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Et Frivilligcenter for deltagelse,
mangfoldighed og samarbejde

Lone Nielsen

Formand på
Frivilligcenter Odense

På Frivilligcenter Odense dyrker vi sociale fællesskaber. Dette
gør vi bl.a. ved at samle og synliggøre mulighederne i de frivillige
fællesskaber og række ud til samarbejdspartnere fra øvrige
områder. Der er nemlig brug for at have alle med, hvis vi skal sikre
meningsfulde fællesskaber for alle, på alle niveauer, i samfundet.
Og der er brug for at sikre stabile rammevilkår for den frivillige
sektor, så vi sammen kan være med til at løfte velfærden i Odense.

Derfor er vi så glade for at Frivilligbørsen i maj måned blev en succes. Tilslutningen og
deltagernes tilbagemeldinger vidner om at Frivilligbørsen taler ind i et bredt ønske om mere
samarbejde på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor. Derfor glæder vi os meget
til igen at invitere til Frivilligbørs og vil arbejde på, at endnu flere lokale aktører står klar, når
Frivilligbørsen ringes i gang igen d. 13. maj 2020 i Borgernes Hus.
Verdensmålene har i årets løb fået endnu tydeligere globalt og lokalt fokus. Dette har
det naturligvis også på Frivilligcentret og det kommer vi til at have i årene frem. Således
vil FrivilligBørsen´20 fx tjene som et konkret arrangement der understøtter Verdensmål
nr. 17. Et mål om Effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og
civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.
2019 blev også et år med varslede kommunale forandringer på det frivillige sociale område i
Odense. Center for Civilsamfundet blev nedlagt som en del af kommunens budgetforlig for 2020.
Det har betydet, at vi i skrivende stund reelt set står uden formelle samarbejdsaftaler med Odense
kommune, men vi håber snarest muligt at kunne indgå ny partnerskabsaftale samt etablere
samarbejde med borgmesterkontoret, der overtager den centrale koordinerende rolle fra Center
for Civilsamfund. I budgetforliget for 2020 finder vi et afsnit om ”Mere frivillighed”, som handler
om, at kommunen…” ønsker, at der er endnu flere odenseanere, der vil være frivillige og derfor
igangsættes en rekrutteringsindsats for flere frivillige”.
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Der afsættes i den forbindelse en pulje på 9,0 mio. kr. perioden 2020-2023. Som Frivilligcenter
vil vi holde et vågent øje med, at denne kommunale indsats fortsat tager sit afsæt i at styrke
byens eksisterende frivillige foreninger, og at rekrutteringen af nye frivillige sker via foreningerne.
Og vi vil gå efter at sikre, at der er fornuftig balance mellem foreningernes økonomiske vilkår og
rammebetingelser og det stigende fokus og ønske om Mere Frivillighed i Odense.
Endelig bød 2019 på en ny strategi for Frivilligcentrets arbejde frem mod 2025. Mod Fælles
Mål hedder strategien (se den på hjemmesiden) og bl.a. med denne som afsæt mener vi at
være stærkt rustet i forhold til at realisere vores vision om et Odense som by med et stærkt og
mangfoldigt civilsamfund, hvor frivillighed, gensidighed og etik er det bærende.
Tak til alle for den frivillige sociale indsats – sammen er vi med til at løfte velfærden i Odense
og det har den brug for. Tak til alle 130 medlemsforeninger, som har valgt frivilligcentret som
paraplyforening og tak til sekretariatet for godt arbejde.
De bedste hilsner fra Lone Nielsen, Formand, Frivilligcenter Odense

lightbulb
VISION

🚀

Odense er en by med et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor
frivillighed, gensidighed og etik er det bærende. Her er det naturligt at
hjælpe hinanden og sig selv.
Med afsæt i FN´s Verdensmål vil vi være kendt for at dyrke frivillige
fællesskaber med sammenhængskraft og brobygning på tværs af det
frivillige, det offentlige og det private

Hos Frivilligcenter Odense dyrker vi frivillige sociale fællesskaber. Vi
støtter, udvikler og synliggør det frivillige sociale arbejde, og vi skaber
rammer for deltagelse og fællesskab.

