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Forord

Så kom Frivilligcenter Sorø gennem sin 2-årige etableringsperiode. Det er
gået rigtig godt - vi har nået vores mål, godt og vel endda, og vi er nu ved 
at overgå til drift. Det betyder, at frivilligcentret danner fælles fundament 
for udviklingen af det frivillige sociale arbejde i Sorø Kommune. Vi håber 
det fremover også bliver muligt at stille lokaler til rådighed for foreninger 
og frivilliggrupper med socialt sigte, så vi kan komme til at fungere som 
lokalt samlingssted for dem.

Tak til alle jer, som har taget så godt imod os
og så ihærdigt støtter op om frivilligcentret.

God læselyst.

Helge Christensen, formand
Marts 2015



Målsætninger

• Mange frivillige/foreninger i Sorø området

• Mange brugere af frivilligcentret

• Synliggøre det frivillige arbejde

• Stimulere netværksdannelse

• Rådgive omkring frivillighed

• Udvikle nye tiltag/initiativer

• Samarbejde på tværs



Mange frivillige i Sorø området

Vi har nu registreret 249 foreninger/frivilliggrupper, hvoraf 74 
har frivilligt socialt sigte. Ved frivilligcentrets åbning havde vi 
registreret hhv. 207 og 65, og der kommer stadig nye til. Se 
oversigten på hjemmesiden www.frivilligcenter-soroe.dk.

Et mål for etableringsperioden var at få mindst 30 foreninger 
som medlemmer af frivilligcentret. Vi nåede 50.
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Medlemsforeninger

http://www.frivilligcenter-soroe.dk/


Medlemsliste pr. 30.09.2014

Stenlille Aktivitetscenter Kulturcafé Ludvig
Holbergcentrets Venner Unge for Ligeværd
Arbejdsskadeforeningen AVS Dansk Folkehjælp, Midt- og Vestsjælland Afd.
Hjerteforeningen Støtteforeningen Hospicegården Filadelfia 
Frikirken i Sorø Haverefugiet
DOF Vestsjælland Døjringe Beboerforening
Kræftens Bekæmpelse Danmarks Naturfredningsforening, Sorø
Ældresagen Sorø Munke Bjergby Borgerforening
Afrika – strik Høreforeningen Sorø Lokalafdeling
Lydavisen i Sorø Sorø Internationale Musikfestival
Alzheimerforeningen Vestsjælland Samarbejdsgruppen Projekt Livskvalitet
Kirkens Korshærs Lysproduktion Klyngehusenes Grundejerforening
Oasen Kongsgårdens Venner
Beboerne i Rosenhaven Hjernesagen Slagelse-Sorø Kommune
Det Gamle Posthus (tidl. Hyggekrogen) Sorø Taekwon-Do Klub
Hjerneskadeforeningen Dianalund Menighedspleje
Aktivitetsgruppen Saltofte Larsen Fonden Stenmagle Bylaug
Stenlille Pensionistforening Ruds-Vedby Svømmeklub
Tersløsegård Røde Kors Stenlille Afdeling
Maleholdene Pumpehuset Danmarks Psoriasisforening, Kreds Vestsjælland
Stenlille Kulturhus Frederiksberg Lokalråd
IF Sorø Røde Kors Asyl, Region Midtsjælland
Farmers Market Sorø Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Sorø
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Sorø PROPA Lokalgruppe Sorø-Ringsted-Slagelse
PowerJobSøgerne Liv i Stenlille



Støttemedlemmer

Enkeltpersoner, virksomheder mv kan blive støttemedlem. 
Vi har nu 9 støttemedlemmer.



Mange brugere af frivilligcentret

Vi havde et mål om at nå 300 brugere i 2013 og 600 i 2014. 
Det lykkedes lige knapt med 278 i 2013 og 591 i 2014. 

Hvis frivilligcentret havde kunnet stille lokaler til rådighed for 
foreninger/frivilliggrupper og fungere som lokalt samlingssted 
for det frivillige sociale arbejde, ville vi være nået langt over 
målet for antal brugere af frivilligcentret.
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Vi synliggør det frivillige arbejde

Hjemmeside
Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcenter-soroe.dk indeholder relevant 
lokal frivilliginformation. Den bruges flittigt: I peioden 11.08-30.11.2014 var 
774 forskellige personer inde og kigge, heraf var 271 tilbagevendende.

Foreningsoversigt 
På hjemmesiden har vi en oversigt over lokale foreninger/frivilliggrupper med 
link til deres egne hjemmesider.

Reol til frivillig-foldere mv.
I frivilligcentrets hovedindgang står en reol, hvor foreninger/frivilliggrupper 
kan udstille sine foldere, lægge opslag mv.

Rådgivning om synlighed og gratis print for medlemmer
Vi rådgiver om at komme i avis/tv, lave foldere, holde informationsmøder m.v. 
14 foreninger glæder sig over at kunne printe gratis hos os. 

Frivilligcentret gør også meget for selv at være synlig
Vi har udgivet en folder, været i avisen 20 gange og været i TV 3 gange

http://www.frivilligcenter-soroe.dk/


Andre veje til synlighed

Vækstlag af unge frivillige
Frivilligcentret har særligt fokus på de unge, og på Sorø Akademi er der nu 
4 unge frivilligambassadører, som hjælper med at finde unge frivillige, hvis 
man kontakter dem på: projektfrivilligsoroe@outlook.dk. 

