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Frivilligcenter Odense

TILBAGEBLIK 2020
REFLEKSIONER FRA BESTYRELSEN

"Frivilligheden længe leve"

Året 2020 blev på alle måder et ganske anderledes år med mange
nye udfordringer. Samfundssind blev kåret som årets ord, men vi
blev også ganske fortrolige med ord som pandemi, superspreder,
mundbind, albuehilsen, flokimmunitet, hudsult og ikke mindst
”sammen på afstand”.

Lone Nielsen

Formand på
Frivilligcenter Odense

Pludselig skulle alle frivillige foreninger til at nytænke indsatser og
vores vision om at bo i en by med et stærkt og mangfoldigt civilsamfund
blev endnu mere vigtigt end nogensinde før. Vi skulle alle være med
til at passe på hinanden – udvise samfundssind – nu handlede det
pludselig om at bevare liv.

Derfor måtte også Frivilligcenter Odense omlægge indsatser og gå langt mere digitalt til værks.
Forsamlingsforbud og nedlukning betød, at vi har måttet aflyse en lang række af vores aktiviteter
eller finde på nye (digitale) måder at afvikle dem på. Ja, vi har end ikke kunnet være fysisk til stede
på vores kontor i lange perioder, men også det er blevet løst på en god måde.
Husk - vi kan altid kontaktes via telefon og/eller mail.
Selvom vi ikke kunne fejre alle frivillige til Frivillig Galla i september, fandt vi en god måde at gøre
det på i forbindelse med Frivilligcentrets 30-års jubilæum og er glade for, at så mange af jer valgte
at følge begivenheden digitalt hjemme fra sofaen. Også de frivillige sociale foreninger har taget
udfordringerne op på en god og konstruktiv måde og har fundet nye måder til at være ”sammen på
afstand” med deres brugere. Det har været imponerende at opleve, hvordan nye tilbud er dukket op
og der er med stort gå-på-mod lavet digitale (nød)løsninger. Tusind tak for det.
I 2021 har bestyrelsen valgt at sætte ensomme i fokus. Der er stadig mange medmennesker, som
føler sig ensomme og endnu flere er kommet til i kølvandet af restriktioner om at ”blive hjemme”.
Vi vil også fortsætte med at skabe overblik over foreningernes særlige Corona tilbud og søge disse
integreret i Socialvejviser.dk. Vi er nok alle blevet lidt bedre til at deltage i online fællesskaber og
lave online løsninger, men der er stadig et stykke vej til at blive fortrolige med det, hvorfor det fortsat
vil være en vigtig opgave for os alle.
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TILBAGEBLIK 2020
REFLEKSIONER FRA BESTYRELSEN

Samarbejdet med Odense kommune er fuldstændig centralt for alle frivillige sociale foreninger. I
november 2020 besluttede beskæftigelses- og socialudvalget, at forvaltningen kan gå i gang med
at udarbejde en 3-årige driftsaftale med Frivilligcentret med virkning fra 1. januar 2022. Vi kan
se, at driftsaftaler typisk bliver indgået med organisationer, som udgør et væsentligt supplement
til den kommunale opgaveløsning. Vi vil derfor fortsætte vores bestræbelser for, at mange flere
frivillige sociale foreninger får lignende muligheder. Frivilligcentret vil udover en driftsaftale også
få færdiggjort en partnerskabsaftale med Odense kommunes (borgmestersekretariat) Dette, så vi
får genetableret og styrket dialogen på alle niveauer og på tværs af alle sektorer. Det har været en
stor mangel siden Center for Civilsamfund blev lukket med udgangen af 2019.
Tak til alle for at bidrage til det frivillige sociale arbejde i Odense. Sammen er vi med til at gøre en
positiv og afgørende forskel for velfærden i Odense.
Tak til vores 148 medlemsforeninger, som har valgt Frivilligcentret som paraplyforening – uden
jer havde vi slet ingen eksistensberettigelse. Tak til vores samarbejdspartnere i den offentlige og
private sektor.
Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde – mest ”sammen på afstand”. Og sidst men
ikke mindst – tak til sekretariatet – både frivillige og ansatte.
Lad os håbe, at vi i 2021 får mulighed for at give hinanden andet end en albuehilsen. At være
sammen – uden afstand – er til alle tider at foretrække.
De bedste hilsner fra Lone Nielsen, Formand, Frivilligcenter Odense

MISSION:

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.

