
 

Årsberetning 

Frivilligcenter Middelfart  

2020 

#DetBliverGodtIgen 

 



Forord 

900.000. Så mange timers frivilligt arbejde udfører vi i Danmark - om dagen. Men 

de mange frivillige tænker ikke på tal, når de træner ungerne i den lokale fod-

boldklub, bygger en primitiv bivuak med spejderne eller hjælper flygtninge med 

sproget. 

 

For de frivillige handler det om fællesskabet at skabe begejstring og gøre en for-

skel. For det er et kald at være frivillig og det frivillige foreningsliv er unikt i Dan-

mark. Det er her, vi uden at blinke nedbryder barrierer og lærer at forstå os selv 

og hinanden. (”fra Frivillighed, Preben Astrup”) 

 

Sådan har det været og sådan skal det også foregå i fremtiden. Det frivillige ar-

bejde er en meget vigtig del af ”Den danske model”, men desværre har modellen 

i stor udstrækning været sat ud af kraft på grund af COVID-19, som i flere perio-

der har medført at samfundet har været delvist nedlukket. 

Frivilligcentrets lokaler har som alle øvrige kommunale lokaler været lukket. 

 

Der har været åben for personlig kontakt og telefonen mandag til torsdag fra kl. 

09.00 - 11.00, hvor man har kunnet henvende sig med alle former for spørgsmål. 

Samtidig har kontorlederen videresendt evt. kommunale meddelelser og øvrige 

ting af interesse for vores foreninger. Vi har ikke i nedlukningsperioden holdt be-

styrelsesmøder og andre former for aktiviteter. 

 

Vi  håber på en normal hverdag igen og udfylde vores rolle som bl.a. er.... 

 at være det samlede punkt for frivillige foreninger med et socialt sigte 

 at have den koordinerende rolle på det sociale frivilligområde 

 at være sparringspartner og bindeled mellem foreninger, grupper, organisati-
oner, netværk og Middelfart Kommune 

 at viderebringe ønsker og evt. problematikker til de fastlagte møder med 
Middelfart Kommunes Frivilliggruppe 

 at være synlig for foreningslivet gennem brug af sociale medier og annonce-
ring. 

 

Kort og Godt...Vi tørster efter hverdagen og den daglige Dont. 

 

Hans-Jørgen Tarup    
Formand     
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INGEN KAN HJÆLPE ALLE, MEN  ALLE KAN HJÆLPE  
NOGEN! 



 

Bestyrelsesmøder 

Vi har i 2020 holdt 4 bestyrelsesmøder med bl.a. følgende dagsorden punkter: 

 

Kvalitetsmodel for Frivilligcentre ● Samværscafé ● Teglgårdsparken 17 ● Indsats-

områder 2020/2021 ● Personale ● Generalforsamling ● Økonomi ● Orientering fra 

formanden ● Frivillig Fredag 2020 ● Bordet rundt ● Kontoret ● Forretningsorden ● 

Eventuelt. 

 

Kvalitetsudvikling af frivilligcentre 

Kvalitetsudviklingen tager udgangspunkt i to overordnede emner udarbejdet i sam-

arbejde mellem FriSe og Socialstyrelsen. 

1. Strategisk ledelse og organisering 

Temaet understøtter bestyrelsens rolle og ansvar i forhold til den strategiske 

ledelse samt bestyrelsens arbejdsgiveransvar. Det sætter fokus på strategi og 

læring for at støtte frivilligcentrets fortsatte udviklingsproces på baggrund af 

mål og kerneopgaver. Det sætter endvidere fokus på bestyrelsens kompeten-

cer og erfaringer samt de ansattes roller og arbejdsvilkår. 

 

2. Mangfoldighed, kvalitet og brobygning 

Her er fokus på at fremme stærke og mangfoldige fællesskaber, fremme delta-

gelsen i frivillige fællesskaber og at bygge bro mellem foreninger, kommuner 

og andre relevante aktører. 

 

Bestyrelsen nåede at holde et temamøde i oktober om emnet ”Strategisk ledelse 

og organisering”, hvor ”kompetenceafklaring i bestyrelsen” var emnet. Det næste 

temamøde bliver om ”Personale– og Frivilligpolitik” for ansatte og frivillige ved  

Frivilligcenter Middelfart inklusiv udarbejdel-

se af nye MUS* og FUS** skemaer. 

 

 * MUS: Medarbejderudviklingssamtale  

** FUS:  Frivilligudviklingssamtale 
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Årets Frivillig 2020 

Årets Frivillig 2020 blev Michael Ø. Nielsen. 

