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Praktisk information 

Hvordan foregår FrivilligBørsen? 

Børsområdet består meget enkelt af temaborde og så alle jer, der deltager.  

Når Børsen ringes i gang, har du to timer til at lave så mange aftaler, som du har lyst til. Du 

kan tage udgangspunkt i dit eget tilbud, f.eks. hvis du har et tilbud om, at udlåne lokaler 

gratis, så kan du placere dig ved temaområdet Lokaler og materialer. Og hvis du f.eks. søger 

nogen, der kan holde foredrag, så finder du temaområdet Foredrag, kurser og undervisning. 

 

Børsmæglere hjælper dig 

Skulle du have problemer med at finde den, du leder efter, kan du få hjælp af vores 

børsmæglere, der vil være synlige på dagen.  

 

En skriftlig aftale 

Når du har fundet en, du gerne vil lave en aftale med, så skal I bevæge jer hen til en 

”børsnotar”. Han eller hun hjælper jer med at kopiere jeres aftale. Man får et klistermærke 

for hver aftale, man laver.  

 

Forbered dig 

Da der er forholdsvis kort tid til at lave aftaler, er det en god idé at have læst kataloget 

igennem inden. Efter Børsen ringes af er alle velkomne til fællesspisning i gymnastiksalen. 

Vi er meget glade for den store tilslutning 

til FrivilligBørsen og glæder os til at se dig 

fredag d. 8. april kl. 16.00 i 

Naturbørnehaven Fuglereden,  

Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.  

 

Mange hilsner 

FrivilligBørs-arbejdsgruppen 

Kataloget findes også på Frivilligcenter Sorøs hjemmeside: www.frivilligcenter-soroe.dk 



 

4 

Lokaler og materialer 

 

Vi Tilbyder 

Bo- og Støttecenter Sorø 3 lokaler til 15-20 personer beliggende centralt i Sorø By. Kan bruges af 

foreninger til møder, foredrag osv.  

1 madpakkespisested for børnehavebørn på udflugt i Sorø Midtby. Hu-

sets Have, Søndergade 20, Sorø.  

Røde Kors Asyl Gode lokaler for aktiviteter i Dianalund. 

Kongsgaarden Selskabslokale til maks. 100 personer - velegnet til møder, konferencer 

og fester. 

Lokale til maks. 150 personer - velegnet til udflugter, koncerter, familie-

træf med leg inden- og udendørs. 

Herberg med gratis overnatningsmulighed for op til 25 personer. 

Dansk flygtningehjælp - Sorø I Sprogcafeen kan du være med til at lære indvandrerne dansk. 

Lynge Plejeboliger Udeområde med ny anlagt krolfbane. 

Undervisningslokale inkl. IT-udstyr. 

Munke Bjergby Multihus Lille teaterscene. 

Kreativt ler og raku - værksted én gang om ugen. 

Kreativ esse smedning. 

Små køkkenhavestykker på Naturbasen. 

Mødelokaler. 

Sorø Ældrepleje Rickshawcykler. 

Cafeer/fællesstuer på plejecentre. 

Støtteforeningen Holbergcen-

trets Venner 

Udlån af pæn samlingssal til ca. 50 personer om eftermiddagen. 

Brug af Holbergcentrets have, f.eks. til medbragt madpakke og kaffe. 

Slaglille Bjernede 4H Vores multilokale for 1-20 børn i alderen 6-14 år samt en masse materia-

ler. 

Fredens Hus Aktivitetsrummet i Fredens Hus kan bruges til afholdelse af enkeltståen-

de arrangement eller en arrangementsrække. Navnet på rummet er Kær-

lighedsrummet. I rummet er der boomblaster, puder, cd’er, et love-seat 

og mange andre ting. Rummet kan rumme 2-25 personer. 
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Lokaler og materialer 

Foredrag, kurser og undervisning 

 Vi Ønsker 

Emmanuel Arts Danmark Udstillingsplads i et vindue, glasmontre eller andet, med unikke figurer 

lavet af gadebørn i Kenya. 

Lynge Plejeboliger Maling til demensvenlige miljøer, som f.eks. motivmaling af døre. 