Har I det også på skrift?
I 2020 færdigudviklede Frivilligcentret en række nye interne organisatoriske beskrivelser:
Strategi, handlinsplan, frivilligpolitik, personalehåndbog er nogen af de beskrivelser, som
vi har oplevet god nytte af i årets løb. Det er samtidigt noget, som vi rigtig gerne vil hjælpe
byens frivillige sociale foreninger med at få beskrevet.
Skriv til: forening@frivilligcenter-odense.dk
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ÅRETS AKTIVITETER
FØRSTE HALVÅR 2020

JANUAR

MARTS

- Årsmøde med generalforsamling
- Corona-nedlukning (information til foreninger)

APRIL - JUNI

BR
UA
R

MARTS
AP

L
I
R
MA
J

- Formidling af frivillige Corona-indsatser

FE

Corona-nedlukningen d. 11. marts betød
bl.a., at vi måtte aflyse planlagte "Café
eftermiddag", "Odense Spiser Sammen og
ikke mindst Frivilligbørs´20.

JUNI

- Netværksmøder:
Integrationsnetværket, Bolbro netværket
- Sundhedsmekka, SDU
- Månedens forening: At Danse Med Livet

R
UA

FEBRUAR

N
JA

- Nytårstaffel
- Café eftermiddag med skriveværksted
(tekster til socialvejviser.dk)
- Månedens forening: HomeStart Odense
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ÅRETS AKTIVITETER
ANDET HALVÅR 2020

JULI
- Månedens forening: Pigeliv

JULI

AUGUST

- Online kampagner:
Frivilligformidling og socialvejviser.dk Måndens
- Månedens forening: Racismefri By Odense

NOVEMBER

MB

ER

OKTOBER
M
E
V
O
N

R
E
B

DECEMBER

OKTOBER

TE

T

- Online-Frivillig Fredag:
#BæredygtigeFællesskaber og Quiz
- Lancering af Frivilligbeviset
- Månedens forening: Skt.Nicolai Tjenesten

SE
P

US

SEPTEMBER

G
AU

- Netværksmøder:
Fællesskaber for og med psykisk sårbare
Integrationsnetværket
- Månedens forening: Hele Danmarks familieklub

- Online 30-års jubilæum med Ildsjæleprisen
- Corona-venlig temadag på UCL
- Online kampagner:
Frivilligformidling og socialvejviser.dk

DECEMBER

- Månedens forening: Kvinfos Mentornetværk
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CORONAKREATIVITET
I det tidligere forår 2020 måtte vi
pludselig, som alle andre, ændre
radikalt i planerne og aflyse de planlagte
foreningsarrangementer. I stedet
kastede vi os, sammen med Odense
Kommune, over at indsamle og opsnappe
informationer om foreningernes frivillige
Corona-initiativer.
Online-chat, sms-ordninger, telefonkaffe,
hjælpe- og kreapakker, indkøbshjælp,
Corona-venner, video-samtaler,
online-møder, frivillig Covid-19 infooversættelser, ”møder i det grønne” og
koordinerede gåture..
..er blot nogen af overskrifterne for
de mange tiltag der hurtigt opstod.
Vores oversigt rummede mere end 50
forskellige frivillige initiativer.
Dette i en tid hvor stort set alt andet
lukkede ned og fysisk fællesskab
og samvær ikke var tilladt. Det var
imponerende at opleve, hvordan mange
lykkedes med at være sammen, hver for
sig.
Tak til alle I mange der bidrog, og sprang
til, da krisen nåede Danmark og Odense!
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TEMADAG PÅ UCL
FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

CORONAVENLIG TEMADAG
OG DIALOG MED STUDERENDE
Omkring 360 studerende fra socialrådgiver-, lærer-, pædagog- og
ergoterapeutuddannelserne deltog i Temadag om frivillig socialt arbejde d. 13.
november 2020. Traditionen tro var dagen planlagt af undervisere fra UCL samt
Frivilligcenter Odense.
På grund af Corona måtte vi nytænke arrangementet, så det kunne afholdes på en
tryg og sikker måde. De studerende befandt sig derfor i 12 lokaler, så hvert hold kun
var sammen med deres sædvanlige holdkammerater.
Dagen indledtes med inspirerende taler fra blandt andet Social- og Indenrigsminister,
Astrid Krag, og Odenses Borgmester, Peter Rahbæk Juel, samt musikalske
indslag og personlige beretninger om frivillighed fra nogle af de studerende. Alt dette
blev live-streamet ud til de 12 lokaler. Herefter modtog hvert hold spændende oplæg
fra fire forskellige frivillige sociale fællesskaber.
Dagen var en stor succes og bragte glæde, motivation og inspiration hos studerende
såvel som oplægsholdere.
TAK til alle, som på forskellig vis bidrog til temadagen.

93%

Vi gentager succesen (på den ene eller anden måde) d. 8/4-2021.

