
  

 



  

 

Tak, fordi du har valgt at læse vores årsskrift.  

Du kan glæde dig til igen i år at læse om vores  

mange aktiviteter og initiativer igennem året – på 

trods af Covid-19’s tunge dyne. 

 

Frivilligbørsen blev afviklet digitalt med mange  

gode aftaler på tværs af hele byen. Heldigvis  

lykkedes det at holde et brag af en fest for byens 

frivillige ved årets FrivilligGalla. Tak til alle for deres  

deltagelse og tillykke til prismodtagerne. Vi er glade 

for, at Odense kommunes ledelse år efter år  

deltager aktivt i gallaen. Det viser, at de værdsætter 

det frivillige sociale arbejde.  Tak for det. 

 

Frivilligcentret er paraplyorganisationen for byens 

frivillige sociale foreninger og lige nu har vi 143  

medlemsorganisationer.  91 forskellige foreninger 

deltog i mindst én af vores aktiviteter, som blandt 

andet bød på netværksmøder og møder omkring 

foreningsdrift. Aktiviteter vi vil fortsætte og gerne 

udbygge i det kommende år. Ligesom vi vil forsøge 

at få etableret et forum for dialog på tværs af alle 

byens foreninger. 

 

I 2021 blev vi part i et profilprojekt/

borgmesterforvaltningen med det mål at finde  

virksomhedsfrivillige. Det er et spændende pro-

jekt, som viser nye muligheder for at få flere frivilli-

ge engageret i byens foreninger. 

Det er givtigt for alle parter – om end vi er lidt   

bekymrede for, om blandt andet kommunens  

profilprojekter kan være med til at underbygge den 

for os at se uheldige tendens, 

der handler om, at den økonomiske støtte til  

foreningsdrift knyttes for nært til løsning af  

bestemte opgaver – alene defineret af  

bevillingshaver. Det kan gå ud over sjælen og  

engagementet, som er bærende for det frivillige 

arbejde. En udvikling vi vil holde øje med. 

 

Som flere andre frivillige sociale foreninger har vi 

også fået en flerårig driftsaftale med Odense  

kommune. Vi er glade for det, da det skaber ro i 

driften, om end det ikke levner os mange midler 

til kommende aktiviteter. 

 

I årsskriftet  kan du læse et uddrag af et indlæg i  

Altinget, som er skrevet af leder Jess Kahr. Det vil jeg  

anbefale alle at gøre. Odense kommune har i deres 

civilsamfundsstrategi anført, ”at det skal være let at 

være frivillig”. I indlægget fra Jess Kahr kan du læse, 

hvordan vi forstår dette udsagn, gennem 5 konkrete 

punkter. 

Frivilligcentret vil tage afsæt i disse punkter ved  

enhver fremtidig dialog med kommunen om de  

frivillige sociale foreningers vilkår og muligheder.  

 

Tak til alle frivillige for jeres 

indsats i 2021. Tak til  

bestyrelsen for godt og kon-

struktivt samarbejde og sidst 

men ikke mindst tak til  

sekretariatet for jeres  

vedholdende og gode indsats 

i årets løb. 

 

Godt nytår. 
Lone Nielsen, Formand 

Frivilligcenter Odense 



  

 



  

 

Første halvdel af 2021 var præget af Corona, restriktioner og forsamlingsloft.  
Derfor var vi, som mange andre, nødt til at omlægge vores aktiviteter til online-aktiviteter  

og tænke i helt nye løsninger.  

Det lykkedes os at afholde FrivilligBørs i maj 
måned - udelukkende med digital deltagelse. 
Vi er ikke i tvivl om, at vi foretrækker en Frivil-
ligBørs, hvor vi alle mødes og snakker på 
kryds og tværs. Vi er dog alligevel både stolte 
og tilfredse med, at 26 aktører deltog i årets 
Børs og at der i alt blev indgået 18 samar-
bejdsaftaler. Det svarer til, at 69% af de del-
tagende minimum indgik én aftale.  
 
Læs mere om Frivilligbørs 

I lyset af Corona har vi desuden arbejdet med gene-
rel opkvalificering af vores “Digitale spor”. En bevil-
ling fra Odense Kommunes Udviklingspulje gjorde 
det muligt for os at indkøbe udstyr, der kan benyttes 
til formidlingen, netværksmøder og som ikke mindst 
kan lånes helt gratis af alle vores medlemsforenin-
ger, så de kan afholde digitale kurser, møder og 
samtaler. Udstyret kan benyttes i Borgernes Hus, 
men kan også lånes med ud i foreningens lokaler.  
 
Læs mere om det digitale spor. 