Ting til indretning af reminiscensstue, f.eks. Madam Blå-ting, ældre spi-

sestel mv. 

Friske blomster til inde og ude, hegn omkring matriklen, udegård til 

høns, kaninbur, vandfontæne, virtuelt gulvspil for demente, to kælne 

dværgkaniner, og et års forbrug af foder og strøelse til vores nyerhverve-

de kaniner. 

Særlige møbler til udendørsbrug, velegnet til demente, f.eks. træhænge-

sofa, der kan gynge. 

Sorø Ældrepleje Lokaler med mulighed for fællesspisning. 

UU Vestsjælland Centralt beliggende lokaler i byerne i kommunen til ”POP-up”-

vejledningscafeer, der sikrer synlighed for tilgængelighed for de unge, 

der står uden for uddannelse. 

Slaglille Bjernede 4H Flere børn. 

Fredens Hus En træplade der passer til et bestemt afmålt sted (60x43 cm), som skal 

monteres der. Og et forhæng, der skal monteres. 

To pæle som kan sættes i jorden og kan holde til en hængekøje. Gerne 

udsmykkede pæle. Pælene må også gerne monteres i jorden. 

Afrikansk Forening i Sorø Lokaler til ca. 50 personer. 

Arabisk Modersmålsforening Lokaler til 15-20 personer til undervisning. 

 

Vi Tilbyder 

Blomstercafeen Stenlille Undervisning i blomsteropsætning - alt i blomster. 

Emmanuel Arts Danmark Spændende foredrag og billeder om Kenya, gadebørn og unge og spej-

dere i Kenya. 

Foredrag om at være frivillig i udlandet og kulturmøder. 
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Foredrag, kurser og undervisning 

 Vi Tilbyder 

Stafet for Livet - Sorø Stafetten kan i samarbejde med Lokalforeningen og Kræftens Bekæm-

pelse formidle oplysning om forskellige former for kræft, kræftbehand-

ling osv. 

Røde Kors Asyl Kurser, netværk og støtte til frivillige. 

Lynge Plejeboliger Foredrag/undervisning for borgere og pårørende om demenssygdomme 

og det at leve med en syg ægtefælle. 

Rosa Madsen, folkemusiker Undervisning i sjove, gamle, danske sanglege fra 0.- 4. klasse på skoler i 

postnummer 4180. Sanglegene egner sig til en lille opvisning, evt. med 

forældreinddragelse ved event. 

Sorø Akademi Frivilligambas-

sadører 

Fortælle om frivillighed for eleverne i udskolingen på folkeskoler og 

privatskoler. 

Sorø Ældrepleje Vidensdeling (foredrag, vejledning o.l.): 

Hvordan er det at bo på et plejecenter? 

Hvordan er det at være borger og tilknyttet Ældreplejen? 

Hvordan er det at leve med en kronisk sygdom? 

Forskellige sygdomme såsom palliation, demens, inkontinens, diabetes, 

KOL. 

UU Vestsjælland Kortere oplæg om uddannelse mm. for unge i vores målgruppe. 

Lars Schmidt To aftaler om oplæg om, hvordan det er at være politiker og hvordan 

man arbejder i byrådet. 

Støtteforeningen for Hospice-

gården, Dianalund 

Foredrag om hospice, især om opgaver for frivillige ved Hospicegården. 

Slaglille Bjernede 4H Vil tilbyder kreative aktiviteter for børn. 

Fredens Hus Latterevent - ca. 45-60 minutter. Starter med interaktiv indledning om-

kring latterbevægelsens historie, latterens gode egenskaber og hvad der 

ellers falder naturligt at indlede med for at skabe en tryg ramme til efter-

følgende latterøvelser og fri latter. Der er smile-garanti! 

Danse/sang/lege event: ca. 45-60 minutter. Sammen med dig og dit be-

hov for et energi boost planlægges et arrangement, som indeholder dans 

(jeg er mavedanser!), sang (jeg har et kraftigt organ til at synge) og leg 

(både børne- og voksenlege forekommer mig naturligt). 

