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TILBAGEBLIK 2018 

 
2018 været et år i udviklingens tegn hvor vi har nået mange 
målsætninger og ved årets udgang var vi oppe 119 
medlemsforeninger. Jess, Centerleder 

 

 
Et år i Borgernes Hus 

24. november 2018 kunne Borgernes Hus fejre et-års 
fødselsdag og Frivilligcenter Odense kunne se tilbage på et 
år i vores nye rammer. Den nye centrale placering har på 
mange måder levet op til vores høje forventninger, men på 
nogle områder er der også god plads til forbedring og 
videreudvikling. (Læs mere herom på s. 6)  

Det blev også endnu et år med Frivillig Galla, denne gang i 
Idrætshallen, og Frivillig Galla blev igen i år et stort 
tilløbsstykke med næsten 300 deltagere. De frivillige fik her 
en fest og den velfortjente anerkendelse, men vi er vist 
nogen stykker der ser frem til at rykke tilbage til mere 
centrale og galla-egnede rammer hos Posten i 2019.  

Endelig blev 2018 et år med et anderledes og spændende 
Dialogmøde. Borgernes Hus lagde rammer til et 
forumteater med skuespillere fra foreningslivet og en case 
der byggede på oplevede udfordringer og muligheder i 
samarbejdet med kommunen. Dialogmødet lærte os bl.a. 
at trods et godt samarbejde, så er der stadig et arbejde at 
gøre med at styrke kendskabet til hinanden. Det arbejde 
har vi med den nye Sociale Vejviser allerede taget hul på 
og vi glæder os til at udbrede kendskabet hos kommunens 
medarbejdere, hos de nye frivillige og de sårbare/udsatte 
der leder efter hjælp og relevante foreningsaktiviteter. 

TAK til alle I seje foreninger og frivillige derude. Tak til alle 
frivillige, ansatte og til bestyrelse hos Frivilligcentret. Tak til 
Odense Kommune, aktørerne i Borgernes Hus og til øvrige 
samarbejdspartnere. I har alle bidraget til, at vi har et 
stærkt og aktivt frivilligt socialt foreningsliv i Odense. Vi ser 
lyst og forventningsfuldt på fremtiden og kan næsten ikke 
vente med at tage fat på alle de nye spændende ting i 
2019. 

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 
  

Gennem samtalen hos Frivilligcenter Odense kunne jeg nemt 
finde det rette match for mig. I den forbindelse må jeg sige, at der 
findes noget for enhver interesse derude. Deres medarbejdere er 
dybt engagerede og gør det nemt at hjælpe mennesker, som har 
behov for det.  
– Martin Donev, ny frivillig hos Café Paraplyen 

 

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

 

Samtaler om frivilligt arbejde 
Vores formidlere tilbyder borgere der ønsker at blive frivillige 
eller brugere i Odenses foreningsliv, hjælp til at finde den rette 
forening/tilbud. Der kan bookes tid til en personlig samtale via 
frivilligcenter-odense.dk. 

 
Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde 
Vores formidlere repræsenterer fortsat 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, og i 
2018 har vi holdt oplæg for mange forskellige målgrupper om 
de mange muligheder for at engagere sig i Odense. 
 

 
 

 

  

204 
Hjælp til 204 

borgere, der 

ønskede frivilligt 

arbejde 

 43 

Hjælp til 43 

borgere, der gerne 
vil have hjælp af 

foreningerne 

 34 

34 oplæg og andre 
synlighedsaktiviteter 
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FORENINGSSERVICE 
  

Konsulentbistand 
Vil tilbyder konsulentbistand til frivillige sociale 
foreninger, om diverse foreningsrelaterede spørgsmål. 
Intet spørgsmål er for stort eller for småt, vi hjælper 
gerne - og hvis ikke det er indenfor vores 
kompetenceområde, henviser vi gerne til vores 
samarbejdspartnere. Se vores foreningsservicetilbud 
på næste side.  
 
Tak til Marie, som frem til 1. juni 2018 var barselsvikar 
for Stina. 
 
Stina var i efteråret 2018 på Frivilligkoordinator-
uddannelse hos Ingerfair, det kom der mange 
spændende nye idéer ud af, som der vil arbejdes 
videre med i 2019. 

 

Netværk og samarbejde 
Vi faciliterer netværk mellem frivillige sociale 
foreninger - og på tværs mellem foreninger, 
kommune, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og 
andre relevante aktører.  
 

