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TILBAGEBLIK 2017 

 
2017 har på mange måder været et år i udviklingens tegn. Man 
ynder at sige, at alle ønsker udvikling, men ingen vil forandring. 
Det gælder åbenbart ikke i Odense. Det har været imponerende at 
opleve, hvordan foreningerne og de frivillige med positiv energi, 
tålmodighed og overbærenhed har bidraget til, at vi ved udgangen 
af 2017 landede godt i Borgernes Hus og sammen står med et 
kæmpe frivillighedspotentiale foran os.”  
Jess, Centerleder 

 

Et år i udviklingens tegn 

2017 har budt på helt utroligt mange nye og 
spændende ting for det frivillige sociale arbejde i 
Odense. Borgernes Hus slog dørene op den 24. 
november og hermed fik Odense et nyt centralt 
placeret civilsamfundshus. Vi nåede lige at lande i det 
nye hus og har allerede snuset til de mange 
muligheder for synliggørelse af det frivillige sociale 
arbejde og for det perspektivrige samarbejde, som 
huset indbyder til. 

Frivillig Galla på Posten blev Odenses hidtil største 
frivillig-fest for det frivillige sociale arbejde. 
Samarbejdet omkring sammenlægningen med 
Kommunens Ildsjælepris og de nye priser udgjorde et 
flot eksempel på gensidigt respektfuldt 
samarbejde mellem de frivillige i forenings-
gallagruppen og kommunen. Frivilligcentret er fra 
2018 styrket med en ny flot 3-årig §18-bevilling. En 
bevilling der betyder, at vi i det nye år og fremadrettet 
i endnu højere grad kan koncentrere vores arbejde om 
at udvikle og videreudvikle det frivillige sociale arbejde 
i Odense i godt samarbejde med kommune, foreninger 
og en masse frivillige. Med afsæt i vores nye rammer 
har vi bedre muligheder for dette end nogensinde før! 
Tak til alle foreninger, frivillige, medarbejdere og 
samarbejdspartnere for en fantastisk indsats.  

De bedste hilsner fra 
Bestyrelsen og centerleder, Jess Kahr 

Frivilligcenter Odense 
Støtter, udvikler og synliggør 
det frivillige sociale arbejde i 
Odense. 

 

socialt arbejde 
Samtaler med potentielle 
brugere/frivillige i byens 

 
 
Foreningsservice 

Sparring til byens frivillige 
sociale foreninger, herunder 
lokaleudlån. 

 

 
 
 
 
 
 

Jess Kahr 
Centerleder 

odense.dk  
21160218 
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FRIVILLIGFORMIDLINGEN 
  

“Samtalen min hos frivilligcenter Odense hjalp meg med å se alle 
mulighetene som finnes for frivillige og med å sortere hva jeg ville 
og hva jeg ikke ville. Frivilligsamtalen var derfor til stor hjelp for å 
vite hva jeg ville søke, og hun jeg snakket med var veldig hjelpsom 
og hyggelig. Jeg kan definitivt anbefale en slik samtale til andre 
fordi det gir et bedre overblikk over mulighetene som frivillig i 
Odense".  Gina Holte 

 

Vores frivilligformidlere har igen i år mærket den store 
interesse for frivilligt arbejde blandt borgere i Odense. 

 

Samtaler om frivilligt arbejde 
Her på centret kan vores formidlere hjælpe borgere der ønsker 
at blive frivillige, med at finde den rette forening. Der kan 
bookes tid til en personlig samtale via vores hjemmeside. 

 
Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde 
Vores formidlere repræsenterer Frivilligcentret og byens 
frivillige sociale foreninger ved messer/temadage/festivaler og 
stande rundt omkring i Odense. 

 

Oplæg om frivillighed 
Vi tilbyder oplæg om frivilligt socialt arbejde i Odense til 
interesserede. Vi har i 2017 holdt oplæg for mange forskellige 
målgrupper - bl.a. studerende på forskellige uddannelser, 
internationale borgere, flygtninge m.m. 
 

Styrket indsats til sårbare borgere 
Vi har fået nye naboer efter vi flyttede til Borgernes Hus. 
Derfor arbejder vi i 2018 for at styrke frivilligformidlingen til 
sårbare borgere, som bruger Borgernes Hus. 
 

 

 

  

74 

Hjælp til 74 

borgere, der gerne 

vil være frivillige 

 43 

Hjælp til 43 

borgere, der gerne 

vil have hjælp af 

foreningerne 

 47 

47 oplæg og andre 
synlighedsaktiviteter 

http://frivilligcenter-odense.dk/blivfrivillig/bliv-frivillig-i-odense
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FORENINGSSERVICE 

 Da vi er en relativ nystartet forening har der været 
mange ting, som vi har skullet finde ud af. Frivilligcentret har 
været til stor hjælp, i forhold til vejledning i blandt andet 
søgning af økonomiske midler. Medarbejderne har også været 
flinke til at forklare og vise os rundt i de nye lokaler.  
Foreningen Nedsatsyn.dk 

Konsulentbistand 
Vil tilbyder konsulentbistand og vejledning til vores 
medlemsforeninger om alt, som har med drift og 
udvikling af foreninger at gøre. I 2017 har der 
særligt været efterspørgsel på hjælp til synlighed og 
rekruttering af frivillige, vi har bistået ved opstart af 
flere nye foreninger, og september var som altid 
præget af sparring på foreningernes ansøgninger til 
den kommunale pulje for frivilligt socialt arbejde. Se 
vores foreningsservicetilbud på næste side. 

 

Netværk og samarbejde 
Vi faciliterer netværk og skaber kontakt på kryds og 
tværs, både de frivillige sociale foreninger imellem og 
mellem foreningerne og kommune, 
uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre 
relevante aktører. I 2017 har særligt vores 
Modtagernetværk været aktivt og ud over de 
kvartalsvise netværksmøder blandt andet afholdt 
Integrationsbazar for nydanske borgere, 
myndighedspersoner og frivillige på 
integrationsområdet. En stor succes, som efter 
planen gentages i marts 2018! Nyeste skud på 
netværks-stammen er et lokalt netværk for aktører 
på børne- og ungeområdet i Bolbro. 

 

 
 

 
14 x 

konsulentstøtte til 

nye foreninger 

26 
26 x konsulentstøtte 

til eksisterende 

foreninger 

1235 
1235 x bookning af 

lokaler til 

 

 

Foreningsservice 
Vi tilbyder sparring til 
frivillige sociale foreninger i 
Odense. 
 

Er du interesseret i 
konsulentbistand, netværk 
eller en snak om, hvad 
Frivilligcenter Odense kan 
gøre for din forening?  
 
Kontakt: 
forening@frivilligcenter-
odense.dk eller 21 16 02 51 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Marie Højsager Varinsky  
Foreningskonsulent   

(barselsvikar) 

 

 

 

 

 

 
 

Stina Smidt 
Foreningskonsulent 

(På barsel) 

 
 

mailto:forening@frivilligcenter-odense.dk
mailto:forening@frivilligcenter-odense.dk
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FORENINGSERVICE 
Vi tilbyder vejledning og sparring til frivillige sociale foreninger inden for disse områder 

 
 
 
 

 

   
 

   
 

   
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

HENVISNING TIL
FORENINGER, 
KOMMUNE OG
ERHVERVSLIV 

 
 

 

 

 

FACILITERING AF 
 

 

 

 

 
 

 
FRIVILLIGE 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEDELSE AF FRIVILLIGE 
FRIVILLIGKOORDINERING 
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PROJEKT FRIVILLIG – farvel og tak 
“Desværre blev 2016 sidste år med Projekt Frivillig, men det betyder 
ikke, at der ikke er hjælp at hente” Jess kahr, centerleder 

 

 
2017 var det første hele år hvor Frivilligcenter Odense 
havde rollen som regionalt center for Projekt Frivillig. Det 
blev desværre også det sidste, da finansloven for 2018 
var uden Projekt Frivillig. 
 
Inden nøglen officielt blev drejet om nytårsaften nåede 
vi med My Andreassens energifyldte indsats at nå ud til 
rigtig mange unge studerende, frivilligcentre og 
organisationer i Region Syddanmark. 
 
2017 var det første år hvor man i et revitaliseret Projekt 
Frivillig arbejdede med nye fælles mål for alle de 
regionale centre i Danmark. Nye medarbejdere og nye 
vinde blæste henover indsatsen. Det afspejler sig også i 
årets resultater, takket være en fantastisk indsats fra 
konsulent My Andreassen. I takt med lukningen af 
Projekt Frivillig lukkede desværre også Frivilligcenrets 
mulighed for at have My i vores fold. 
 
Ungdomsfrivillighed hvad nu? Alle informationerne, 
viden og de oparbejdede gode forbindelser til byens 
ungdomsuddannelser er nu lagt over i frivilligcentrets 
generelle ”Foreningsservice”. Se mere på side 4-5. 
 

 

Projekt Frivillig Konsulent  

 

hvis formål var at 
engagere unge i frivilligt 
arbejde. 
I samarbejde med frivillige 
foreninger, elever og 
frivilligvejledere på 
ungdomsuddannelserne 
udvikler Projekt Frivillig “ung 
frivillighed”. 
Projektet: 
-6 regionale centre 

-2 medarbejdere på 

for Frivilligt Socialt Arbejde i 
Odense. 

 
øvrige 

synliggørende 

aktiviteter 

62 
aktiviteter I alt 

3474 
blev personligt 

eksponeret overfor 

Projekt Frivillig  

 
kommuner I Region 

Syddanmark blev 

inddraget 

14 
frivilligcentre blev 

inddraget 

 15 
aktiviteter på skoler i           

regions Syddanmark 
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29. september 2017 

FRIVILLIG GALLA OG 

ILDSJÆLEPRISEN 
 

Den nationale frivillighedsdag, Frivillig 
Fredag, fejrede vi d. 29. september med 
et brag af en gallafest og uddeling af 
Odense Kommunes Ildsjælepris og helt 
nye priser. 
 

Fejring af Odenses 
fantastiske frivillige 
Med rød løber, tre-retters menu og underholdning i topklasse indbød vi de seje 
frivillige fra Odenses sociale foreninger til gallafest. De 250 deltagere spiste, 
snakkede, grinede og hyggede sig igennem aftenen i de smukke rammer på 
Musikhuset Posten. 
 

Odense Kommunes Ildsjælepriser 
En del af festlighederne ved Frivillig Galla var uddeling af Odense Kommunes 
priser. De nye priser, Kickstarteren, Holdspilleren, Stjernen og Indpiskeren, og 
hovedprisen Ildsjæleprisen blev uddelt til stående klapsalver og satte en tyk streg 
under det engagement og den mangfoldighed, Odenses frivillige sociale 
foreningsliv indeholder. 
 

Tak! 
Uden frivillige og sponsorer, ingen Frivillig Galla! En stor tak til eventgruppen fra 
Ungdommens Røde Kors, Red Barnet Ungdom, DFUNK, Bedre Psykiatri Ungdom 
og Ældre Sagen, til Odense Kommune for samarbejdet og til de mange sponsorer 
og samarbejdspartnere, der gjorde Frivillig Galla mulig – ingen nævnt, ingen 
glemt! 

 
 

 

Fotos: Hans Christian Hannibal Bach 
 

Frivillig Fredag er Danmarks 
nationale frivillighedsdag, som siden 
2011 har været markeret med 
forskellige events landet rundt - altid 
den sidste fredag i september.  

 
www.frivilligfredag.dk 

http://www.frivilligfredag.dk/
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2. november 2017 

DIALOGMØDE 
 

 

 

Den 2. november inviterede vi til vores årlige stormøde for foreninger og kommunale 
politikere i et ikke helt færdigt Borgernes Hus. Temaerne på dagsordenen var i år 
inspireret af regeringens nye civilsamfundsstrategi. Vi havde således gode 
drøftelser om bl.a. det lokale understøttende arbejde omkring frivilligheden og 
organiseringen heraf, herunder holdninger til en eventuel gendannelse af et lokalt 
frivilligråd. Vi drøftede, med afsæt i inspirerende oplæg fra Team U-frivillig, 
hvordan man kan vende tingene på hovedet og involvere udsatte/sårbare grupper 
som aktive i de frivillige fællesskaber i Odense. 

Flot tilslutning 

Vi oplevede igen i år en flot tilslutning til Dialogmødet. 45 personer fra 25 
forskellige frivillige fællesskaber i Odense var repræsenteret, samt politisk 
deltagelse fra Susanne Crawley Larsen, rådmand for Børne- og Ungeforvaltningen, 
Brian Skov Nielsen, rådmand for Ældre- og handicapforvaltningen, Ulla Chambless, 
medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget.  

Tak for alle jeres gode input til samarbejdet mellem kommunen og de frivillige 
sociale foreninger. 

I kan dykke mere ned i drøftelserne i referatet på vores hjemmeside. 
 

