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 Om Frivilligcenter Odense 
 

Vi støtter, fremmer og synliggør det frivillige sociale arbejde 

Frivilligformidlingen: 
Vi bygger bro mellem borgere og frivillige fællesskaber 

 

Frivilligcenter Odense er en paraplyforening fra 1990, der dyrker de sociale fællesskaber.  

Vi fungerer som bindeled og brobygger mellem aktører inden for det frivillige sociale  

arbejde og på tværs af sektorer. 

Frivilligcenter Odense øger omfanget af det frivillige sociale arbejde 

og udfoldelsesmulighederne i Odense ved at gøre det lettere at blive frivillig, lettere at yde en fri-

villig indsats og lettere at finde frem til hjælp og støtte i civilsamfundet.  

 

Vi guider borgere til det meningsfulde frivillige job eller frivillige fællesskab. 

Frivilligcenter Odense øger kvaliteten og mangfoldigheden af det frivillige arbejde i Odense 

ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige sociale foreninger og initiativer samt hjælpe nye  

foreninger i gang. Vi tilbyder frivillige sociale foreninger i Odense en række forskellige services. 

Foreningsservice: 
Rådgivning og sparring til frivillige foreninger 

Læs mere på www.frivilligcenter-odense.dk 

http://www.frivilligcenter-odense.dk


  

 Tilbageblik på 2022 
Er du nysgerrig på Frivilligcenter Odense arbejde og 
resultater giver dette årsskrift dig et godt overblik. Det 
handler om det, vi gjorde og opnåede. 

 

2022 blev året, hvor vi igen kunne mødes uden  
restriktioner fra Sundhedsstyrelsen. Og det var rigtig 
godt at komme i gang igen i alle vores frivillige fælles-
skaber.  

 

Vi var mange sammen til både FrivilligBørs og Frivillig-
Galla og det var skønt at mærke den høje puls og det 
store engagement hos byens frivillige. Og heldigvis igen 
med deltagelse af repræsentanter fra såvel erhvervsliv 
som Odense kommune. 

 

2022 blev også året, hvor VIVE – det nationale forsk-
nings- og analyseinstitut for velfærd – udgav en evalue-
ringsrapport ”Frivilligcentrene i Danmark 2021”. Af re-
sultaterne fremgår, at frivilligcentrene spiller en afgø-
rende rolle for de frivillige foreningers evne til at løse 
samfundsproblemer. De frivillige foreninger oplever et 
gensidigt og godt samarbejde med deres lokale frivillig-
center. I de senere år har centrene ifølge evaluerings-
rapporten også haft en voksende betydning for kom-
munernes arbejde med frivillighed og civilsamfund, 
men det er ikke altid at frivilligcentrene har ressourcer 
nok til at opfylde kommuners ønsker.  

 

Centrenes administrative byrder vokser og deres opga-
ver bliver i højere grad professionaliseret og komplekse 
og mange centre har økonomiske udfordringer.   

Resultaterne fra evalueringsrapporten kan vi kun 
nikke genkende til og vi er meget opmærksomme 
på vores betydningsfulde rolle for at sikre et 
stærkt og mangfoldigt civilsamfund.  

 

Frivilligcentrets 5 anbefalinger fra 2021 er stadig 
vores konkrete bud på, hvordan det kan blive 
nemt at være frivillig. Anbefalinger vi også har 
præsenteret for det nyoprettede § 17.4 udvalg. 
(Læs mere herom på s.2) 

 

Vi ser frem mod nye opgaver og udfordringer i 
2023 og præsenterer vores handlingsplan for 
2023 til Nytårstaffel den 25. januar. Læg her mær-
ke til, at vi næste år blandt andet har valgt frivilli-
ge uden foreningstilknytning som et særligt fokus-
område, hertil lancerer vi i første halvår 
”Socialkompas”, en ny vejviserløsning som vi glæ-
der os til at fortælle meget mere om. 

 
Til sidst vil vi takke alle for et godt og konstruktivt 
samarbejde – tak for jeres helt enestående ind-
sats – lad os sammen dyrke 
og udbygge de frivillige fæl-
lesskaber i 2023. 