I begyndelsen af året modtog vi en bevilling fra Facebook til  
projektet “Levende Fortællinger”, som handler om, at flere foreninger skal synlig-
gøres  digitalt. I et år hvor messer og andre udadrettede arrangementer har været 
aflyst, blev denne mulighed hilst velkommen i foreningerne. I samarbejde med 
Instafilm blev der således produceret 10 flotte præsentationsvideoer til 10 heldige 
foreninger. Derudover blev der produceret en videoguide og en skriftlig guide med 
tips og tricks til foreninger, der selv ønsker at lave en video.  
 
Se videoerne her 

https://www.frivilligcenter-odense.dk/boers
https://www.frivilligcenter-odense.dk/det-digitale-spor-til-faellesskab/
https://www.frivilligcenter-odense.dk/film


  

 

 

- Integrationsnetværket 

- Netværket for fællesskaber for og med psykisk sårbare.  

-Patientforeningsnetværket (opstartet i 2021) 

-Verdensmålsnetværket (opstartet i 2021) 

Læs mere om vores netværk. 

 

I august opstartede vi Verdensmålsnetværket. Netværket er for alle dem, der allerede  

arbejder målrettet med verdensmålene, men det er også for dem, der gerne vil have  

inspiration til, hvordan de kan komme i gang med at arbejde med verdensmålene. Snakken 

gik let blandt deltagerne og der var både små og store idéer til, hvad der kan være på  

dagsordenen i netværket. Som Frivilligcenter ønsker vi at inspirere byens foreninger og fæl-

lesskaber til aktivt at tænke verdensmålene ind i deres aktiviteter.  

Læs om Frivilligcentrets arbejde med verdensmålene. 

I samarbejde med frivillighedskoordinatoren på OUH opstartede vi i april patientforeningsnet-

værket, som er et åbent netværk for både små- og store patientforeninger. Til det første møde 

blev det klart blandt de 29 deltagere, at der både var interesse og behov for et netværk, hvor 

patientforeninger kan mødes og dele erfaringer og viden, koordinere aktiviteter og samarbejde 

på tværs.  

https://www.frivilligcenter-odense.dk/netvaerk/
https://www.frivilligcenter-odense.dk/for-foreninger/foreningsservice/verdensmaal/


  

 

Her på frivilligcentret har vi en vision om, at det skal 
være nemt at være frivillig. En vision vi forestiller 
os, at vi deler med rigtig mange af jer, og en vision 
som også udtrykkes i Odenses efterhånden  
aldrende, men stadig relevante  
Civilsamfundsstrategi, Fælles Om Odense.  
 
På Frivilligcentret har vi med afsæt i vores egne 
lokale erfaringer og ud fra vores dialog med vores 
medlemsforeninger formuleret fem anbefalinger til, 
hvordan man som kommune kan være med til at 
gøre det nemt at være frivillig. Disse anbefalinger 
blev i et debatindæg fra Jess Kahr op til  
kommunalvalget, bragt i Altinget i 1. november i år.   
 
Heri lyder det bl.a.: 

“Kommunerne skal have øje for, at de frivillige ikke 
blot er billige velfærdsleverandører. Frivillighed skal 
være nemt, prioriteres økonomisk og være funderet 
på tillid, hvis kommunerne ønsker et aktivt  
civilsamfund. Det mener centerleder Jess Kahr fra 
Frivilligcenter Odense og kommer med fem  
anbefalinger til kommunerne. 
 
Som Jess skriver i debatindlægget, så er der i  
virkeligheden ikke meget nyt i disse anbefalinger, 
men vi tror på, at hvis man efterlever disse og de 
bagvedliggende værdier om tillid, respekt, lighed og 
anerkendelse, så er man godt på vej. Kan man 
samtidig i højere grad imødekomme de frivillige  
foreninger med de nødvendige økonomiske  
ressourcer, så har man et sundt fundament for de 
rammer, der skaber et aktivt civilsamfund. 

Læs hele debatindlægget her  
 
Jeres anbefalinger? Hvis I har tilføjelser eller kommentarer til de fem anbefalinger, så hører vi meget  
gerne fra jer. Hvordan ville jeres anbefalinger til kommunen lyde? Skriv til info@frivilligcenter-odense.dk. 

 

 
1. der er lette og lige vilkår for alle frivillige foreninger, og det er let at søge midler og finde egnede lokaler 
til aktiviteterne. 

2. man ikke mødes af unødvendigt bureaukrati og kontrol, men et tillidsbaseret samarbejde, hvor det er 
nemt og hurtigt at komme i dialog med relevante kommunale medarbejdere. 

3. det frivillige arbejde ses som en væsentlig og særegen indsats på det sociale område – en indsats, der 
rummer en helt særlig fleksibilitet og ligeværdighed. 

4. der er gode og nære muligheder for kompetenceudvikling og hjælp til synlighed og foreningsdrift. 