Foredrag om fred, lethed og glæde. Det aktive tilvalg af freden, letheden 

og glæden - og hvorfor man ikke bevidst kan vælge freden, letheden og 

glæden, hvis man ikke har en erfaring af deres modsætninger - krig, 

tungheden og sorgen at kunne fravælge. 
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Foredrag, kurser og undervisning 
 

Vi Ønsker 
Bo- og Støttecenter Sorø Leder af kursus ”Lær at udtrykke dig på et lærred”. Kursuslokale i klub-

ben Huset, Søndergade 20, Sorø. 

Andre former for kurser eller undervisning til borgere med nedsat funk-

tionsevne. 

Kongsgaarden Fortælling om og demonstration af ”livet på landet” i de sidste 100 år, 

som kan knyttes sammen med Kongsgaarden og dens faciliteter. 

Lynge Plejeboliger Undervisning i demenssygdomme, grundlæggende for frivillige. 

Undervisning i sorg og krise, for frivillige/personale. 

Undervisning i kommunikation/den svære samtale for frivillige/

personale. 

Sorø Ældrepleje Førstehjælpskursus for cykelpiloter. 

Støtteforeningen Holbergcen-

trets Venner 

Undervisning i kørestolsdans. 

Slaglille Bjernede 4H Undervisere samt en kasserer. 

Foredrag, kurser og undervisning 

Vi Tilbyder 

Forbrugerrådet Tænk Gælds-

rådgivning 

Foredrag om gældsrådgivning og effekten af økonomisk rådgivning for 

socialt udsatte. 

Afrikansk Forening i Sorø Fortælle om afrikansk kultur. 

Arabisk Modersmålsforening Man kan deltage i vores kursus i arabisk. 
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Praktisk hjælp 

 

Vi Ønsker 

Stafet for Livet - Sorø Stafetten har brug for praktisk hjælp til mange opgaver før, under og ef-

ter stafetten d. 3.-4. september 2016, på ”Grønningen”. 

Stafetten har brug for frivillige i alle aldre til at varetage forskellige op-

gaver i samarbejde med de enkelte tovholdere frem til stafetten: udde-

ling af diverse materialer om stafetten hen over sommeren og præsentere 

stafetten i forbindelse med større arrangementer i hele Sorø Kommune, 

for at hverve deltagere til hold og fightergruppen mm.  

Blomstercafeen Stenlille Hjælp i butikken ved højtider - alt praktisk. 

Emmanuel Arts Danmark Praktisk hjælp til at skaffe medlemmer til foreningen. 

Røde Kors Asyl Frivillige til aktiviteter med asylansøgerne i byen og hjælp til håndtering 

af donationer. 

Kongsgaarden Frivillige til at bage en kage eller dække bord, sælge kaffe og kage. 

Frivillige, som har lyst til at hjælpe i haven eller stuehuset, f.eks. i det 

gamle køkken, når vi koger, steger og bager i brændekomfuret. 

Frivillige, som gerne vil hjælpe med næsten alle former for praktisk ar-

bejde på en gammeldags bondegård, eller som har lyst til at udøve hånd-

værk eller demonstrere husflidsaktiviteter. 

Lynge Plejeboliger Orientering og afholdelse af biografaftener, dyrepassere (høns og kani-

ner), pasning af blomster, opsætning af hegn, opsætning af udegård til 

høns, etablering af kaninbur og vandfontæne. 

Sorø Ældrepleje Pleje og mindre vedligeholdelse af rickshawcykler. 

Vi Tilbyder 
Bo- og Støttecenter Sorø Hjælpende hænder ved lokale events, f.eks. Stafet for Livet. 

Dansk flygtningehjælp - Sorø Dansk flygtningehjælps sprogcafé kommer ind her, hvor indvandrere 

møder danskere og får hjælp til det svære, danske sprog. 

UU Vestsjælland Formidling af praktikker for unge, der ikke er i jobcenterregi. 

Arabisk Modersmålsforening Tolkning mellem arabisk og dansk. 

Praktisk hjælp 
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Kultur og oplevelser 

 

Vi Tilbyder 
Bo- og Støttecenter Sorø Ledsagelse af borgere med mindre handicaps, f.eks. Til Sjælland Festi-

val eller Ringsted Festival. 

Holbergteatret Optræden med udvalgte H. C. Andersen-eventyr i foreninger, på ældre-

centre og i sociale institutioner efter nærmere aftale. 

