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Forord

Mange hilsner

Helge Christensen, fm.

december 2019

En stor tak til alle foreninger, frivillige, ansatte medarbejdere, samarbejdspartnere, 
medlemmer, brugere og Sorø Kommune – I har alle bidraget til et godt frivilligt 2019.
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Frivilligcenter Sorøs arbejde stod i 2019 mere end før i 

udviklingens tegn: Udvikling af Helle for Dig (tidligere 

projekt Udsatte familier med børn og unge), langsigtet 

strategi, nyhedsbrev og hjemmeside, Folkemøde Sorø, 

projekt Livets overgange, netværket SAMFRI, Kultur 

og Fritidspolitik, Frivillighedskæmperne, SUP – Sorø 

Ungdomsprojekt, frivillige på Sorø Kunstmuseum, 

PUST – En forening for samtalegrupper, og Selvhjælp. 

Det har været meget spændende, og vi kan kun glæde os 

til det videre arbejde med frivilligheden i 2020.



Helle for Dig - tidligere projekt Udsatte familier med børn og unge
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Nu har projekt Udsatte familier med børn og unge endelig 

fået form: Vi udvikler et katalog /en App med foreninger, 

der gerne tager udsatte børn, unge og voksne med ind i deres 

frivillige fællesskaber. Det hedder Helle for Dig og det har 

nogle stærke gevinster:

• Udsatte børn, unge og voksne finder pusterum i 

foreningernes frivillige fællesskaber

• Kommunale medarbejdere vil nemt kunne finde 

relevante tilbud i foreningerne til udsatte borgere.

• Foreninger får synlighed og anerkendelse og en 

ny vej til flere medlemmer.

Katalog-idéen er blevet taget rigtig godt imod:

• I Børn og Familie, Sorø Kommune, siger medarbejderne: 

”Det er et arbejdsredskab, som vi mangler!”

• De foreninger, vi kontakter, siger: ”Ja, selvfølgelig! De 

tilbud, der skal med, er jo noget vi allerede gør.”

Projektets form er blevet ændret mange gange gennem 

de første 2 år. Efter workshoppen i maj 2019 måtte vi 

igen omforme. Formålet med workshoppen var at finde 

frivillige og foreninger, som ville i gang med at hjælpe 

udsatte mennesker ud af ensomhed. Der blev udviklet 

idéer til flere nye tiltag, men ingen meldte sig til at 

arbejde med. Nu ved vi, hvad vi skulle have taget højde 

for fra starten: De fleste foreninger har allerede åbne 

arme – det er bare ikke noget de råber op om.

Vi er meget taknemmelige for at have indledt frivilligt 

samarbejde om udvikling af PR-materiale med 

Nisted Bruun Reklamebureau. 



Helle for Dig – første katalog-udkast

De grønne pigespejdere Dianalund TILBUD: Hjælp til spejderudgifter

Sorø Taekwon-Do Klub TILBUD: Gratis dragter, sørger for at få alle med

Lynge-Broby Idrætsforening TILBUD: Fodboldskole

SUP – Sorø UngdomsProjekt TILBUD: Gratis aktiviteter, hjælper hinanden

Dianalund Menighedspleje TILBUD: Gratis lejre for børn i Dianalund

Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjælland TILBUD: Sommerlejr

Karl af Riise, De blå spejdere TILBUD: Hjælp til spejderudgifter

Dinalund Skakklub TILBUD: Skak for børn på Holbergskolen

Munke Bjergby Naturklub TILBUD: Gratis aktiviteter med natur og dyr



Kvalitetssikring i alle landets Frivilligcentre

Socialstyrelsen har de seneste år haft opmærksomhed på 

at højne kvaliteten i mange af landets Frivilligcentre. 

Derfor kører Socialstyrelsen og vores landsorganisation, 

FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark), frem til 

2021 en proces der skal hjælpe alle Frivilligcentre op på 

et højt fælles kvalitetsniveau. 

Frivilligcenter Sorø har allerede et højt kvalitetsniveau, 

men der er også områder i vores arbejde, hvor vi gerne 

vil højne kvaliteten.

I 2019 arbejdede vi med langsigtet strategi og udvikling 

af metoder til at måle og dokumentere vores arbejde.

Strategien kan ses på vores hjemmeside:

www.frivilligcenter-soroe.dk/om-os/mal-og-resultater
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http://www.frivilligcenter-soroe.dk/om-os/mal-og-resultater


Frivillige fællesskaber – vores kerneområde
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Vi er i øvrigt altid klar med tilbud til at styrke frivillige fællesskaber i alle frivillige foreninger og grupper

• Sparring og rådgivning om udvikling og problemløsning i frivilligt arbejde

• Hjælp til udvikling og igangsætning af nye frivillige sociale initiativer  

• Nøglerne til at få frivillige og få succes med dem (kursus)

• Forskellige netværksmuligheder og hjælp til samarbejde

• Størst samlet lokalt overblik over muligheder for at deltage i frivillige fællesskaber

* På vores hjemmeside findes * På facebook deler vi bl.a.

- Foreningsoversigt med over 300 foreninger - Frivilligjob-opslag for foreninger

- Arrangementskalender - Relevante nyheder 

- Relevante informationer og nyheder

Nyt i 2019 til at styrke frivillige fællesskaber 

• Strategisk og effektivt brug af sociale medier: lokalt kursus fra Center for Frivilligt Socialt arbejde

Vi opfordrer alle foreninger til at komme med ønsker til lokale kurser fra Center for Frivilligt Socialt arbejde.