5. man i samarbejdet med det offentlige mødes med respekt og anerkendelse for, at frivilligt arbejde drives 
af ulønnede ildsjæle. Ildsjæle, der ofte er travlt beskæftiget med almindeligt arbejde og eksempelvis ikke 
nødvendigvis kan deltage på møder med kommunen indenfor almindelig arbejdstid. 

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/frivilligcenter-kommunerne-skal-goere-det-nemmere-at-vaere-frivillig
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/frivilligcenter-kommunerne-skal-goere-det-nemmere-at-vaere-frivillig
mailto:info@frivilligcenter-odense.dk


  

 

 

Det var en stor fornøjelse igen at kunne invitere byens frivillige til FrivilligGalla på  
Posten, på Frivillig Fredag, den nationale frivillighedsdag, d. 24. september. 
 
Posten var igen ramme om en festlig aften, hvor 250 frivillige fra byens frivillige sociale foreninger,  
kommunale repræsentanter og byrådspolitikere sammen tilbragte aftenen i frivillighedens tegn. Super-
fly leverede festlige jingler/ baggrundsmusik - og Dynamo stod for årets kunstneriske indslag. Maden 
var produceret af  Odense Kommune, mad og måltider. 
 

Odense Kommunes 5 Ildsjælepriser blev igen uddelt til frivillige sociale foreninger og projekter, der  
fortjente en særlig anerkendelse, for deres indsats i det forgangne år.  
 

Tak til Odense Kommune for samarbejdet og til de mange sponsorer og samarbejdspartnere,  
der gjorde årets FrivilligGalla mulig.  
 

Læs mere om FrivilligGalla her.  

 

 

Fotograf: Jesper Fried Vive  

 

 
Holdspilleren: Social Sundhed Odense 
Kickstarteren: IT assistenten, OUH 
Den Bæredygtige: Stop spild lokalt 
Stjernen: Grethe Hansen 
Ildsjæleprisen: Et fælles skridt  

https://www.frivilligcenter-odense.dk/galla


  

 

I maj 2021 indgik Frivilligcentret en spændende samarbejdsaftale med  
Borgmesterforvaltningen om et profilprojekt, der kort fortalt handler om at skabe bedre 
samarbejde mellem erhvervsliv og foreningsliv.  
Projektet beskæftiger sig primært med corporate volunteering, hvor virksomheder giver de  
ansatte mulighed for at bruge noget af arbejdstiden på frivilligt arbejde.  
 
De medvirkende virksomheder er selv med til at beslutte formatet for samarbejdet, herun-
der timetal pr. år, hvordan timerne må fordeles samt om det frivillige arbejde skal være en 
naturlig forlængelse af virksomhedens profil eller om de ansatte må være med i projekter 
og initiativer uden direkte relation til kerneforretningen.  
 
Det er ligeledes op til virksomheden at beslutte, om det eksempelvis skal være et tilbud til 
alle ansatte eller blot én enkelt afdeling.  
 
Nordea er den første erhvervsvirksomhed i projektet, og Frivilligcentret er i dialog med 
yderligere fem virksomheder, som forventer at engagere sig i det nye år. Ligeledes har 19 
foreninger/fællesskaber vist interesse for at deltage i projektet.  
 
De første match mellem medarbejdere og foreninger er skabt, og vi ser frem til at fortsætte 
arbejdet med at bygge bro mellem erhvervsliv og foreningsliv i 2022. 

Læs mere om Virksomhedsfrivillige. 

https://www.frivilligcenter-odense.dk/virksomhed/
https://fyens.dk/artikel/bankmanden-jonas-skal-arbejde-frivilligt-nordea-er-f%C3%B8rste-store-virksomhed-i-nyt-samarbejde?fbclid=IwAR2dqqMQKIxwByT1gerkdlIKqDVYVnTIT7d7Nx8eBy40T3vhj_vj7nNW47k


  

 

Formand: Lone Nielsen, Offerfonden 

Næstformand: Siw Busborg, FN forbundet m.m. 

Kasserer: Anne-Kristine Jakobsen,  Røde Kors / Dansk Flygtningehjælp 

Julie Hartung, Den Frie Rådgivning 

Sara Windel, Red barnet Odense 

Per Sørensen, Dansk Arbejder Idrætsforbund / Idræt for sindet 

Lenna Petersen, University College Lillebælt  

 

Læs mere om bestyrelsens arbejde. 

Jess Kahr 

Centerleder 

Nina Gillespie Vestergaard 

Barselsvikar /  

Virksomhedsfrivillige 

Stina Smidt 

Foreningskonsulent 

  

 

 

Niels Mikkelsen 

Frivilligformidler 

 

Tenna Sørensen Annalise Brødsgaard 

Husvært 

Birte Semrau 

Husvært 

Anders Høvring Hansen 

Praktikant 

https://www.frivilligcenter-odense.dk/om-os/bestyrelse/


  

 

 

 

 

 

    