Stort og velfortjent tillykke til Michael, som er formand for UFL-Lillebælt og frivillig i 

Mentorforeningen. 
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Kursus på den sjove og hyggelige måde 

14 kursister sprang ud i at skabe kreativitet og nytænkning med grafisk facilitering 

en hyggelig aften i oktober 2020 i Frivilligcentrets café. 

Deltagerne slap det indre barn løs og fik på den sjove og legende måde undervis-

ning i at facilitere et møde, en workshop, en generalforsamling mm. på en grafisk 

måde. 
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Coronastatus 

I Frivilligcenter Middelfart har vi fulgt myndighedernes anvisninger 

og retningslinjer ifbm. COVID-19. Det har betydet, at vi har haft luk-

ket i flere omgange og har måttet aflyse Frivillig Fredag. 

 

Da Corona lukkede Danmark i marts 2020 udarbejdede Frivilligcentret i samar-

bejde med Middelfart Kommune en liste over hjælp, tilbud og aktiviteter i corona 

nedlukningen til kommunens borgere. Listen kan man finde på kommunens og 

Frivilligcentrets hjemmesider og listen er sidenhen blevet opdateret med flere til-

bud og aktiviteter. 

Desværre lukkede Danmark ned en uge efter at vi havde åbningsreception af  

vores nye Samværscafé i Frivilligcentret. Heldigvis nåede vi at tage caféen i brug 

i løbet af efteråret, hvor flere foreninger havde cafémøder, bestyrelsesmøder 

mm.  og Frivilligcentret nåede at afholder kurset ”Grafisk facilitering”, før vi igen 

måtte lukke ned.  Frivilligcentret har i hele perioden ydet hjælp til foreninger og 

borgere via telefon og mail.  

Samarbejdsaftale med kommunen 

Som indledning til samarbejdsaftalen  2021/2022 mellem Middelfart Kommune 

og Frivilligcenter Middelfart står følgende: 

”Social– og Sundhedsudvalget i Middefart Kommune har stort fokus på at styrke 

det frivillige sociale arbejde. Senest vedtog udvalget i 2019 ”Fælles om Frivillig-

heden - retningslinjer for samarbejdet mellem den frivillige sociale indsats og 

Middelfart Kommune”. 

Retningslinjerne beskriver de politiske visioner for området og er en tilkende-

givelse af, at man ønsker at fortsætte og udbygge samarbejdet mellem 

kommunen og frivillige sociale aktører. Frivilligcenter Middelfart er beskrevet i  

retningslinjerne og spiller en central rolle som koordinerende samlingspunkt for 

frivillige sociale foreninger og som nær sparringspartner for kommunen i 

spørgsmål, der vedrører frivillighed og civilsamfund”. 
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Frivillig– og Sundhedscenter 

Processen for et nyt Frivillig– og Sundhedscenter i Middelfart er i fuld gang og 

Frivilligcenter Middelfart har i den forbindelse i oktober 2020 udarbejdet følgende 

skrivelse til Middelfart Kommune att.: Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen & 

Social– og Sundhedsdirektør Irene Ravn Rossavik: 

 

Frivillighus/aktivitetshus ifbm. det nye Sundhedscenter 

Placering af et Frivillighus i nærheden af det nye Sundhedscenter med mulighed 

for, at de frivillige råd og foreninger, samt Frivilligcentret kan have kontorfaciliteter 

og mulighed for lokaler til bestyrelsesmøder og andet. 

 

Det egentlige samarbejde med sundhedssektoren skal foregå i indgangshallen til 

Sundhedscentret ligeså stormøder og andre koordinerende møder i de fleksible 

rum, der projekteres med i Sundhedscentret. 

 

I det samarbejde man her kan etablere, ligger der store udviklings- og 

samarbejdsmuligheder mellem den frivillige verden og det etablerede sundheds-

system. Det giver også frivilligverden mulighed for at arbejde 24/7 uden at kolli-

dere med sundhedssektorens aktiviteter. 

Huset 

For at realisere nedenstående vil behovet arealmæssigt være mellem 600-900 

m2. Huset skal indbyde til sociale aktiviteter, fællesskab og netværk. Et hus som 

er åben fra kl. 08.00 til 22.30 ugens 7 dage, og hvor atmosfæren oser af hjerte-

varme. 

 

Der er brug for caféområder, der kan være placeret i Frivillighuset såvel som i 

Sundhedscentret. I caféerne vil der være mulighed for samtaler, oplæg og mindre 

foredrag, cafémøder - en pausestation. Omdrejningspunktet for sociale aktiviteter  
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som f.eks. kort- og brætspil, fællesspisninger – et sted man kan købe en kop kaffe/

lidt at spise, læse avisen og møde andre. Stedet skal indbyde til netværk, omsorg, 

venskab og kærlighed fra medmennesker. 