• Fornyet hjemmeside og nyhedsbrev



Meget nyt samarbejde med Sorø Kommune
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Livets overgange

Godt samarbejdsprojekt mellem Sorø kommune, 

professionshøjskolen Absalon, Frivilligcenter Sorø 

og flere frivillige. Finansieret af midler fra 

Sundhedsstyrelsen 2019-2021.

Fokus er på ældre mænd, der står med så store 

forandringer i livet, at det også ændrer på, om de 

har det godt i hverdagen.

Sammen udvikler og afprøver vi tiltag, der skal 

give bedre trivsel og skabe gode fællesskaber for 

ensomme ældre mænd.

Det er reel samskabelse med rigtig god plads til de 

frivilliges ‘modskabelse’. Det bliver spændende at 

se hvilke tiltag, der kommer ud af det.

Folkemøde Sorø blev arrangeret af Sorø Kommune i 

2019. De fik megen rådgivning fra Frivilligcentret og 

efterspørger det igen til Folkemødet i 2020.

SAMFRI: nyt netværk om frivillighed og samskabelse

for medarbejdere i Sorø Kommune og Frivilligcentret.

Sorø Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2019-2022

blev bl.a. til på grundlag af fokusgruppearbejde, hvor 

også Frivilligcentret bidrog.

Fortæl dit liv: ansøgnings-initiativ til tværkommunalt 

selvhjælps-samarbejde mellem Socialpsykiatri og Frivilligcentre.

Projektgruppen for Livets overgange



Ungt vækstlag i vækst

Frivillighedskæmperne

Elever fra Sorø Akademi organiserede sig i 2018 

som Frivillighedskæmperne, der kæmper for at 

flere unge skal blive frivillige. 

I 2019 gik de skridtet videre med udvikling af 

frivillige sociale initiativer. 

De vil knytte venskaber med unge flygtninge, og 

de vil starte Operation Dagsværk – en dag hvor 

hele skolens elever arbejder og gir det de tjener 

til velgørende formål. 

Frivillighedskæmperne mødes 1 gang månedligt 

i Frivilligcentret, hvor de får sparring og støtte. 

De står selv for dagsorden, mødeledelse, referat, 

forplejning mv. 

De kalder Frivilligcentrets leder for deres mutti.
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2 Frivillighedskæmpere i aktion

SUP – Sorø Ungdomsprojekt

SUP sprang ud af Frivillighedskæmperne og startede 

med en jam-aften på Kulturcafé Ludvig i 2018. 

Nu arrangerer de et væld af ungdomsaktiviteter, og det 

er for alle unge. 

De får løbende sparring i Frivilligcentret, og de kalder 

Frivilligcentrets leder for deres mentor.



Flere nye spændende tiltag

Frynseklinikken

Frivilligcenter Sorø blev stoppested for Dyreværnets 

mobile dyreklinik, Frynseklinikken, som behandler 

udsatte borgeres dyr til den pris, der er råd til.

Klinikken har også været i Dianalund og Stenlille.

Se klinikkens køreplan og stoppesteder på 

https://dyrevaernet.dk/frynseklinikkerne/

Mere frivillighed på Sorø Kunstmuseum

Rådgivning og facilitering af proces for Sorø 

Kunstmuseums ledelse og frivillige om, hvordan 

de kan åbne op og få flere med i deres frivillige 

fællesskab.

PUST – en forening for samtalegrupper 

En ny selvhjælps-forening som Frivilligcentret 

hjalp i gang i 2019.

Frivilligcentret har et tæt samarbejde med PUST 

og hjælper bl.a. med den kvalitetssikring, som 

Sorø Kommune kræver for at henvise til PUST.

Træsløjd Midtsjælland

En ny forening som Frivilligcentret 

hjalp i gang i 2019. De har plads til 

alle, der går ind for husflidsarbejde.
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Frynseklinikken

https://dyrevaernet.dk/frynseklinikkerne/


Noget at være stolt af

To af de foreninger, som vi har hjulpet godt i gang, 

fik fine priser for deres frivillige indsats i 2019, og både

de to foreninger og andre siger tillykke til Frivilligcentret for det 
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Planer for fremtiden

Fortsat fokus på det vi gik i gang med i 2019

• Helle for Dig: kataloget/App’en med foreninger, 

der gerne vil tage udsatte børn, unge og voksne 

med ind i deres frivillige fællesskaber

• Kvalitetsudvikling i Frivilligcentrets arbejde:

rolle- og ansvarsfordeling samt arbejdsmiljø

• Styrke frivillige fællesskaber med lokale kurser 

fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde

• Projekt Livets overgange, netværket SAMFRI 

og ansøgning til projekt Fortæl dit liv

• Frivillighedskæmperne og SUP: mere

spændende udvikling med unge

• Mere selvhjælps-udvikling

Og flere nye idéer

• Forbedre vores synlighed udadtil 

via Sorø Kommune såvel som ind i 

Sorø Kommunes organisation 

• Projekt Fodsporet: med i ansøgning til 

Natur-sundhedsprojekt i samarbejde 

med 3 Kommuner og Naturstyrelsen

• Vise hvordan vores arbejde bidrager til 

at nå FN’s Verdensmål

• Fælles Frivillighus til Frivilligcentret og 

foreninger med et frivilligt socialt sigte
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Stor tak til:


