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Hvor: UCL Niels Bohrs Allé 
Festsalen, lok. 102 

Hvornår: 1. april. kl. 9-13

Arrangeret af socialrådgiver-, ergoterapeut-, pædagog-  
og læreruddannelsen samt Frivilligcenter Odense.

Se programmetpå frivilligcenter-odense.dk/ucl



 

Temadag om frivilligt  
socialt arbejde

8.45 Ankomst

9.00  Velkomst og fælles introduktion v/Marianne 
 (underviser UCL) og Stina (FrivilligCenter Odense)
 » Fællessang
 » Tale v/vicedirektør UCL Charlotte Worm
 » Tale v/Borgmester Peter Rahbæk Juel
 » Præsentation af Frivilligcenter Odense  
    v/Stina Smidt
 » Præsentation af frivillige foreninger og  
    workshops

9.45 - 12.00 Bazaren er åben
 20 Frivillige sociale foreninger har stillet boder  
 op i Festsalen og på gangen ved kantinen.
 Kom og tal med foreningerne, mød mennesket  
 bag foreningen.

10.30 - 11.20  Workshops - hver workshop varer ca. 45 min.

11.30 -12.00  Freya fra Stoppestedet fortæller sin historie  
 fra bruger til frivillig.
                       
 Musik og fællessang

12.00 - 13.00  Frokost
 Gratis suppe til alle deltagere. Find en spiseven  
 og sæt jer i kantinen.

Følgende foreninger deltager med en bod i Festsalen:
Headspace, At danse med livet, Samtaleboblen/Studiecoach, Café 
Paraplyen, Bolbro Brugerhus, KVINFO, Den Frie Rådgivning, Center 
for Seksuelt Misbrug, Røde Kors Odense, Dansk Flygtningehjælp, 
Boligsocialt Hus Vollsmose, Stoppestedet/Peer-to-peer, Landsforenin-
gen af væresteder, 2 timer om ugen, Cafe Exit, Ungdommens Røde 
Kors, Børns Voksenvenner, Landsforeningen Talentspejderne, Social 
Sundhed, Kirkens Korshær, LEV Odense, TUBA, Plexus Odense, 
DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom), Center for mental Sund-
hed, Frivilligcenter Odense og Rådgivningen i Lambda (Foreningen 
for homo- og biseksuelle, samt transpersoner på Fyn).

Oversigt over workshops

Vollsmose Børn og unge v/Boligsocialt hus, Katrine Frede-
riksen og Kvinfo, Muna Mohamed.
Fokus på foreninger i Vollsmose området der arbejder med 
børn og unge. Der er stor mangel på frivillige lektiehjælpere 
- kom og hør mere. (Festsalen)

Center for sexuelt misbrug v/frivillig koordinator og social- 
rådgiver Susanne Sølvbjerg, som fortæller om arbejdet på 
Center for sexuelt misbrug og hvordan frivillige indgår i 
arbejdet med brugerne. Center for sexuelt misbrug arbejder 
primært med voksne med senfølger efter sexuelt misbrug. 
(Lok. E.115)

Cafe Exit v/Kristian og Yasmin. Åbent værested for tidligere 
indsatte. Brugere og ansatte fortæller om arbejdet i Cafe 
Exit og livet som tidligere indsat. (Lok. E.142)

LVS - Landsforeningen af væresteder v/koordinator Marika 
Sabroe og en bruger, der fortæller om Familiecamp 2022 i 
uge 27 for udsatte og sårbare familier, og mulighederne for 
at deltage. Mulighed for spørgsmål og dialog. (Lok. E.107)

2 timer-om-ugen v/Alaa Abdol-Hamid. Alaa fortæller om 
foreningens arbejde med børn i alderen 3 - 8 år. Der vil blive 
præsenteret forskellige dilemmaer i arbejdet. (Lok. E. 312)

Stoppestedet/Peer to peer. Her vil du få et indblik i, 
hvordan et værested for mennesker med psykisk sårbare/
sygdom ser ud anno 2022. Vi vil gerne snakke om tabu og 
stigmatisering og du vil også få mulighed for at møde en 
bruger og en frivillig. (Lok. E.150)

Café Paraplyen v/Elli Christophorou Hansen, frivillig social- 
rådgiverstuderende og koordinator. Hun fortæller om, hvor-
dan hverdagen er på værestedet Café Paraplyen og om de 
mennesker, der benytter stedet. (Festsalen)

Den Frie Rådgivning v/Javeenan Jeyasothinayagam, koor- 
dinator og socialrådgiver sammen med frivillige fra rådgiv-
ningen. Fortællinger om arbejdet i Den Frie Rådgivning og 
eksempler på nogle af de henvendelser de frivillige møder.  
(Lok. E 137)

Talentspejderne og Børns Voksenvenner v/koordinatorer 
Tom Th. Pedersen og Tina Ø. Nielsen. Fortællinger og 
eksempler på hvordan foreningerne arbejder med udsatte 
børn og unge. (Lok E. 111)

TUBA v/Natalie Johannsen, som fortæller, om hvordan de 
arbejder med unge, som er vokset op i hjem med alkohol og 
stofmisbrug. (Lok D. 250) 

Program

Læs mere om 
Frivilligcentret på 

frivilligcenter-
odense.dk

Få overblik over  
Odenses mere end 
175 frivillige sociale 

foreninger på 
socialvejviser.dk


