Mod til at turde se mulighederne ved frivilligt arbejde

Merete Busk ved FrivilligBørsen 2015, i gang
med at lave en børsaftale og få den noteret.

FRIBILLIGBØRS
Der er travlhed i lokalet.
Virksomheder, foreninger og
organisationer går rundt blandt
hinanden og ser på varerne.
Blandt alle menneskene går
Merete Busk fra Stafet for
Livet. Hun er på en mission
der går ud på at skaffe
frivillige, som kan hjælpe
under stafetten. Selvom hun er
sprunget lige ud i det ukendte
med begge ben, får hun
alligevel tre aftaler i hus.
Aftaler, som har fået stor
betydning for hende og Stafet
for Livet.
Antennerne skal være ude
Det var under et møde med
tovholdergruppen i Stafet for
Livet, at næstformand Merete
Busk opdagede Frivilligcenter
Sorøs FrivilligBørs i 2015. De
sad i gruppen med et konkret
ønske om flere frivillige, som
kunne hjælpe under stafetten,
og derfor så de en mulighed i
FrivilligBørsen og tog med.

Som frivillig er det vigtigt at
holde øjne og ører åbne for de
muligheder, der dukker op:
”Jeg var klar over, at vi havde
brug for frivillige til at klare
nogle opgaver under Stafet for
Livet, og derfor er det med at
have antennerne ude og holde
sig orienteret i aviserne. Og
det var netop i en af aviserne,
jeg stødte på FrivilligBørsen”,
fortæller Merete Busk.
Efter opdagelsen gik Merete
Busk til formanden for Stafet
for Livet, Stine Henriksen og
foreslog, at de sammen tog
med til FrivilligBørsen. Der
var enighed og kursen var
dermed sat.
Lige i flæsket på dem
Samaritterne fra Røde Kors i
Tølløse blev Merete Busks
første aftale.
”Da jeg så samaritterne gik
jeg lige i flæsket på dem og
fortalte, hvad Stafet for Livet
havde brug for. Omvendt
havde samaritterne brug for
PR”, forklarer Merete Busk.

Samaritterne fik PR gennem
synlighed under stafetten og
omtale i pressemeddelelser
efter stafetten.
Tre aftaler
Merete Busk lavede også to
andre aftaler, nemlig med Boog Støttecenter Sorø og Café
Intro.
Café Intro fik til opgave at
lægge ører til, hvis nogle af
fighterne (mennesker med
kræft eller som har overvundet
sygdommen) havde brug for
en snak under stafetten.
Bo- og Støttecenter Sorø
stillede op med et hold
borgere, som skulle hjælpe
med at slå telte op og servere
mad under stafetten.
Forventninger til det
ukendte
”Vi havde en forventning om
at få nogle aftaler, men
omvendt kunne vi jo ikke vide
det på forhånd, når vi nu ikke
kendte til FrivilligBørsen”,
fortæller Merete Busk.

På trods af ukendte farvande
fik Stafet for Livet tre aftaler i
hus og Merete Busk fortæller,
at: ”FrivilligBørsen levede fint
op til de forventninger jeg
havde”.
Udbytte af FrivilligBørsen
Når Merete Busk ser tilbage
på FrivilligBørsen konkluderer
hun, at Stafet for Livet har fået
bygget et større netværk op:
”Vi kan se på de evalueringer
og samtaler vi efterfølgende
har haft med dem, der var med
til at hjælpe, at de faktisk har
fået en rigtig god oplevelse ud
af det, og at stort set alle har
tilbudt at hjælpe igen”,
fortæller Merete Busk.
Derudover fik hun også spredt
kendskabet til Stafet for Livet:

”Vi fik præsenteret Stafet for
Livet i et lidt større forum, til
nogen som slet ikke kendte til
stafetten. Der var ikke mange i
Sorø der kendte til den, fordi
den var ny i vores område.
Men vi fik udbredt budskabet
og det var vigtigt for os”,
uddyber Merete Busk.
Flere mænd, tak
Der er slet ingen tvivl om, at
Stafet for Livet dukker op igen
til dette års FrivilligBørs, som
afholdes fredag den 8. april.
Nu ved Merete Busk hvad
børsen går ud på, og hun har
allerede nye forventninger:
”I år har vi bl.a. brug for
nogen som kan lave de mere
tunge og praktiske opgaver. Vi

vil derfor gerne have fingrene
i nogle mænd”, siger hun.
Hun opfordrer til, at dem der
allerede ved, at de vil hjælpe
til igen i år, kan tage en ven
eller et familiemedlem med.
På den måde får folk en god
oplevelse og Stafet for Livet
får bredt budskabet endnu
længere ud:
”Jo flere vi får involveret, jo
bedre er det. Det er jo dét, det
handler om”, afslutter Merete
Busk.
Læs mere på
www.frivilligcenter-soroe.dk
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