 

Vi ser et Frivillighus som både rummer kontorlokaler til foreningerne såvel som for 

Frivilligcentret. Der skal være plads til opmagasinering og foreningsskabe. Der er 

brug for lokaler til værksteder i det omfang der er m2. fx til repairværksted. 

 

Der er brug for mødelokaler af forskellige størrelser, idet møderne strækker sig lige 

fra en-til-en samtaler til bestyrelsesmøder, foreningsaktiviteter, sundhedsfaglige 

kurser og foredrag, streaming af oplæg fra fx universiteterne og daghøjskole. Med 

et vist antal mødelokaler af forskellige størrelser vil vi ydermere kunne være med til 

at aflaste og være et alternativ til Østergades Forsamlingshus, der de seneste år 

har været presset på plads. Endvidere vil det for os være naturligt som led i det 

tætte samarbejde, hvis vi har lokalefællesskaber med de kommunale forebyggel-

sestiltag. 

 

Vi ønsker at caféen eller foyeren i Sundhedshuset kan huse store foredrag, musik 

for en større forsamling og dans for fx Parkinsonklubben m.fl. – alt sammen i sam-

arbejde med Sundhedscentret, så både personale såvel som frivillige kan få glæde 

af de tilbud der udbydes. 

Understøttelse af det forebyggende arbejde 

En del borgere indlægges somatisk og psykiatrisk bl.a. pga. ensomhedsproblema-

tikken. Sundhedscentret v/læger og sundhedspersonale kan i samarbejde med 

bl.a. patient- og pårørendeforeninger samt de sociale foreninger være med til at løf-

te omsorgen for vores sårbare og ensomme medborgere. Samtidig ser vi et stort 

potentiale i et tættere samarbejde med Region Syddanmark ifht. deres frivilligheds-

politik på det sociale område og i psykiatrien. 

 

Frivilligcentret og de sociale foreninger understøtter sundhedspersonalets viden om 

sociale aktiviteter og frivillige tiltag, så det bliver nemmere at målrette og udarbejde 

tilbud til borgere i Middelfart Kommune. Sundhedspersonalet vil endvidere 
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have mulighed for at møde de borgere der er meget/mest udsatte og som normalt 

ikke vil være sundhedsopsøgende. 

 

Daglige aktiviteter planlægges på tværs af de frivillige foreninger, Frivilligcentret, de 

oplysende foreninger og Middelfart Kommune v/medarbejdere i Sundhedscentret. 

Et udvalg som sørger for liv og fællesskab på tværs og bygger bro fra den frivillige 

verden til Sundhedscentret. 

 

Frivilligcenter Middelfart er meget interesseret i et tæt samarbejde med Sundheds-

centret. En samarbejdsrelation kunne fx være at personale fra Frivilligcentret kunne 

indgå i en turnusordning omkring receptionsfunktionen i Sundhedscentret, så sam-

arbejdet på tværs bliver tæt, kommunikativ, informativ og gensidigt.  

 

Vi vil glæde os til samarbejdet og den fortsatte brobygningen mellem den sociale 

frivillige verden og Middelfart Kommune. 

Med venlig hilsen 

På vegne af Frivilligcenter Middelfarts bestyrelse og arbejdsgruppen for Frivillig-

huset. 

Hans-Jørgen Tarup Nielsen 

Formand 
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 Tak 

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, der har væ-

ret med de besværligheder, som pandemien har bevirket. Tak til Middelfart 

Kommune for et godt samarbejde. Det betyder meget for os, at vi hurtigt kan 

komme i dialog med ansatte og politikere, når der skal handles, eller der opstår 

problemer.  

 

Tak til kontoret (Tanja) for godt samarbejde og en stor og engageret arbejdsind-

sats i denne svære tid og vedholdenheden med at holde sammen på det hele.  

Og sidst og ikke mindst en stor tak til de frivillige foreninger. Jeg håber I snart kan 

komme til at arbejde for fuld kraft og udføre jeres forenings fulde program. Jeg 

håber, at I vil få mange nye frivillige og at det frivillige arbejde vil blomstre. 

 

                                              På bestyrelsens vegne 

Hans-Jørgen Tarup Nielsen 
Formand 
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Frivilligcenter Middelfart 

Teglgårdsparken 17 

5500 Middelfart 

 

ÅBNINGSTID 

Mandag - torsdag kl. 09.00—13.00 

 

Telefon: 24 47 30 84 

Mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk 

 

FIND OS - MØD OS - FØLG OS 

www.frivilligcentermiddelfart.dk 

Facebook 

Instagram 

LinkedIn 

 

REDAKTION 

Hans-Jørgen Tarup Nielsen, formand 

Tanja Wraae, daglig leder 

 

OPSÆTNING OG TRYK 

Frivilligcenter Middelfart 

 

 

 