Deltagende foreninger
Samtalegrupper for unge, Stoppestedet/Åbent Sinds Ungegruppe/Telefonrådgivningen/Peer to
Peer, Hele Danmarks Familieklub, Frivilligcenteret i Svendborg, Red Barnet Ungdom (Barnets
Ven), CSM, At Danse med Livet, Talentspejderne, Den Frie Rådgivning, Bolbro Brugerhus, Café
Paraplyen, Projekt Husvild, 2 Timer om ugen, Headspace, Røde Kors (Sprogland), Café Exit.
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30-ÅRS JUBILÆUM - online

EN FEJRING AF BYENS MANGE FRIVILLIGE
Vi fejrede 30-års jubilæum d. 18. november, hvor årets Corona-ramte Ildsjælepris
også blev uddelt. For første gang nogensinde var der stemmelighed, og dermed
blev der i år fundet hele to vindere af Ildsjæleprisen: Stort tillykke til Red Barnet
Odense og Fyns Døveforening.
På grund af Corona og forsamlingsloftet live-streamede vi arrangementet fra
vores Facebookside. Udover live-streaming-arrangementet havde vi lavet en fin
udstilling med billeder og avisartikler fra de seneste 30 år, samt en jubilæumsquiz,
hvor alle kunne teste, hvor godt de egentlig kender Frivilligcentret. Derudover havde
deltagerne i live-streaming-arrangementet mulighed for at afhente en bæredygtig
goodiebag.
Vi havde et virkelig godt og hyggeligt jubilæum på trods af, at det blev en
anderledes fejring end vi havde forestillet os. Vi ville ønske, at vi kunne have samlet
jer alle og markeret det skarpe hjørne med en festlig, inspirerende og lærerig aften,
men dét må vi have til gode.
Tusind tak for gaver, hilsner og lykønskninger i forbindelse med vores jubilæum, og
tusind tak for de seneste 30 år.
Vi glæder os til at se, hvad de næste 30 år bringer
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TAK FOR INDSATSEN!

FRIVILLIGE & ANSATTE I 2020

Jess Kahr
Centerleder

Stina Smidt
Foreningskonsulent, barsel

Majken Dam
Frivilligformidler

Birte Semrau
Husvært

Signe Capion
Frivilligformidler

Nina Vestergaard
Foreningskonsulent, vikar

Niels Mikkelsen
Frivilligformidler

Annelise Brødsgaard
Husvært

Cecilie Alring
Praktikant, forår

Tenna Sørensen
Praktik og Frivilligformidler

Radojka Ilic
Bogholderi

Bestyrelsen 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lone Nielsen, formand – Offerfonden
Siw Busborg, næstformand – FN forbundet, Østersø NGO Netværk
Julie Hartung, kasserer – Dansk Flygtningehjælp Odense (ikke på billedet)
Anne-Kristine Jakobsen – Røde Kors / Dansk Flygtingehjælp Odense
Tom Filstrup – Scandic Odense
Poul Erik Petersen – Team U Frivillig
Alaa Abdol-Hamid – 2 timer om ugen (ikke på billedet)
Flemming Falkenberg Hansen – Racismefri By (1. suppleant)
Julie-Bjerring Kristensen –Plexus
Layout, skabelon af Brian Rolin
Frivillig grafiker
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PERSONLIGE
FORMIDLINGER

113

"
148
MEDLEMSFORENINGER

47

BEKRÆFTEDE NYE
FRIVILLIGE TIL
FORENINGER

VI FIK MASSER AF INSPIRATION TIL
REKRUTTERING AF FRIVILLIGE TIL VORES
GENBRUGSBUTIK OG DET ENDTE UD MED,
AT VI AFTALTE, AT FRIVILLIGCENTERET
HJÆLPER OS MED AT IVÆRKSÆTTE EN
REKRUTTERINGSKAMPAGNE I FORÅRET 2021.
/ KIRSTEN FRA BLÅ KORS

FORSKELLIGE FORENINGER
DELTOG I MINDST
ÉN FCO AKTIVITET I 2020

836

LOKALEBOOKINGER

"

45

Jeg vidste ikke helt, hvor jeg
skulle starte for at finde et
frivilligt arbejde, som passer
til mig. Frivilligcenteret hjalp
mig med at få et overblik over
mulighederne i mit nærområde,
så jeg kunne finde det, jeg
brænder for.
/ Thomas, ny frivillig

KR I 2020?

"

931.862 (ODENSE KOMMUNE)
+15.327 (UDVIKLINGSPUYLJEN/OD.KOM)
350.000 (SOCIALMINISTERIET)
30.500 (DONATIONER /
ODENSEKALENDEREN)

"

3275
BORGERE
BESØGTE SOCIALVEJVISER.DK
(UNIKKE BESØGENDE)

8695

UNIKKE BESØGENDE
PÅ HJEMMESIDEN

2 FULDTIDSANSATTE
5 FASTE FRIVILLIGE

