leder af Frivillig- 

center Furesø, og hør hvordan han kan hjælpe netop 

jeres forening. 

Telefon: 5047 1562 

www.frivilligfuresoe.dk 

anders@frivilligfuresoe.dk 

 
Paltholmterrasserne 1, 

3520 Farum 
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