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FRIVILLIGCENTER LANGELAND 

BERETNING 2020 – 2021 

 
Som mange af jer sikkert husker, sluttede sidste års generalforsamling, der fandt sted den 11. marts, 

med at vi i fjernsynet kunne se, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned på grund af truslen fra 

corunavirus. På dette tidspunkt havde vi ingen anelse om, hvilke gennemgribende ændringer og 

udfordringer dette skulle få for Frivilligcentrets arbejdsbetingelser det kommende år, både hvad 

gælder arbejdets rammer, Frivilligcentrets samarbejdsmuligheder og former, samt Frivilligcentrets 

aktiviteter. Det ved vi mere om nu og det kommer til at præge denne beretning.   

 

Rammerne for Frivilligcenterets arbejde 2020 - 2021  
 

Coronaen  

Hvad angår de ydre rammer for Frivilligcentrets arbejde betød Mette Frederiksens nedlukning af 

Danmark, at bestyrelsen som afslutning på den sidste generalforsamling måtte lukke Frivilligcentret 

på ubestemt tid og bede Nina, Sofie og Lene om at arbejde hjemmefra.  

Denne nedlukning varede ved til den 7. juni, hvor frivilligcentret igen åbnede døre og aktiviteter. 

Herefter fulgte en periode præget af, at såvel de ansatte som de frivillige medarbejdere igen var at 

finde på Frivilligcenteret, samt præget af forskellige former for restriktioner såsom afspritning, 

afstand og begrænsning i antallet af mennesker i Frivilligcentrets lokaler. Endvidere blev der senere 

på året stillet krav om brug af mundbind og gennemført et indendørs forsamlingsforbud på 10 

personer.  

Dette varede ved indtil Coronaens anden bølge for alvor fik fat med det resultat, at vi allersidst i 

december 2020 igen måtte lukke Frivilligcentret og bede Nina og Lene om så vidt muligt at arbejde 

hjemmefra. Denne nedlukning lever vi stadig med, dog med et håb om at vi, ifølge regeringens, 

genåbningsplan , kan åbne Frivilligcentret igen den 21. maj 2021.   

Ingen tvivl, de rammer coronaen har sat, gjorde året 2020 – 2021 til et helt anderledes år for 

Frivilligcenteret.                      

 

Økonomien 
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Frivilligcenterets basisøkonomi (FRIG) kom som lovet i mere fastlagte rammer i løbet af året 2020 

– 2021.  

Fra at have hentet statstilskuddet i de nu nedlagte satspuljer er den statslige grundbevilling til 

landets frivilligcentre kommet på finansloven. Og for første gang har vi her i 2021 fået tilsagn om 

og fået udbetalt 1. rate af grundbevillingen i begyndelsen af året og ikke som tidligere i løbet af 

sommeren. Det er et stort fremskridt for os, at vi nu får udbetalt den statslige grundbevilling 

rettidigt i forhold til Frivilligcenterets drift. Det ser ligeledes ud til, at tildelingen af 

grundbevillingen er blevet mere simpel, idet FRIG ikke længere skal søges hvert år, men bevilges, 

hvis der rettigdigt indsendes godkendt budget, strategi, dokumentation for kommunal 

medfinansiering, samt revideret årsrapport indeholdende en opfølgning af de mål, der var fastlagt i 

årets strategi. 

Nu mangler vi blot at få hævet den statslige del af FRIG, der nu igennem adskillige år har været 

350.000 kr.        

      

Medarbejdere 

Med hensyn til de rammer, der udgøres af Frivilligcentrets ansatte og frivillige medarbejdere, kan 

der peges på enkelte ændringer i 2020 – 2021.     

* Den 26 maj 2020 gik Sofie Aagaard Myhr på barsel. Stort tillykke til Sofie, der fødte en søn den 

   23. juli. Frivilligcentrets selvhjælpskoordinater Lene Jørgensen overtog Sofie funktion som 

   projektleder for projektet: ”Langelands ressourcer -flere ind i fællesskabet” indtil Sofie er tilbage 

   fra barsel her først i juni 2021.  

* I foråret 2020 kunne vi endvidere byde Kirsten Lange velkommen som frivillig husvært. 

   Desværre har Kirsten fornylig meddelt, at hun ikke kan fortsætte grundet sygdom. Vi siger tak til 

   Kirsten for indsatsen, og ønsker hende alt godt fremover.  

   Det har været knap så spændende og krævet tålmodighed at være frivillig husvært her i et år, hvor 

   frivilligcentret har været lukket ned i lange perioder og med restriktioner og begrænsninger for  

   samværet i den øvrige del af året.  