Lone Nielsen (Formand) 
Siw Busborg (Næstformand) 
Anne-Kristine Jakobsen, (Kasserer) Røde Kors / Dansk Flygtningehjælp 
Julie Hartung, Den Frie Rådgivning 
Per Sørensen, Dansk Arbejder Idrætsforbund / Idræt for sindet 
Lenna Petersen, University College Lillebælt 
Ulrik Schmidt, Social Sundhed (tidligere suppleant) 
(Udtrådt af bestyrelsen: Sara Windel, Red Barnet Odense) 

Af Lone Nielsen  

Formand 

 

Læs mere om bestyrelsens arbejde 

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


  

 De frivilliges interesser
Et fast tema i frivilligcentrets årlige handlingsplaner 
er at skabe gode vilkår for byens frivillige sociale for-
eninger. Alle er efterhånden enige om at frivillighe-
den er essentiel for ”velfærden” i samfundet, så det 
skulle jo gerne være nemt at være frivillig. Sidste år 
formulerede vi derfor vores ”Fem anbefalinger” og i 
år er vi udpeget til at være med i det nye §17, stk. 4-
udvalg om Frivillighed og Civilsamfund, der har som 
opgave at formulere strategiske anbefalinger til Øko-
nomiudvalget i Odense  Kommune. 

 

"Odense Kommune har en vigtig opgave med at  
understøtte frivilligheden og skabe gode rammer, 
der gør det nemt for odenseanerne at være en del af 
frivillige fællesskaber"  

 

Sådan lyder det i kommissoriet for det nye udvalg og 
det kan vi kun bakke op om.  Det første tema vi har 
drøftet på de to første møder i udvalget, handler 
om, hvordan man skaber gunstige rammebetingel-
ser for nye foreningstyper og bevægelser. På Frivil-
ligcentret møder vi mange engagerede men frustre-
rede frivillige som gerne vil gøre en vigtig forskel for 
byen og samfundet fx på klimaområdet. De oplever 
ikke at høre til i nogen af de eksisterende forenings-
kategorier, kommunale støttepuljer eller paraplyfor-
eninger. Det første tema har handlet om hvordan 
man kan sikre at disse foreninger og bevægelser ikke 
har ringere vilkår end folkeoplysende foreninger el-
ler de ”sociale foreninger” og således, hvordan man 
kan bløde op for eller udvide kategorierne uden at 
de eksisterende områder herved bliver dårligere stil-
let.  

 

De to øvrige temaer som udvalget skal formulere 
anbefalinger omkring, handler om, hvordan man 
kan skabe en stærkere kobling mellem civilsafund 
og det kommunale arbejde på det sociale område 
og endelig, hvordan man kan styrke foreningernes 
rekruttering og fastholdelse af frivillige. To vigtige 
temaer, som vi ser meget frem til at arbejde med. 
Vi vil rigtig gerne høre jeres tanker om disse spørgs-
mål og opfordrer derfor til at kontakte os hvis I har 
konkrete erfaringer, bekymringer eller gode ideer vi 
kan tage med ind i udvalget.  

 

Vores virke på Frivilligcentret er først og fremmest 
lokalt, men vil man arbejde for de lokale interesser 
må man ofte også arbejde på det nationale plan. 
Frivilligcentrets bestyrelse er derfor repræsenteret 
i Frivilligrådets nye Landspanel som har det fine for-
mål at styrke frivilligheden i Danmark og give de 
lokale kræfter en større stemme ind i det nationale 
arbejde.  Er du nysgerrig på at høre mere eller har 
du input fra dit lokale frivillighedsarbejde i Odense 
som du ønsker at vi bringer ind, så kontakt os ende-
lig. 

 

- Følg med i §17.4-udvalgets arbejde her  

- Læs mere om Frivilligrådets landspanel her  
 

 

Af Jess Hauge Kahr 

Centerleder 

https://frivilligraadet.dk/
https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-frivillighed-og-civilsamfund
https://frivilligraadet.dk/nyheder/nyhed/frivilligraadet-inviterer-frivillige-fra-hele-landet-med-nyt-panel.


  

 Årets aktiviteter 
 

Følg med i Frivilligcentrets kommende arrangementer på hjemmesiden 

Velux Fonden 
Infomøde 

2022 

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


  

 

”Frivilligbørsen var en vigtig begivenhed 

at deltage i - det er her netværk dan-

nes i Odense kommune. Til en begi-

venhed som denne, oplever man virke-

lig hvorledes frivillighed, og dermed  

civilsamfundet, er en umådelig vigtig 

aktør i vores samfund. Frivilligbørsen 

åbner  øjnene for hvorledes foreninger 

kan  samarbejde og komplementere 

hinanden, og ikke mindst under-

støtter den de  frivilliges gejst. Og 

så var det jo bare super festligt.” 

