
Tokesvej 1, 1. sal, 4180 Sorø 

Telefon: 29 41 70 92 

www.frivilligcenter-soroe.dk 

facebook.com/frivilligcentersoroe 

E-mail: info@frivilligcenter-soroe.dk 

Åbent torsdage kl. 13-15 

og efter behov 

Michael Daugaard, Helge Christensen,  
Anne-Birthe Ottsen, Elisabeth Rasmussen, 

Jesper Thomsen, Rosa Madsen  
og Lene Dale 

Frivilligcentrets bestyrelse 2019-2020: 

Kontakt os på: 
Tlf.: 29 41 70 92 

E-mail: info@frivilligcenter-soroe.dk 

Adresse: Tokesvej 1, 1.sal, 4180 Sorø 

www.frivilligcenter-soroe.dk 

og følg os på: 

facebook.com/frivilligcentersoroe 

Frivilligcentret servicerer 
foreningerne med bl.a.:  
 

 Hjælp til at finde flere frivillige 

 Synlighed på vores hjemmeside og  

Facebook, og hjælp til at lave  

      foldere og presseomtale 

 Hjælp til at netværke 

 Hjælp til at starte nye initiativer og få 

samarbejde til at fungere 

 Rådgivning om bestyrelsesarbejde,   

fundraising, konflikthåndtering m.v. 

 Hjælp til godt samarbejde med  

Sorø Kommune 

Guide til et godt samarbejde 
mellem Sorø Kommune og 

den frivillige verden 

http://www.frivilligcenter-soroe.dk
mailto:info@frivilligcenter-soroe.dk


 

 

Hvem er vi? 

Frivilligcentret er en selvejende institution, 
der støtter, udvikler og synliggør det  
frivillige arbejde i Sorø Kommune.  
Vi arbejder for et mangfoldigt og stærkt 
frivillig- og foreningsliv. Det skal være let  
at finde hjælp og støtte til problemer, som 
ligger udenfor det offentliges opgaver. Og 
det skal være let at have samarbejde mel-
lem foreningerne og kommunen.  

Behov for klarhed 

I samarbejdet med de frivillige organisatio-
ner er det vigtigt at I i kommunen formule-
rer jer klart i forhold til: 

 Hvad vil I samarbejde om? Og hvordan? 

 Hvordan hænger samarbejdet sammen 
med målsætninger og værdier? 

 Hvad er jeres ønsker? Og hvordan forstår 
I vores? -  det er vigtigt at forventnings-
afstemme, så alle parter ved, hvor de 
har hinanden i samarbejdet. 

Brobygning mellem  
Sorø Kommune og  
civilsamfundet 
Frivilligcenteret samarbejder med de frivil-
lige foreninger, der tilbyder service til gavn 
og glæde for borgere i Sorø Kommune.  

Foreningernes service omfatter f.eks. sam-
talegrupper, netværksfamilier til flygtninge, 
hjælp til unge med særlige behov og meget 
meget mere. 

Frivilligcentret har overblikket, og kan ska-
be kontakt til foreninger med tilbud, som 
Kommunen kan henvise borgere til. Derfor 
kan Frivilligcentret være en vigtig og gavn-
lig samarbejdspartner for Sorø Kommune. 

Et godt samarbejde 
Et godt samarbejde kræver ligeværdighed, 
ærlighed og anerkendelse.  

Det er afgørende for et godt samarbejde, 
at alle roller og funktioner bliver anerkendt 
som vigtige. Desuden opnås det ønskede 
resultat bedst ved at sætte alle roller og 
funktioner i spil.  

Det er også meget vigtigt at kommunikere 
tilstrækkeligt - alt hvad der ikke bliver sagt, 
som skulle have været sagt, ødelægger. 


