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FRIVILLIGBØRS 

Travle Skrivere og en mand 

med høj hat. 

Aktivitetsniveauet var højt og 

børsaftalerne mange ved dette 

års FrivilligBørs. Mange 

virksomheder, foreninger og 

organisationer mødte op, 

heriblandt Bo- og Støttecenter 

Sorø. De indgik bl.a. en 

børsaftale med Kræftens 

Bekæmpelse, som var til stor 

gavn for støttecentrets borgere, 

som er mennesker med 

begrænsede ressourcer. 

Bytte bytte købmand 

På FrivilligBørsen mødes 

virksomheder, foreninger og 

organisationer på kryds og 

tværs for at indgå frivillige og 

gratis aftaler med hinanden. 

"Det er en byttehandel. F.eks. 

kom vi hjem med en aftale med 

Kræftens Bekæmpelse, der 

skulle arrangere Stafet for 

Livet, og de havde brug for  

 

nogle frivillige", fortæller 

Anne Grete Nielsen. 

FrivilligBørsen fandt sted i 

foråret og blev afholdt af 

Frivilligcenter Sorø. 

Et ønske om mere  

Nysgerrighed og et ønske om 

mere til det klubhus, der er 

tilknyttet Bo- og Støttecenter 

Sorø, drog Anne Grete Nielsen 

sammen med tre andre af sted. 

"I vores klubhus kunne vi 

nogen gange godt tænke os, at 

nogen f.eks. kom og holdte et 

foredrag, som var gratis", 

meddeler hun. 

Til gengæld havde hun også 

en idé om, hvad Bo- og 

Støttecenter Sorø selv kunne 

tilbyde: 

"Vi kunne f.eks. tilbyde 

oplagring af ting i vores store 

kælder i klubhuset. Vi kunne  

 

 

også tilbyde at assistere med 

noget ved arrangementer". 

Manden med den høje hat 

Iført en gammeldags jakke og 

en høj, sort hat, slentrede 

børsbossen rundt. Han hjalp 

aftalerne på vej, hvilket gav 

Skriverne en masse at lave. 

"Det var hyggeligt, der var 

god stemning og der var 

konstant kø ved Skriverne, som 

tegn på, at der var lavet 

aftaler, som skulle skrives ned. 

Så det var en rigtig fin 

oplevelse", fastslår Anne Grete 

Nielsen. 

En win-win 

For Kræftens Bekæmpelse 

skulle Bo og Støttecenter Sorø 

stille med et hold borgere, der 

skulle hjælpe med at servere 

mad og slå telte op under 

Stafet for Livet. 

"Vi hjalp med noget frivilligt, 

og samtidig så gav det de her 

borgere, som jo har 

Bo- og Støttecenter Sorø vandt konkurrencen ved 

FrivilligBørsen 2015 og var en tur på Comwell 

Sorø Storkro. Privatfoto. 



begrænsede ressourcer, en 

følelse af at blive værdsat", 

forklarer Anne Grete Nielsen.  

Den følelse var af stor 

betydning for borgerne:  

"På trods af et handicap og en 

førtidspension fordi, man ikke 

har et almindeligt 

livsgrundlag, så gør man 

alligevel en forskel og man 

går ind på lige fod med alle 

andre. Og det er med til, at 

man er en vigtig brik i 

samfundet og man har en 

betydning", uddyber hun. 

Udover Kræftens Bekæmpelse 

fik Bo- og Støttecenter Sorø 

også aftaler med otte andre 

børsdeltagere, bl.a. Sorana 

Dyreklinik. De vil give et 

foredrag i støttecentrets 

klubhus om det, at have et 

kæledyr. 

Ingen penge på bordet 

Der er ikke penge involveret 

på FrivilligBørsen, hvilket 

ifølge Anne Grete Nielsen, er 

en stor fordel: 

"Det var godt, at det var uden 

penge. At det er nogle ydelser, 

man giver til hinanden, så man 

gør hinanden en tjeneste". 

Løb med præmien 

De fire fra Bo- og Støttecenter 

Sorø havde en så særlig energi 

på FrivilligBørsen, at de løb 

med præmien: en middag for 

otte på Store Kro i Sorø: 

"Det er ikke ret tit, at nogen af 

vores borgere kommer på 

restaurant og spiser pænt med 

kniv og gaffel og får tre retter 

mad. Så den oplevelse var 

noget ganske særligt", siger 

Anne Grete Nielsen. 

FrivilligBørs 2016 

Ved næste FrivilligBørs er der 

ingen tvivl om, at man igen 

kan finde Anne Grete Nielsen 

og nogle af støttecentrets 

borgere: 

"Jeg tror bestemt at vi 

deltager igen næste år. Altså, 

såfremt borgerne vil, og det 

siger de, at de vil. Der er 

nogen der er friske på, at vi 

skal med og at vi skal vinde 

præmien igen", griner hun. 

Næste FrivilligBørs løber af 

stablen den 8. april 2016. 

 

Af Anette Olesen

 