Bedre Psykiatri Odense 

“De der deltager har  

mulighed for at mødes og 

indgå aftaler til fælles bedste 

for tilbuddene. Vi oplevede at  

Børsen er en genial måde at 

få hurtige kontakter på, der 

bærer fremad. Der handles på 

tanker og ideer”  Frivilligt Åben 

Dialog Netværk Odense 

Frivilligbørs ’22 FrivilligBørs ’22 
 

 

Frivilligcentret inviterede byens frivillige sociale foreninger, virksomheder og offentlige / regionale 
aktører til Frivilligbørs d. 18. maj 2022 i Borgernes Hus.  
 
I år deltog 46 forskellige aktører - i alt 82 deltagere. 
 
Da Borgmester Peter Rahbæk Juel havde ringet børsen i gang, summede lokalet af god energi 
og der blev netværket i stor stil. Det resulterede i 161 nye konkrete samarbejdsaftaler om stort og 
småt.  
 
Se de 161 indgåede aftaler her og læs mere om Frivilligbørs her. 

Børsdeltagere fortæller…. 
”Vores allerede etablerede  

forestillinger om hvilke organisatio-
ner der kunne være relevante for 
vores organisation at netværke 

med, blev rystet godt og grundigt, 
da vi mødte alle de farverige,  

udklædte og passionerede frivilli-
ge. Vi kom hjem med flere samar-
bejdsaftaler end forventet og vi ser 
nu frem til at udvide vores netværk 
med disse.”  ForSa-P, Center for 
Forskning Sammen med Patien-

ter og Pårørende  OUH 

https://www.frivilligcenter-odense.dk/tak/
https://www.frivilligcenter-odense.dk/boers


  

 FrivilligGalla ’22  
 

Traditionen tro inviterede Frivilligcentret og Odense Kommune byens frivillige sociale fællesskaber 
til FrivilligGalla på den nationale Frivillighedsdag, Frivillig Fredag.  
 
Den 30. september 2022 mødtes i alt 200 deltagere, heraf frivillige, kommunale repræsentanter,  
byrådspolitikere og sponsorer - på Posten til en festlig aften i frivillighedens tegn. 
 
Konferencier Birgitte Weinberger ledte igen deltagerne sikkert gennem aftenens program,  
akkompagneret af musik fra Superfly. Aftenens lækre menu var leveret af Odense Kommune, 
Mad og Måltider. 
 
Tak til de mange sponsorer og samarbejdspartnere, der gjorde årets FrivilligGalla mulig.  
 
En særlig tak til Meta (tidligere Facebook), som med deres donation gjorde et særligt musikalsk 
overraskelses-indslag muligt. Duoen Fyr og Flamme leverede et særdeles  
underholdende musikalsk show på scenen til stor overraskelse for deltagerne. 
I år var der i samarbejde med HomeStart Odense arrangeret efterfest på Storms Pakhus. 
 
Læs mere om FrivilligGalla. Se livestream og billeder fra FrivilligGalla 2022. 

 

Fotograf: Jesper Fried Vive  

Odense Kommunes 5 Ildsjælepriser blev igen uddelt til frivillige sociale foreninger og projekter, der 

havde fortjent en særlig anerkendelse for deres indsats i det forgangne år. 

Holdspilleren: Foreningen for ukrainere i Odense / Dansk Flygtningehjælp Odense / Den Frie  

Rådgivning 

Kickstarteren: Kortklubben, OUH 

Den Bæredygtige: Fishing for life 

Stjernen: Margit Havregård Sørensen (Ældre Sagen) 

Ildsjæleprisen: Center for Seksuelt Misbrugte Syd – frivilligsektion 

 

Fotograf: Jesper Fried Vive 

https://www.frivilligcenter-odense.dk/galla/
https://www.facebook.com/frivilligcenterodense/videos/422172653179464
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5472199999530803&type=3


  

 

Frivilligcentret lancerede Ressourcebanken i december 2022. Ressourcebanken er et nyt  

online koncept, der har til formål at forbinde frivillige foreninger, virksomheder og offentlige/

regionale aktører i nye samarbejder.  