MISSION
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ÅRETS AKTIVITETER
FØRSTE HALVÅR 2019

JANUAR

To Go Seminar
Nytårstaffel

UAR
JAN

FEBRUAR

FEB

RUA

MARTS

Seniorinformationsdag
UCL Temadag
Odense Spiser Sammen

MAJ

Frivilligbørs

L
I
R
AP

JUNI

APRIL

MARTS

J

Generalforsamling
Foredrag og workshop “De 17
Verdensmål” v. Mogens Lykketoft
To Go Seminar v. Ingerfair

R

MA

Workshop “Lav din egen
foreningsfilm” ved Instafilm
Foredrag for foreninger, Kulturmøder
v. Nadia El-Ghendi

JUNI

Seniorinformationsdag
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ÅRETS AKTIVITETER

BER

ANDET HALVÅR 2019

DEC

EM

NOVEMBER

R
E
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V
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OKTOBER

OKTOBER
STE
P

Foreningskursus
UCL Temadag
Seniorinformationsdag

TEM

BER

Samtalen med nye frivillige, dag 1
Foreningskursus

SEPTEMBER

Jobmesse 2019
Studiestartsmesse 2019
Stand, Puljens Dag
Seniorinformationsdag
FrivilligGalla 2019

JULI

UST
AUG

AUGUST

Brugerns Bazar
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social
FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER
Socialvejviser.dk er en ny, forbedret oversigt over
byens mere end 175 frivillige sociale foreninger.
Hver forening har en side i vejviseren, hvor de
kan præsentere foreningens formål, aktiviteter,
kontaktpersoner m.m.
Vejviseren er målrettet alle med interesse for det frivillige sociale arbejde i Odense det kan være potentielle brugere eller frivillige, pårørende, foreninger, fagpersoner,
kommunale medarbejdere, uddannelsesinstitutioner m.fl.

SYNLIGHEDSKAMPAGNE
Frivilligcentret modtog midler fra Odense Kommunes
udviklingspulje til at synliggøre vejviseren.
I efteråret 2019 fik vi produceret en animeret film til
brug i bybusserne, på SoMe, samt en række trykte
materialer (postkort, visitkort, plakater og roll-ups).
Vi har holdt oplæg for kommunale medarbejdere samt
synliggjort vejviseren ved en række arrangementer
for forskellige målgrupper.
Desuden har vi en “vejviser-udstilling” som turnerer
rundt på biblioteker og andre steder i Odense. Vi
fortsætter kampagnen i 2020.

“Nu bliver det endnu nemmere at finde frem til det helt rigtige tilbud, og det vil også
være gøre det mere enkelt for kommunens medarbejdere at sætte sig sammen med
en borger og finde et frivilligt tilbud, som passer til lige netop denne borgers behov
og ønsker.” — Brian Dybro, Beskæftigelses- og Socialrådmand
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NYT KONCEPT FOR SAMARBEJDE I ODENSE
Godt 100 deltagere fra byens virksomheder, foreninger og kommunale institutioner
stod klar til at netværke til Odenses første Frivilligbørs 13. maj 2019 i Borgernes
Hus.
Da Borgmester, Peter Rahbæk Juel åbnede børsen og ringede med børsklokken,
ved der ingen der så sig tilbage.
De 42 deltagende organisationer netværkede på kryds og tværs mellem foreninger,
virksomheder og offentlige aktører, og indgik i alt 100 nye samarbejdsaftaler.
Det er 1,4 nye samarbejdsaftaler i minuttet!
TAK til alle som bidrog på forskellig vis til Frivilligbørs ‘19!

42 aktører indgik 100
samarbejdsaftaler

79%

93%

79% angav, at de indgik aftaler
med andre end dem, de på forhånd
havde regnet med at skulle indgå
samarbejde med

93% angav, at de ønsker at
deltage igen i 2020

Tom Filstrup, Direktør i Scandic Odense, fortæller:
“Hele idéen med det her er jo at man får lavet partnerskaber og ser muligheder i
hvad man kan sammen… Hvis vi fx kan være behjælpelige med at flere bakker om
en god sag som fx Dansk Flygtningehjælp, så vil vi selvfølgelig gerne det”
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Traditionen tro blev Frivillig Fredag, den nationale frivillighedsdag, fejret med
FrivilligGalla, den sidste fredag i september.