   Vi håber meget på, at vore erfarne og uundværlige husværter er klar igen, når frivilligcentret 

   genåbnes efter Coruna nedlukningen og at det lykkes os at få engageret een eller to 

   nye frivillige, der vil fungere som husværter. 

   En stor tak til alle, der som frivillige er klar til at yde en indsats for at få Frivilligcentret til at 

   fungere som et godt og inspirerende mødested for vore medlemmer og vore gæster.  

* Endelig fik vi et nyt bestyrelsesmedlem ved generalforsamlingen i 2020. Karina Jørgensen 
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   stoppede som bestyrelsesmedlem og Lisbet Bundgaard Nyboe blev nyt bestyrelsesmedlem.  

   En stor tak til Karina for indsatsen siden bestyrelsens start i 2013 og et velkommen til Lisbet, der 

   har kastet sig over den vigtige, men bestemt ikke lette opgave at være foreningens kasserer.    

 

Samarbejde – partnere og indhold   
Ud over det samarbejde, som Frivilligcenter Langeland indgår i med alle dets medlemsforeninger, 

samt andre foreninger eller netærk, der har brug for et lokale eller et råd, indgår centeret i formelt 

samarbejde med forskellige aktører i kommunen.   

Således har Frivilligcentret en samarbejdsaftale med Langeland kommune, som diskuteres, 

revideres og besluttes hvert år. Her i 2020 – 21blev samarbejdsaftalen ikke diskuteret og besluttet 

på et møde med kommunens forvaltningschefer, men redigeret og besluttet af Frivilligcenterets 

leder og Langeland kommunens kommunaldirektør. En fremgangsmåde som vi også regner med 

skal være gældende fremover.   

Samarbejdet med kommunen er blandt andet kommet til udtryk gennem: 

- At en kommunal politisk og en kommunal forvaltnings repræsentant har plads i Frivilligcentrets  

   bestyrelse.  

- At lederen af Frivilligcentret har en plads i kommunens Udsatteråd.  

- At repræsentanter fra kommunen har plads i styregruppen for projektet: ”Langelands ressourcer –  

  flere ind i fællesskabet.” 

- At kommunens Børn-, Unge- og Socialafdeling sammen med Folkeoplysningsudvalget udgør  

   samarbejdspartnere i Frivilligcentrets projekt: Tryg Start – Fælles Mål. Projektansøgning er 

   indsendt til TRYG fonden.   

- At Frivilligcentret og kommunen samarbejder om uddeling af Frivillighedens pris. Kommunen og 

   Frivilligcentret har sammen indledt et arbejde med at klargøre ansvarsområder, procedure og 

   kriterier i forbindelse med uddeling af prisen.  

- At gennemføre et inspirationsmøde med kommunens politikere. Dette møde, der skulle have været 

   gennemført den 10. november måtte desværre aflyses på grund af Corunarestriktioner. 

Der er også i år god grund til at takke kommunen for det gode samarbejde og den hjælpsomhed, vi 

møder i det daglige, når Frivilligcentret har brug for et råd eller en hjælpende hånd i forbindelse 

med bygninger, administration og det helt at forstå ændrede lovbestemmelser.  

 

Nina, frivilligcentrets leder har også en fast plads i bestyrelsen for Landsbyklyngen: ”Vi samler 

enderne” Selvom Landsbyklyngens faste aktiviteter, som udbredelsen af Landsbyklyngens 
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kalender samt planlægning og gennemførelse Fællesskabets Årsmøde, på mange måder har været 

sat på pause igennem dette år, på grund af Coruna restriktioner, har frivilligcentret været involveret 

i en række informationssøgnings-  planlægnings-, fundraisings- samt 

materialeanskaffelsesaktiviteter i forbindelse med Landsbyklyngens blafferprojekt. 

 

Endvidere samarbejder Frivilligcentret med Folkeoplysningsudvalget om ajourføring af 

Langelands foreningsvejviser, samt det at fejre frivilligheden med et arrangement Frivillig Fredag, 

der traditionelt afholdes den sidste fredag i september. Frivillig Fredag blev aflyst i år på grund af 

Covid 19 situationen og arbejdet med ajourføring af foreningsvejviseren har været intensiveret på 

det seneste, hvilket gerne skulle medføre en ny og ajourført udgave af foreningsvejviseren i løbet af 

den nærmeste fremtid.  

 

Også i året 2020 – 2021 har Frivilligcentret på forskellig måde samarbejdet med lokale 

institutioner som Ørstedskolen, Kassebølle Friskole og plejecentere på Langeland.   

 

Frivilligcenterets aktiviteter 
I løbet af 2020 – 2021 har Frivilligcenter Langeland stået for eller medvirket til gennemførelsen af 

en lang række aktiviteter såsom:   

 

1. Bestræbelser målrettet mod at øge kendskabet til Frivilligcenter Langeland  

    * Månedlig udsendelse af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet har nu 216 abonnenter.  