 

Ressourcebanken består af Ressourcebanken, Opslagstavlen og Erhvervsfrivillige. 

Besøg Ressourcebanken her: www.frivilligcenter-odense.dk/ressourcebank 

 

Hvorfor en Ressourcebank? 

I forbindelse med vores virksomhedsprojekt oplever vi, at lokale virksomheder gerne vil tage 

et socialt ansvar i lokalsamfundet. Det kan være en udfordring at finde frem til hvilke  

foreninger, der ønsker samarbejde og om hvilke opgaver. 

Samtidigt oplever vi at foreninger gerne vil række ud til lokale virksomheder, men også har 

svært ved at vide hvilke virksomheder som ønsker et samarbejde. 

I forlængelse af den årlige Frivilligbørs i maj måned, håber vi derfor at den online platform 

Ressourcebanken, kan skabe nye samarbejder på tværs af sektorer.  

RessourceBanken 

Den 14.12.22 blev der afholdt officiel lancering af Ressourcebanken i Borgernes Hus. På  

programmet var der bl.a. et oplæg om partnerskaber ved Henriette Højberg, Konsulent ved  

Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

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


  

 Virksomhedsfrivillige
 

Kort om projektet 

I maj 2021 indgik Frivilligcentret en samarbejdsaftale med Borgmesterforvaltningen om et  

profilprojekt, der kort fortalt handler om at skabe tættere samarbejde mellem erhvervsliv og  

foreningsliv.   

 

Projektet beskæftiger sig 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, herunder 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.  

 

 

Nye initiativer i 2022 

Projektet i 2022 har i overskrifter budt på at videreudvikle samarbejdet med de tre  

virksomheder: Ortos, Danske Bank og Nordea. En ny virksomhed, Colliers, er for nylig kommet 

til og vi arbejder fortsat på at rekruttere flere virksomheder til projektet. 

 

Interviews med medarbejdere der har arbejdet frivilligt i forbindelse med projektet, har bekræftet 

os i, at vores fokus på gruppefrivillighed og afgrænsede events er relevant, og forhåbentlig vil 

kunne medføre at flere medarbejdere måske engagerer sig i fremtiden.  

 

At gøre det nemt for medarbejderne at få et overblik over aktuelle muligheder som erhvervsfrivil-

lige og kunne tilmelde sig, har desuden været en vigtig målsætning - derfor er det medtænkt i  

processen omkring udvikling og oprettelse af Ressourcebanken, hvor sektionen  

Erhvervsfrivillige, netop har fokus på jobmuligheder til erhvervsfrivillige. 

Indgangen for virksomheder på vores hjemmeside er desuden blevet gjort endnu mere målrettet 

og overskuelig. 

 

Synliggørelse af de gode historier 

De erhvervsfrivillige blev inviteret til at deltage i vores eksisterende kampagne ”jegerfrivillig”, 

hvor to medarbejdere fra Nordea, Linda og Sandra, indtil videre har deltaget. 

 

 

Læs mere om projektet her 

 

https://www.frivilligcenter-odense.dk/ressourcebank
https://www.frivilligcenter-odense.dk/virksomhed/


  

 Frivilligcentrets sekretariat  

Jess Kahr 

Centerleder 

Adna Dzafic  

Studentermedhjælper  

Niels Mikkelsen 

Frivilligformidler 

Annalise Brødsgaard 

Husvært 

Birte Semrau 

Husvært 

 

 

Stina Smidt 

Konsulent 

Emilie Skriver Jensen 

Praktikant 

  

  

 

Vil du være en del af holdet? 
Frivilligcentret søger løbende praktikanter til at hjælpe med forskellige opgaver. Læs mere her. 

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


  

 

 

 

 

 

 

   

 

”Oplagt og en god sparringspartner for 
frivillige organisationer. Brugbare  

nyheds- / informationsbreve. Fortsæt 
det gode arbejde! :)”

”Er meget glad for de fælles aktiviteter 
FCO arrangerer: Studiestartsmesse,  

Frivillighedsdag UCL, Frivilligbørs m.v. 

”Frivilligcenter er et vigtigt bidrag til  
frivillighedsarbejdet i Odense”  

”Der er god og venlig hjælp at hente 
på Frivilligcentret, til hver en tid ” 

 

 

 



  

 

Frivilligcenter Odense 
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