 

 
Dialogmødet er en del af 

kommunens formelle model for 
samarbejdet mellem 

foreninger og kommune. 

frivillige fælleskaber 
2 Timer om Ugen  
Bisiddergruppen Odense 
Bolbro Brugerhus 
Børns Voksenvenner 
Center for Civilsamfund 
Center for Seksuelt Misbrugte 
Community Center Vollsmose 
Dansk Flygtningehjælp 
Team U-Frivillig  
 

Den Frie Rådgivning 
DFUNK Fyn 
Et Brobyggende Fællesskab  
Frivilligcenter Odense 
Frivillighedsarbejde i kirken 
Headspace 
Hjerneskadeforeningen Fyn 
Home-Start Odense 

Projekt Husvild 
Red Barnet Ungdom 
Røde Kors Odense 
Sand 
Selvhjælp Odense 
Venligboerne  
Young Connect 
Ældrerådet 

http://frivilligcenter-odense.dk/images/Referat_-_Dialogm%C3%B8de_2016_opsamlende_version.pdf
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25. november 2017 – Frivilligcentret flytter 

BORGERNES HUS 
Så skete det! Onsdag den 25. november flyttede Frivilligcenter Odense fra 
Toldbodgade ind i Borgernes Hus. Byggeprojektet var forsinket og vores 
eksisterende lejemål opsagt. Det betød, at vi måtte flytte ind i et hus, der bestemt 
ikke var færdigt. Det gav ekstra udfordringer for os og foreningerne i den periode 
det stod på, men ved fælles hjælp og en ekstra stor portion tålmodighed fandt vi 
sammen ud af det meste. Det var dog en ekstra stor lettelse og oplevelse, da 
snoren blev klippet af både borgmesteren og rådmænd, og hovedindgangen 
hermed blev åbnet op for alle byens borgere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har, trods forsinkelsen, allerede mærket mange gevinster ved vores nye 
placering og vores nye husfællesskab med bibliotek, borgerservice og Center for 
Civilsamfund. Vi kan allerede registrere flere samtaler med potentielle frivillige og 
borgere, der efterspørger foreningstilbud, og vi har lavet de første forenings-
arrangementer i Borgernes Hus og haft meningsfulde samarbejder med husets 
øvrige aktører. 

Vi er SÅ begejstrede over de mange nye muligheder, som Borgernes Hus giver os 
for i den grad at realisere vores mission om at styrke og udvikle det frivillige sociale 
arbejde i Odense. Borgernes Hus er også Odenses nye forenings- og 
civilsamfundshus og vi ser frem til fortsat at arbejde for, at det netop vedbliver 
med at være præcis dette og fortsat at udvikle huset i en god retning. 
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BORGERNES HUS 
 
 

 

 

Fotos af: My Andreassen og Hamid Aminrezai 
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TAK TIL ALLE FRIVILLIGE OG ANSATTE I 2017 

Bestyrelsen 2017 - Fra venstre: Søren Rasmussen (suppleant), Siw Busborg, Hanne Syrak, Birte Semrau, Mads 

Eriksen, Julie Hartung, Jesper Kinch Jensen. Mangler på billedet: Alaa Abdol-Hamid, (suppleant) Karen Margrete 

Nielsen 

Jess Kahr 

- Centerleder 

 

Stina Smidt  
- Foreningskonsulent 

Marie Varinsky 

- Foreningskonsulent 

My Andreassen  

- Projektfrivillig 
Elisabeth Søndergaard 

- Frivilligformidling 

Toke Jakobsen  
- Frivilligformidling 

Terese Rasmussen  

- Frivilligformidling 

Rikke Lassen  
- Frivilligformidling  

Birte Semrau   
- Husvært 

Annelise Brødsgaard - 

Husvært 
Katja Nørgaard 

Hansen - Praktikant   

Natalia Doloros - 
Frivilligformidling 

Helene Borchardt - 
Praktikant 

Katharina Mootz - 
Praktikant 

Jesper Høyer  

- IT-frivillig 

Micheal S. Nielsen - 

Frivilligformidling 

Linda Baumbach - 

Frivilligformidling  
Selina Petersen - 

Event-frivillig  

Maj-Britt Muerköster - 

Event-frivillig  

Radojka Ilic  

- Frivillig bogholder  

Jürgen Semrau  
- Handyman 
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Frivilligcentret har hjulpet os med at finde vejen til at danne en god forening. De 
står altid klar til at give en hånd og dele erfaringer og viden om at være frivillig, og hvad 
der sker i Odense af projekter, kurser og samarbejder. Frivilligcentret har hjulpet os med 
at gennemføre vores mål – pigerne i foreningen deltager mere aktivt, både i foreningen 
og i samfundet, og de klarer sig godt på deres uddannelser.”  - Foreningen SMIL 

 

 
 
 

 

Frivilligcenter Odense 

- en del af Borgernes Hus 

Østre Stationsvej 15 
5000 Odense C 
Tlf: 21 16 02 54 
info@frivilligcenter-odense.dk 

 
 
 

 
Frivilligcenter 

O D E N S E  

 

www.frivilligcenter-odense.dk 
 

 

 

mailto:info@frivilligcenter-odense.dk
http://www.frivilligcenter-odense.dk/

