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Bestyrelsen det meste af 2020: Jesper Thomsen, Rosa Madsen, 

Anne-Birthe Ottsen, Elisabeth Rasmussen, Rolf Lehrmann, 

Helge Christensen og Michael Daugaard.

Helge Christensen, vores trofaste formand helt fra Frivilligcentrets 

start, døde i november, så bestyrelsen ser anderledes ud i dag.

Forord
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Trods mange aflyste aktiviteter og arbejde hjemmefra en 

stor del af året, har Frivilligcenter Sorø haft nok at se til 

hele 2020. Udfordrende arbejdsvilkår ja, men det satte 

gang i ny kreativitet. Vi har i 2020 arbejdet med / bidraget 

til flere nye tiltag, som formodentlig ikke var dukket op 

under normale forhold. Fx anderledes Frivillighedsdag på 

Sorø Akademi, oversigten Håb i krisetid, info om at gøre 

det man godt må under epidemi-restriktionerne, råd og 

hjælp til online-møder, Telefonvenskab for plejehjems-

beboere og mini-FrivilligBørs.



Mande-projekt lod sig ikke lige stoppe

Livets overgange er et stærkt og godt samarbejdsprojekt mellem 

mange frivillige mænd fra hele kommunen, Sorø Sundhedscenter, 

Professionshøjskolen Absalon og Frivilligcentret. 

De frivillige mænd bygger mande-fællesskaber. Sundhedscentret 

har fokus på mænd der mangler fællesskaber for mænd. Projekt-

gruppen støtter udviklingen af fællesskaberne og arbejder fx med 

mande-kommunikation mv.

I 2020 lykkedes det at mødes fysisk flere gange, og bl.a. spirede 

en forening for mænd, som ønsker sig et værksted i Dianalund.

Det der gør projektet så godt og stærkt, er at projektets frivillige 

virkelig har indflydelse, og at de frivillige er de mænd, som 

projektet handler om.
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Tilpassede muligheder for unge

Sorø Akademis Marskaller fortæller om at være frivillig på skolen.

Foreninger der venter på at fortælle om deres frivillige opgaver

I stedet for at samle 200 1.G’ere i ét rum med 15 foreningsboder 

bevægede foreningerne sig fra klasse til klasse på Frivilligheds-

dagen 2020. Alle var så glade for den model, så det kommer til 

at fungere sådan fremover – også efter corona.

Frivillighedskæmpernes arbejde er en uddannelse, så de nøjedes 

med fysisk nedlukning i foråret. Frivillighedsdagen gav dem et 

spændende projekt om pop-up fritidsaktiviteter for unge 

sammen med Sorø Kommunes idrætskonsulent.
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Gaver til Gå dig Glad blev til mini-FrivilligBørs

Gå dig Glad har også været aktiv næsten hele 2020. I 

november faldt der en regn af gaver til dem, så heller 

ikke vinteren skulle blive en hindring: 

• Kaj Andersen & Sønner gav håndlygter til skovture 

hen over vinter-solnedgange

• Danmarks Naturfredningsforening Sorø gav reflex-

veste til at blive set, når turene krydser bil-trafik

• Chokoman gav lækre chokolader at nyde undervejs

• Kysøko gav æblemost at nyde efter en god travetur

• Gå dig Glad i Svendborg gav muleposer til at bære 

lygter og godter mv

• Til den festlige overrækkelse lånte Haverefugiet os 

små fine glas, og Dit Sorø gav billeder og omtale.

8 personer mødtes fysisk. De delte ressourcer, netværkede og snakkede om 

at samarbejde. 4 virksomheder og 5 frivillige fællesskaber fik synlighed. 

Ja, det var da en mini-FrivilligBørs! 

Den ‘normale’ FrivilligBørs har ca. 80 deltagere.
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De 2 planlagte kurser blev gennemført

…og der var lyn-hurtigt

fuldt booket
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Nogle nye tiltag

Nyt projekt vi hjalp i gang:
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https://www.frivilligcenter-soroe.dk/


Men noget måtte vi droppe pga corona
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Og Helle for Dig røg på stand by

Vores hjertebarn, projekt Helle for Dig, kunne vi ikke 

komme videre med, da corona brød ud. Men dét viste 

sig at være held i uheld - sidst på året kom Børnebasen 

nemlig på banen. 

Helle for Dig

• skulle blive et godt redskab til at hjælpe udsatte 

mennesker ind i gode frivillige fællesskaber

• var på vej til at blive en attraktiv og brugervenlig app

via værdifuld hjælp fra Nisted Bruun Reklamebureau 

• skulle give synlighed til de mange foreninger, som 

gerne vil have udsatte mennesker med i sine frivillige 

fællesskaber

• skulle blive det redskab, som mange ansatte i Sorø 

Kommune mangler, når de skal finde aktiviteter, som 

udsatte mennesker kan være med i

Se mere om Børnebasen på www.boernebasen.dk
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Fra Børnebasens hjemmeside.

https://boernebasen.dk/


Planer for 2021

Først og fremmest vil vi

• kæmpe for at få et hus, hvor foreninger med 

socialt sigte kan bo sammen med Frivilligcentret 

Vi vil også

• involvere vores medlemmer mere i at bestemme 

hvad Frivilligcentret skal arbejde med

• forankre projekt Livets overgange

• gentænke netværksarrangementer, fx kan vi 

måske holde flere mini-FrivilligBørser i stedet 

for den traditionelle store FrivilligBørs

• få flere af Center for Frivilligt Socialt Arbejdes 

gode kurser til Sorø
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Stor tak til:
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og de 41 frivillige som hjalp Frivilligcentret i 2020
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