    * Mere end 60 opslag på Facebook med historier fra foreninger og frivilligcentret 

    * Mere end 12 artikler i Fyns Amts Avis og/eller Øboen 

    * Den 6. oktober rykkede Frivilligcenteret til Hou skole fra kl. 12.00 -18.00 med henblik på at 

       gøre sig synlig og møde mulige medlemmer og samarbejdspartnere på Nordøen. 

    * Den 7. oktober rykkede Frivilligcentret til Bagenkophallen fra kl 12.00 – 18.00 med henblik på 

       at gøre sig synlig og møde mulige medemmer og samarbejdspartnere på Sydøen. 

         

2. Brug af frivilligcenteret 

    * Der har været ca. 979 lokalebookninger (mod 884 i 2019 - 2020) foretaget af omkring 50 

       forskellige foreninger. En del af bookningerne blev annulleret på grund af Coruna nedlukninger 

       og restriktioner.   

    * Der er registreret 54 medlemsforeninger 
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    * 14 foreninger har benyttet sig af at kunne få billigt printet materiale 

    * 20 borgere er blevet vejledt i forbindelse med deres ønske om at deltage i frivilligt arbejde 

    * 27 borgere er blevet vejledt i forbindelse med deres ønske om at deltage i -eller få hjælp og  

       støtte i et lokalt foreningstilbud 

    * Mere end 30 rådgivninger omkring frivilligt arbejde som f.eks. -opstart af nye foreninger eller   

       aktiviteter, - udarbejdelse af vedtægter og regnskab -information om regler for frivillige 

       -samt rekruttering af frivillige og foreningsmedlemmer. 

 

3. Projektaktiviteter PUF, Velux, sorggruppe (Frise) og Børn og unge  

Frivilligcenteret har igennem 2020 – 2021 arbejdet med gennemførelsen af en række eksternt 

finansierede projekter. Det er disse eksterne projekter, der gør det muligt, at skabe et dynamisk 

miljø med flere medarbejdere i Frivilligcentret. 

Dette år har Frivilligcenteret arbejdet med følgende projekter: 

* Selvhjælpsgrupper. Det lykkedes os også i år at få del i PUFmidlerne, så arbejdet med at etablere  

   og koordinere selvhjælpsgrupper er fortsat. I år har det drejet sig om 5 selvhjælpsgrupper nærmere 

   bestemt 2 sorggrupper, 1, børnegruppe, 1. minicafé og 1 mormormad gruppe. Hertil kommer  

   demensnetværkets forkælelsesaftener.    

   Der har været 15 frivillige og 38 deltagere tilknyttet selvhjælpsarbejdet, der kun har kunnet  

   gennemføres i mindre og ændret omfang her under Coruna pandemien. Alle glæder sig til  

   at kunne komme rigtigt i gang igen, når ophævelsen af Covid restriktionerne gør det muligt.  

* Frise har søgt TRYG fonden om midler til at gennemføre et større landsdækkende 

   sorggruppe-projekt. I den forbindelse har Frise valgt 22 frivilligcentre som projektpartnere, 

   heriblandt Frivilligcenter Langeland. Vi glæder os til at arbejde med projektet sammen med Frise  

   og andre Frivilligcentre.      

* Frivilligcentrets helt store projekt :’ Langelands ressourcer -Flere ind i fællesskabet’ finansieret af  

   VELUX fonden, har i løbet af det forløbne år afsluttet sin anden fase del 1 og påbegyndt anden  

   fase del 2. Da projektet langt hen ad vejen drejer sig om at arbejde med udvikling af motivation  

   og fællesskaber har implementeringen stødt ind i Coruna forsinkelser og udfordringer. VELUX  

   fonden anerkender selvfølgelig de opståede vanskeligheder og der arbejdes kompetent og energisk 

   på at gennemføre projektet i løbet af de næste par år.   

   Der blev afholdt møde på Banjen i Lohals 29. september 2020 med henblik på at etablere en  

   arbejdsgruppe/et netværk i nord og der har været afholdt digitalt styregruppemøde i projektet den  

   27. januar 2021.  
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* ”Tryg Start – Fælles mål” er et nyt projekt, der udspringer af bestræbelserne på at skabe et  

   netværk af repræsentanter fra foreninger og kommunale institutioner, der arbejder med socialt 

   sårbare børn og unge.        

   Projektet, der er udarbejdet af Frivilligcenter Langeland med Langeland Kommune og  

   Folkeoplysningsrådet som samarbejdspartnere, har til formål at gøre det nemmere for alle børn og 

   unge i Langeland Kommune – uanset baggrund – at deltage i foreningslivets fællesskaber.  