Gratis generalprøve for pensionister på Holberg ’Barselstuen’, lørdag d. 

25. juni 2016 og søndag d. 26. juni 2016, kl. 19.30 i Akademihaven. 

Stafet for Livet - Sorø Stafetten giver rum til fælles oplevelse 

Røde Kors Asyl Mennesker, der ønsker at mødes på tværs af baggrund og sprog til sport, 

samvær, læring, praktisk hjælp og udflugter. 

Kongsgaarden Fortælling om Kongsgaarden og dens historie med rundvisning. Vi går 

tilbage til år 1214, men lægger mest vægt på den nyere historie og livet 

på landet. 

Dansk flygtningehjælp - Sorø Mød andre kulturer og få en god oplevelse. 

Sorø Akademi Frivilligambas-

sadører 

Underholdning for ældre på plejehjem. 

Slaglille Bjernede 4H Vil tilbyder kreative aktiviteter for børn. 

Partzerre Galleri Vores assistance udi maleri/udsmykning/undervisning i simple metoder i 

forhold til billedkunst. 

Praktisk hjælp 

Vi Ønsker 

Slaglille Bjernede 4H En ny kasserer. 

Dansk Kherwara Mission Praktisk hjælp til indsamlinger og events, særligt med fokus på opmærk-

somhed omkring Kherwara Missionen. 

Fredens Hus Rengøring og evt. maling af bruseniche. 

Hjælp til at designe og skabe et udendørs nuværende stenbed til noget 

mere grønt - som samtidig ikke bliver spist af rådyrene, som kommer 

her. 

Kræftens Bekæmpelse Hjælpende hænder under et rostævne til sommer. 

Hjælpende hænder til et Lions Club-marked i Sorø, til august. 
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Kultur og oplevelser 

 

Vi Ønsker 

Bo- og Støttecenter Sorø En gruppe unge, som har lyst til at være tilknyttet et bofællesskab for 

unge med handicap. Unge som har lyst til at ledsage på ture ud af huset 

eller til sportsarrangementer, musikfestivaller osv. 

Røde Kors Asyl Mennesker, der ønsker at mødes på tværs af baggrund og sprog til sport, 

samvær, læring, praktisk hjælp og udflugter. 

Kongsgaarden Musikalsk optræden og sang som kan gennemføres i vores lokaler, enten 

som selvstændige arrangementer eller i tilknytning til vores eksisterende 

aktiviteter. 

Lynge Plejeboliger Mulighed for ture ud af huset - transportmuligheder. 

Underholdning, musikalske oplevelser, danseoptræden, errindringsdans 

for demente, musikere, unge gymnaster, babyvenner, læsevenner for en 

eller flere beboere, gå-tur-venner, biografaftener mv. 

Munke Bjergby Multihus Hyttehave-hold til små havestykker ved Naturbasen. 

Hyggepianist ved diverse arrangementer. 

Sorø Ældrepleje Cykelpiloter til rickshawcykler, motionsvenner, gå-tur-venner, spisevær-

ter, teater på plejecentre, sang med de ældre på plejehjem, oplevelser 

sammen med yngre mennesker, socialt samvær og transport til ture ud i 

det blå med gangbesværede ældre mennesker. 

Støtteforeningen for Hospice-

gården, Dianalund 

Ønsker især sang og musik - oplæsninger eller andre kulturelle indslag. 

Støtteforeningen Holbergcen-

trets Venner 

Teater, musikalsk arrangement af børn/unge eller voksne, danseopvis-

ning af børn/unge eller voksne, arrangement med kørestolsdans, optræ-

den med levende fortælling og trylleri. 
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Rådgivning og markedsføring 

 

Vi Tilbyder 
Stafet for Livet - Sorø Stafetten kan i et vist omfang formidle rådgivning inden for området. 

Sorø Kommune, Fritidskonsu-

lent 

Rådgivning om, hvordan man opretter en forening, som er godkendt ef-

ter Folkeoplysningsloven. 

Emmanuel Arts Danmark Rådgivning om samarbejde mellem kulturer i syd og nord. 