 “Vi er rigtig glade for at være med i 
Modtagernetværket, hvor vi kan udveksle 
erfaringer med andre foreninger, blive 
opdateret af repræsentanter fra kommunen og 
dele succeshistorier med hinanden.”  
- Morten, Foreningen Klosterbakken 

 
 

 
 

7 
7 x konsulentstøtte 
til nye foreninger 

23 
23 x konsulentstøtte 

til eksisterende 

foreninger 

1156 
1156 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 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Stina Smidt 
Foreningskonsulent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Højsager Varinsky  
Foreningskonsulent   

(barselsvikar – 1. halvår) 

 

 

 

mailto:forening@frivilligcenter-odense.dk
mailto:forening@frivilligcenter-odense.dk
mailto:forening@frivilligcenter-odense.dk
mailto:forening@frivilligcenter-odense.dk
http://www.frivilligcenter-odense.dk/
http://www.frivilligcenter-odense.dk/
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FORENINGSERVICE 

 
Vi tilbyder 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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ET ÅR I BORGERNES HUS 
 

“ Vi bruger Borgernes Hus fordi placeringen er genial, midt i Odense, 
midt på Fyn og midt i Danmark. Der er nem adgang fra Banegården, 
bus osv… og snart letbane.” Søren Rasmussen, Nedsat Syn 

 
Den 24. november åbnede dørene til byens nye 
medborger- og civilsamfundshus. Et år er således gået 
for byens Frivilligcenter i Borgernes Hus, men hvordan 
er det gået?  
 
 

Håbet og troen på, at vi med den nye yders centrale 
placering, kom til at møde og have dialog med endnu 
flere borgere ser ud til at holde stik. Vi snakker med 
flere mennesker, og har flere frivilligsamtaler end 
tidligere. Vi mærker generelt glæden ved at vi er mere 
synlige og kendte i byen. Ligesom at vi oplever et 
stigende medlemstal. Vi håber og tror at foreningerne 
som resultat heraf på sigt således også vil opleve at 
flere frivillige / brugere igennem Frivilligcentret i 
Borgernes Hus.  
 
Der er stadig plads til udvikling og forbedring og det 
skal være vores fornemste opgave at holde fast i dette 
arbejde. Der er praktiske omstændigheder omkring 
adgangsforholdene der kan gøres nemmere og ikke 
mindst mødelokalernes lidt ”kolde” udtryk, lysforhold og 
ventilering der kan og skal blive bedre. Dette så 
foreningerne får rammer, der i højere grad matcher 
deres arbejde for og med sårbare og udsatte borgere.  
 
Vi har dog også set gode eksempler på arrangementer 
der på forskelligvis udnyttede synergien i den nye 
fælles ramme og Frivilligcentrets nye bofællesskab: 
Frivilligt Folkemøde, Odense Spiser sammen og 
Integrationsbazar kan nævnes som arrangementer, der 
udgør inspiration for flere fælles synlighedsskabende 
aktiviteter på tværs af kommune, foreninger og 
Frivilligcentret. I sidste ende til glæde og gavn for de 
sårbare og udsatte i Odense. 
 
Det var første år… vi glæder os så meget til det næste. 
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28. september 2018 

FRIVILLIG GALLA OG 

ILDSJÆLEPRISEN 
 

Traditionen tro blev Frivillig Fredag, den 
nationale frivillighedsdag, fejret med en stor 
Frivillig Galla fest, den sidste fredag i 
september.  
 

 
Odenses frivillige blev 
fejret! 

I år var små 300 feststemte frivillige fra byens frivillige sociale foreninger og kommunale 
repræsentanter mødt frem til en hyggelig aften i Odense Idrætshal. Den røde løber var rullet 
ud, og arbejdsgruppen havde sørget for et varieret program med lækker mad og 
underholdning.  
 

Odense Kommunes Ildsjælepriser 

Under spisningen blev Odense Kommunes 5 ildsjælepriser uddelt til frivillige sociale foreninger 
og projekter, der fortjente en særlig anerkendelse, for deres indsats i det forgangne år.  
 
Stort tillykke til vinderne af de 5 priser: 

 
- Kickstarteren: Familieforeningen Skt. Klemens 

- Holdspilleren: Venligboerne og Næstehjælperne 

- Stjernen: Hanne Syrak 

- Drivkraftprisen: Åbent Sind 

- Og hovedprisen, Ildsjæleprisen, gik til… Vollsmose Boxing! 
 

Tak til eventgruppen og vores samarbejdspartnere 
En kæmpe tak til eventgruppen for FrivilligGalla, som bestod af frivillige fra… 

  
Ungdommens Røde Kors - Red Barnet Ungdom – DFUNK - Bedre Psykiatri Ungdom - Ældre Sagen  

 
Tak til Odense Kommune for samarbejdet og til de mange sponsorer og samarbejdspartnere, der 

gjorde årets Frivillig Galla mulig. 
 