FEJRING AF ODENSES MANGE FRIVILLIGE!

I år var 275 feststemte frivillige fra byens frivillige sociale foreninger og kommunale
repræsentanter mødt frem til en hyggelig aften på Posten. Den røde løber var rullet
ud, og aftenen var krydret med dejlig mad fra Fynboen og underholdning fra bl.a.
Superfly og Habengoods.

DE 5 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 Ildsjælepriser:
Stjernen: Lise Christiansen /CSM
Den Bæredygtige: Team U-Frivillig
Holdspilleren: Den Frie Rådgivning
Kickstarteren: RECOVERY BULLS Odense
Og hovedprisen, Ildsjæleprisen gik til... Bydelssøstrene

TAK TIL EVENTGRUPPEN OG VORES SAMARBEJDSPARTNERE

En kæmpe tak til de frivillige, som deltog i planlægningen og afviklingen af dette års
FrivilligGalla. Tak til Odense Kommune for samarbejdet og til de mange sponsorer
og samarbejdspartnere, der gjorde årets FrivilligGalla mulig.
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TAK FOR INDSATSEN!

FRIVILLIGE & ANSATTE I 2019

Jess Kahr
Centerleder

Stina Smidt
Foreningskonsulent

Niels Mikkelsen
Frivilligformidling

Signe Capion
Frivilligformidler

Majken Dam
Frivilligformidler

Birte Semrau
Service (rengøring, indkøb
og vedligeholdelse)

Annelise Brødsgaard
Service (rengøring, indkøb
og vedligeholdelse)

Amalie Bleses
Frivilligformidler

Frida Jensen
Frivilligformidler

Sascha S. Jakobsen
Frivilligformidler

Rie Førstø
Praktikant

Rikke Vedel Lassen
Frivilligformidler

Camille Borup Hansen
Frivilligformidler / SoMe

Radojka Ilic
Bogholderi

Brian Rolin
Frivillig Grafiker

Rikke Fogh
Praktikant

Bestyrelsen efter generalforsamlingen d. 12. marts 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lone Nielsen, formand – Offerfonden
Siw Busborg, næstformand – FN forbundet, Østersø NGO Netværk, Røde Himmel
Julie Hartung, kasserer – Dansk Flygtningehjælp Odense
Alaa Abdol-Hamid – 2 timer om ugen
Linda Sørensen – University College Lillebælt (Socialrådgiveruddannelsen) / Ulandsforeningen Svalerne
Tom Filstrup – Scandic Odense
Poul Erik Petersen – Team U Frivillig
Flemming Falkenberg Hansen – Racismefri By (1. suppleant)
Claus Brandstrup – Byens Højskole (2. suppleant)

8

FORMIDLINGER OM

FRIVILLIGT

ARBEJDE

539

127 "
MEDLEMS-

FORENINGER

89
106
"

22

OPLÆG OM
FRIVILLIGHED

ÅBEN DIALOGFORENING STOR HJÆLPSOMHED
OG LYDHØRHED, NÅR DER ER BRUG FOR
OPKLARING AF DET ENE ELLER ANDET.
TIL STADIGHED OPLYSENDE OMKRING DIVERSE
AKTIVITETER.
– ÅBEN DIALOGFORENING

"

FORENINGER DELTOG I
EN FCO AKTIVITET I 2019
FORMIDLINGER OM

STØTTE OG FRIVILLIGE

FÆLLESSKABER

400

BORGERE
HAR BESØGT SOCIALVEJVISER.DK
(GENNEMSNIT / MÅNED)

EN BRAGENDE SUCCES, DET MÅ
MAN SIGE. 1000 TAK FOR EN VILD
GOD FRIVILLIGBØRS - TAK FOR
DEN GODE VELKOMST I ODENSE.
ALLE ER ALTID VELKOMMEN TIL
AT KONTAKTE OS, VI ØNSKER ET
BEDST SAMARBEJDE MED ALLE
FRIVILLIGE I ODENSE KOMMUNE
– RECOVERY BULLS ODENSE

BESØG
17
"

FORENINGS-