Sparring og ideer til projekter (skoleprojekter el.lign.) om udviklingsini-

tiativer i Afrika/Kenya. 

UU Vestsjælland Information om uddannelsesmuligheder, praktikker, virksomhedssamar-

bejde. 

Selvhjælp Sorø Hjælp til at oprette selvhjælpsgrupper. 

Fredens Hus Halvanden times glædescoaching og lethedstræning. Evt. to sessioner, 

hvis det giver mening at lave to. Hvis du ønsker glæde og lethed ind i dit 

liv, så kan Fredens Hus og jeg agerer katalysator og facilitator for det 

ved en samtale med mig i Fredens Hus. 

Forbrugerrådet Tænk Gælds-

rådgivning 

Tilbyder gratis og uvildig gældsrådgivning til mennesker med lav ind-

komst, en stor gæld eller et lavt rådighedsbeløb. 120 frivillige rådgivere 

hjælper med spørgsmål inden for økonomi og gæld. 

Vi Ønsker 
Emmanuel Arts Danmark Markedsføringsideer til at skaffe medlemmer. 

Økonomisk rådgivning i forhold til import og organisationsarbejde. 

Lynge Plejeboliger Hjælp til at markedsføre vores speciale demens, med unik placering i et 

lille lokalsamfund. 

Rådgivning til demensvenlig indretning af haver (haveplan). 

Rådgivning til demensvenligt levebomiljø/indretning. 

UU Vestsjælland Samarbejde om at løfte unge til at blive klar til uddannelse. I kraft af 

samarbejdsaftaler med fokus på unges udvikling. 

Forbrugerrådet Tænk Gælds-

rådgivning 

Frivillig med finansielle, juridiske og socialfaglige kompetencer, der vil 

hjælpe medborgere i økonomisk nød og sætte dem på ret kurs igen. 
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Diverse 

 

Vi Tilbyder 
Stafet for Livet - Sorø Stafetten er et supplement til de øvrige events, indsamlingsaktiviteter, 

som er forankret i Kræftens Bekæmpelse. 

Emmanuel Arts Danmark Udstilling af unikke figurer fra skoleprojekt i Kenya. 

Kongsgaarden Mulighed for at nyde medbragt madpakke i Kongsgaardens fantastiske 

naturområder, hvor der både er have, skov og stier. 

Vi Ønsker 
Stafet for Livet - Sorø Stafetten har brug for samaritter under stafetten, alle 22 timer. 

UU Vestsjælland Frivillige mentorer: dette både som enkeltpersoner, foreninger, virksom-

heder mm., der har lyst til at være voksenkontakt til vores unge, der har 

svært ved - af forskellige årsager - at finde sin plads i uddannelse og job. 

Dette kan være som egentlig mentor eller som praktiksted eller frivilligt 

arbejde. 
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Deltagere på FrivilligBørsen 

Virksomheder Frivillige foreninger og organisationer 

19. Blomstercafeen Stenlille 

20. Partzerre Galleri 

21. Fredens Hus 

1. Holbergteatret 

2. Stafet for Livet - Sorø 

3. Emmanuel Arts Danmark 

4. Røde Kors Asyl 

5. Kongsgaarden 

6. Dansk flygtningehjælp - Sorø 

7. Kræftens Bekæmpelse - Sorø Lokalafdeling 

8. Munke Bjergby Multihus 

9. Sorø Akademi Frivilligambassadører 

10. Selvhjælp Sorø 

11. Støtteforeningen for Hospicegården, Dianalund 

12. Støtteforeningen Holbergcentrets Venner 

13. Slaglille Bjernede 4H 

14. Dansk Kherwara Mission 

15. SHHB Stenlille 

16. Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning 

17. Arabisk Modermålsforening 

18. Afrikansk Forening i Sorø 

Offentlige/kommunale institutioner 

22. Bo- og Støttecenter Sorø 

23. Sorø Kommune, Fritidskonsulent 

24. Lynge Plejeboliger 

25. Sorø Ældrepleje 

26. UU Vestsjælland 

27. Ventemøllegården - Daginstitution 

Enkeltpersoner 

28. Rosa Madsen 

29. Lars Schmidt 



 

 

Arrangører 

Naturbørnehuset Fuglereden 