 
  

 

  
 
 
 
  
 

Fotos: Lasse Emil Hildebrandt 

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/
http://www.frivilligfredag.dk/
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30. oktober 2018 

DIALOGMØDE 
 

 

 

Den 30. oktober inviterede vi til vores årlige stormøde for foreninger og kommunale 
politikere i Borgernes Hus. 66 deltagere fra 19 frivillige fællesskaber havde tilmeldt 
sig Dialogmødet ligesom de tre udvalgsformænd for de borgerrettede/socialfaglige 
forvaltninger Brian Dybro, Søren Windell og Susanne Crawley. 

Nyt format – et friskt pust 

Efter tre år med samme format ønskede Frivilligcentret at prøve noget nyt. Vi 
besluttede ”at give ordet” til Børns Voksenvenner, Home-Start Odense og 2 timer 
om ugen, der sammen havde skrevet og forberedt et forumteater. Med afsæt i et 
skuespil der udtrykte deres oplevede udfordringer og muligheder i samarbejdet 
med kommunen fik de involveret deltagerne i en livlig debat. Dialogmødet og det 
nye format affødte flere reaktioner både negative og positive. Det lærte os bl.a., at 
trods et godt samarbejde, så er der stadig et arbejde foran os med at styrke 
kendskabet til og viden om hinanden. Dette til glæde og gavn for de sårbare og 
udsatte borgere i Odense, som vi alle ønsker at hjælpe. Dette arbejde glæder vi os 
til at arbejde videre med i det nye år.  

Tak til teater-aktørerne: Home-Start Odense, Børns Voksenvenner og 2 Timer om 
Ugen og til alle øvrige deltagere fra foreningerne og kommune.  

66 tilmeldte personer fra 19 forskellige frivillige fællesskaber: 
 

 
Dialogmødet er en del af 

kommunens formelle model for 
samarbejdet mellem 

foreninger og kommune. 

aktører 

Odense Kommune 
 

Center for Civilsamfund 
Rådmænd fra: 

- Børne - og Ungeforvaltningen 
- Ældre - og handicapforvaltningen 

- Beskæftigelses - og Socialforvaltningen 
 
 

Ulf-Odensekreds 
Frivilligcenter Odense 
Ældre Sagen 
LAFS 
NEFOS 
Dansk Flygtningehjælp 
Odense 
Sund og spændende mad 
Home-Start Odense 
Torsdagsvandrerne 
Bedre Psykiatri Odense 

2 Timer om Ugen 
Det Brobyggende Fællesskab 
FBU Forældrelandsforeningen 
Samtaleboblen 
Bisiddergruppen Odense 
Diabetesforeningen 
Børns Voksenvenner 
Menighedsplejernes 
Aflastningstjeneste 
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TAK TIL ALLE FRIVILLIGE OG ANSATTE I 2018 

Fra venstre: 
Birte Semrau 
Alaa Abdol-Hamid (1. suppleant 
Lone Nielsen (Næstformand) 
Flemming Hansen (2. suppleant) 
Linda Sørensen 
Julie Hartung (Kasserer) 
Siw Busborg 
Hanne Syrak (Formand) 
Mangler på billedet: Mads Eriksen 

Jess Kahr 
Centerleder 

 

Stina Smidt  

Foreningskonsulent 
Marie Varinsky 

Foreningskonsulent 

Toke Jakobsen  

Frivilligformidling 

Terese Rasmussen 

 Frivilligformidling 
Rikke Lassen  

Frivilligformidling 

Birte Semrau   
Husvært 

Annelise Brødsgaard  
Husvært 

Katja Hansen 

Praktikant   

Natalia Doloros 

Frivilligformidling 

Radojka Ilic  
Bogholderi   

Jürgen Semrau  
Handyman 

Bestyrelsen 2018 

Martin Jakobsen 
Praktikant og frivillig 

Niels Mikkelsen 

Frivilligformidling 

Sascha Jakobsen 

Frivilligformidling 

Frida Jensen 

Frivilligformidling 
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Frivilligcenteret i Odense har haft været en essentiel 
støtte under opstarten af vores frivillige sociale forening 
Kvindelig Bevægelse mod Ensomhed. Vi har gennem deres 
vejledning og sparring kunnet synliggøre foreningen 
gennem b.la. sociale medier. Det er gennem deres rådgivning 
vi har kunnet starte på det basale såsom Nemkonto, E-boks, 
oprettelse af e-mail og alt andet hvad det indebærer at få en 
frivillig forening på benene. 

 - Drissia El Forssa, formand for Kvindelig Bevægelse mod 

Ensomhed 

 
 
 

 

Frivilligcenter Odense 

- Du finder os i Borgernes Hus 

Østre Stationsvej 15, 2. sal 
5000 Odense C 
Tlf: 21 16 02 54 
info@frivilligcenter-odense.dk 

 
 
 

 
 

 

www.frivilligcenter-odense.dk 
 

 

 

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

