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Forord
2016 var et specielt år for Frivilligcenter Sorø, fordi frivilligcentret havde meget stor opmærksomhed udenfor Sorø
Kommunes grænser. Frivillige kom langvejs fra for at arbejde i Frivilligcenter Sorø, frivilligcentrets arbejde blev beskrevet i
landsdækkende artikler og i TV-indslag, frivilligcentret blev kaldt ud for at fortælle om sit arbejde, og så blev året rundet af
med nominering til Sorø Erhvervs Fyrtårnspris.
Det har selvfølgelig været dejligt at sole sig i så megen anerkendelse. Og det bedste er, at det har givet et meget klarere billede
af, hvordan Frivilligcenter Sorø markerer sig som det lokale videns-, kompetence- og udviklingscenter indenfor frivillighed.
Tak til alle frivillige og ansatte medarbejdere, brugere, medlemmer, samarbejdspartnere og ikke mindst Sorø Kommune
- I bidrager alle til udvikling og drift af frivilligcentret og dermed til udvikling af frivillighed og velfærd.
Mange hilsner

Helge Christensen, fm.
marts 2017
Bestyrelsen 2016-17: Helge Christensen, Lene Dalé,
Michael Daugaard, Jesper Thomsen og Rosa Madsen
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En slags anerkendelse

TV Øst live-optagelser fra FrivilligBørsen 8. april 2016,
hvor Munke Bjergby Borgerforening var vært.
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Videns-, kompetence- og udviklingscenter
Sorø Kommune støtter Frivilligcenter Sorø økonomisk for at have et lokalt videns-, kompetence- og udviklingscenter, som
rådgiver om alle aspekter af frivillighed og som udvikler, støtter og synliggør frivilligheden i Sorø Kommune. Frivilligcentret
arbejder for et mangfoldigt og stærkt frivillig- og foreningsliv, hvor man nemt kan komme med i et frivilligt fællesskab og
nemt finder hjælp og støtte. Frivilligcentret er til for alle – såvel civile som offentlige personer.
Et anderledes frivilligcenter
Frivilligcenter Sorø har fokus på at bruge anerkendende og ligeværdige arbejdsmetoder, synliggøre de frivilliges engagement
og tilbyde relevante netværksmuligheder. Det giver frivillige i alle aldre og fra alle områder lyst til at tage med-ejerskab på det
de engagerer sig i. Det er det, der muliggør megen af den udvikling, som Frivilligcenter Sorø bidrager til. Og det er det, der
gør Frivilligcenter Sorø anderledes end andre frivilligcentre.
”Frivilligcenter Sorø er med til at gøre det
attraktivt at søge til og gå på Sorø Akademi,
fordi frivilligcentret anerkender elevernes
kompetencer og giver dem mulighed for selv
at lave spændende frivilligarrangementer”,
siger Per Højland, lektor ved Sorø Akademi.
Her er Frivilligambassadører fra Akademiet
på uddannelsesmesse – de bød på kage og
lakering af negle mod at få en snak om
frivillighed for unge.

4

Medejerskab i det frivillige engagement
Kunstnergården var vært ved
Frivillig Fredags festen. De
viste rundt i Saltofte Larsensamlingen og sørgede både for
servering og underholdning.
Festen blev arrangeret sammen
med Afrika Strik og Aktiviteten
Stenlille.

Munke Bjergby Borgerforening var vært ved FrivilligBørsen.
De sørgede for at alt det praktiske fungerede og så var det dem
der lavede og serverede den lækre mad til middagen bagefter.
FrivilligBørsen blev arrangeret sammen med Naturbørnehuset
Fuglereden, Stafet for Livet, Bo- og Støttecenter Sorø og Sorø
Kommune. Og Sorø Avis bød ind med en frivillig BørsBoss.
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Mange bruger frivilligcentret

Der er stor interesse for frivillighed i Sorø Kommune,
og der er stor søgning til Frivilligcenter Sorø.
For 2016:
• 60 medlemsforeninger
• 118 andre foreninger som brugere
• 159 frivilligjob-formidlinger
• 156 foreningsservice-rådgivninger
• 16 kurser/workshops
• 21 netværksskabende aktiviteter
• 3672 hjemmesidebesøg
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Udvikling af metoder og nye initiativer
Når udvikling og synlighed får lov at vokse nede fra
og alle interessenter kan få med-ejerskab bliver det
attraktivt for foreninger at tage rollerne som medarrangører og værter ved netværksarrangementerne.
Det giver nye muligheder for udvikling, fordi de
engagerede gør noget sammen og derved lærer
hinanden at kende.
Netværksmøderne åbner også i sig selv for ny
udvikling. Fx opstår der mange nye ideer på
FrivilligBørs og ved Frivillig Fredag.
I 2016 var frivilligcentret involveret i udviklingen
af 14 nye initiativer, fx Springbræt i Karrieren,
folkekøkkenet MÆTVÆRK, flere tiltag under
Styrket Flygtningeintegrationsindsats, Unge til
Unge om Frivillighed samt Sorø Volunteers.
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Bro mellem de frivillige og kommunen
Som brobygger mellem de frivillige og kommunen har
frivilligcentret flere funktioner:
• faciliterer godt samarbejde og god kommunikation
• bidrager til udviklingen af og i projekter
• skaber synlighed omkring projekterne
• danner infrastruktur for projekter

Ex fra 2016:
Både FrivilligBørsen og Frivillig Fredag blev arrangeret i
samarbejde mellem forskellige frivillige organisationer,
frivilligcentret og Sorø Kommune.
Sorø Volunteers er et projekt om synlighed, som foregår i
samarbejde mellem frivilligcentret, Sorø Kommune og en
lang række forskellige frivillige interessenter.
I Styrket Flygtningeintegrationsindsats samarbejder Dansk
Flygtningehjælp, Røde Kors, Arabisk Modersmålsforening,
Afrikansk Forening, Venligboerne, Jobcentret og frivilligcentret om
at skabe en god start for nye flygtninge i Sorø Kommune
– en ligeværdig samarbejdsform, som både FriSe og
Integrationsviden.dk har valgt at publicere.
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