Frivilligjob.dk
Vi hjælper foreningerne til at komme i gang med at bruge Frivilligjob.dk. 
Det er dér, man slår frivilligjobs op, så de er nemme for frivillige at finde.

Facebook
26.05.2014 kom vi på Facebook www.facebook.com/frivilligcentersoroe og 
vi har nu fået ‘Synes godt om’ fra 82 personer.

Frivilligbørs
Via projekt BEST har vi arbejdet på at arrangere en frivilligbørs – en slags 
speed-dating til samarbejde mellem frivillige foreninger, virksomheder og 
offentlige institutioner. Det blir 19. maj 2015 på Sorø Gymnastikefterskole. 

Bjarne Stenbæk, Sorø Avis, blir børsboss.
Se mere på www.frivilligcenter-soroe.dk.

mailto:projektfrivilligsoroe@outlook.dk
http://www.frivilligjob.dk/
http://www.facebook.com/frivilligcentersoroe
http://www.frivilligcenter-soroe.dk/


Netværksdannelse

For at stimulere netværksdannelse på tværs af foreningerne har vi ved 
vores arrangementer lagt vægt på at imødekomme foreningernes behov 
og skabe gode rammer for at lære hinanden at kende, fx:

• De 15 foreninger, der var til frivilligmesse på Akademiet 11.11.2014, var 
sikret besøg af 195 unge, som måske gerne ville være frivillige. 
Akademiet bød på morgenbrød, så foreningerne også fik mulighed for 
at snakke med hinanden.

• De 28 foreninger, der var med til Frivillig Fredag 26.09.2014, var hver 
især sikre på at få en snak med mindst 1 politiker fra Byrådet. 
Politikerne efterlod en kurv med vin og chokolade, som foreningerne 
kunne hygge sig med og netværke over, når politikerne var taget afsted.

Vi har i alt holdt 15 netværksmøder og 2 frivilligmesser

Målet var min. 4 netværksmøder og 1 frivilligmesse



Rådgivning omkring frivillighed

Vi tilbyder rådgivning i form af sparring og vejledning i
emner, som efterspørges. Når efterspørgslen er stor, arrangerer vi kurser.

Emner vi har rådgivet i
Fundraising
At finde flere frivillige
Synlighed: foldere, presseomtale m.v.
Samarbejde med andre foreninger/frivilliggrupper
Samarbejde mellem frivillige og kommunen
Bestyrelsesarbejde, organisering m.v.
Regnskab, CVR-nr, e-post, m.v.
Udvikling af nye initiativer 
Opstart af ny forening 
Konflikthåndtering 

Vi har holdt 4 kurser - målet var 2.



Rådgivning om fundraising

Frivilligcentret har en frivillig fundraising-rådgiver. 

Vi samarbejder med kommunens fundraiser, som vi er ved at oprette et 
fundraiser-netværk sammen med. 

Vi holder os opdaterede og har deltaget i en række kurser og møder med 
professionelle fundraisere.

Fonde.dk
Sorø Kommune har givet os nogle netværksadgange til Fonde.dk, som er en 
stærk søgebase til at finde relevante fonde og information om fundraising.

11 foreninger har fået rådgivning
om konkrete fundraising-muligheder.



Udvikling af nye tiltag og initiativer 

Vi har været/er involveret i udvikling af flere nye tiltag, bl.a.:

• Selvhjælp Sorø, herunder projekt Livskvalitet til enkemænd
(Ældreplejen i Sorø Kommune og uorganiserede frivillige. Alle interesserede foreninger inviteres)

• Hverdagsintegration for flygtninge                                                      
(Sprogcenter Ringsted og Dansk Flygtningehjælp) 

• Café Væksthuset 
(Holbergcentrets venner og Holbergcentret)

• Sårbare ledige nærmere arbejdsmarkedet                                         
(Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsforretning i Sorø, Røde Kors Genbrug i Sorø og Jobcentret)

• Aktiviteter for ensomme ældre i Degneparken
(Degneparkens Brugerråd, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreområdets frivilligkoordinator)

• Projekt Sådan! - inklusion af udsatte unge i frivillige foreninger
(Sorø Taekwon-Do Klub, DGI, Piratøen Live, Dansk folkehjælp og Sorø Kommune)

• Aktive førtidspensionister
(uorganiserede frivillige)

Målet var at udvikle min. 3 nye tiltag for socialt sårbare grupper 
– gerne som samarbejde ml. flere aktører



Samarbejde på tværs

Vi har holdt møder med Sorø kommune vedr.:

Projekt BEST, Frivillig Fredag, skoleprojekter 

samarbejdsaftaler, gensidig sparring, fundraising,

økonomisk støtte, lokaler, IT-netværksadgang,

frivilligkoordinator på ældreområdet

Vi har holdt møder med følgende virksomheder:

Målet var min. 6 møder med kommunen og 2 med virksomheder

Sorø Avis og SN Youbiz Consulting Sorø Gymnastikefterskole

Ringsted Sprogcenter Dagmar Bryggeriet Kaae Kommunikation

SuperBest Sorø Reklame Hospicegården Filadelfia

Super Brugsen SET ….og deltaget i Erhvervsnetværket