   Projektansøgningen er indsendt og vi venter nu svar fra TRYG fonden. 

 

4. Medlemsaktiviteter og arrangementer 

* Vi måtte udsætte kurset: ”Værktøjskassen til bestyrelsesmedlemmer i små foreninger”, der var 

   planlagt til at skulle finde sted den 23. april . Kurset blev i stedet gennemført fredag den 11.  

   september     

* På grund af Coronapandemien blev Frivilligcenterets sommerfest udsat til den 25 august. Alt var  

   da også klart til de omkring 70 tilmeldte, da vi på grund af mistanke om Coruna hos medarbejder i  

   huset måtte aflyse og sende deltagerne hjem med en pakke indeholdende, de bestilte smørrebrød.    

* Netværksmødet: ”Er der interesse for et lokalt frivilligråd på Langeland”, der skulle have været  

   afholdt den 28. oktober blev aflyst pga. Coruna  

* Samarbejdsmøde med kommunen planlagt til den 10. nov. blev aflyst pga. Coruna 

* Workshoppen ”Godt du kom” – værktøjer til at få flere aktive medlemmer og frivillige i jeres 

   foreninger 1.del” blev gennemført med begrænset deltagerantal den 19. november.      

* Frivillig Fredag og uddelingen af Frivillighedens pris den 25. september blev aflyst pga.     

   Coruna. I stedet blev Frivillighedens Pris uddelt af Lisa Pihl Jensen ved et arrangement i  

   Borgerhuset den 3. december. Nominerede til prisen var Ebba Klem Frederiksen (Folkekirkens 

   Nødhjælp m.m.); Bodil Skriver (Besøgs- og vågetjenesten m.m.); samt Henrik Schakow 

   (Langelands hjertestarterforening). Henrik Schakow vandt prisen 2021.            

* Frivilligcentrets julearrangement, der bestod af lidt julehygge og et oplæg om ”Fællesskaber  

   - ritualer og højtider i det fremmede”, blev afholdt sammen med uddelingen af Frivillighedens 

   Pris den 3. december.     

* Webinaret: ”Kickstart efter Corona – sådan gør du din forening synlig”, for Frivilligcentrets  

   foreninger gennemføres den 25. marts  2021   

 

5. Coronaaktiviteter 
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Coronaen har uomtvisteligt betydet, at dette år har været anderledes. Planlagte og traditionelle 

aktiviteter er blevet aflyst eller gennemført i ændret form. Men der er også kommet nye aktiviteter 

til. Her kan nævnes: 

* Tilbud om at få en telefonkaffe aftale med en af frivilligcenterets medarbejdere. 

* Tilbud om at få vist vej til Corona-sikre fællesskaber. Flot pjece udarbejdet. 

* Brevdueinitiativet, hvor børn lavede hilsener til ældre mennesker på de langelandske 

   plejecentre.  

* Brug af Frivilligcentrets nyhedsbrev til at formidle oversigter over initiativer, hjælpeaktiviteter og  

   digitale kursusmuligheder i en corunatid.  

* Endelig kan jeg ikke lade være at nævne, at Frivilligcentret, i tæt samarbejde med 

kommunens  

   demenskoordinator og en gruppe engagerede frivillige, er tovholder for 

forkælelsesaftener for 

   demensramte og pårørende. Mange af disse aftener har måttet aflyses pga. Coruna . De 

frivillige  

   valgte derfor, i flere omgange, at køre ud med små forkælelseshilsener til dem, der 

plejer at  

   deltage. Stor respekt for initiativet, som jeg håber og tror, er genkendeligt i mange 

foreninger.      

   

Faste aktiviteter i centeret. 

Mandag  

* Datastuen Langeland. Undervisning i basal PC-brug 

* Gå-holdet 

* Angst-gruppen 

* Det Muntre Hjørne. Brætspil. 

* Café Langeland 

* NADA Café 

Tirsdag 

* Café Morgenstjerne 

* Krolf. (Sommerhalvår) 

* Kreativ Café (ad. Hoc) 

Onsdag 
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* Fællessang 

* Røde Kors Sprogcafé 

* Fotoklubben Langeland. 

Torsdag 

* Krolf. (Sommerhalvår) 

* NADA Café. 

* Forkælelsesaften for demensramte og pårørende. (Kun sidste torsdag i måneden) 

Lørdag 

* Arabisk sprogskole 

Alle disse faste aktiviteter i frivilligcenteret er kun blevet gennemført i det omfang Corona 

restriktionerne gav mulighed for det.  

 

Andre opgaver. 

Ved siden af de allerede nævnte arbejdsopgaver og aktiviteter har frivilligcenterets ansatte, og ofte i 

samarbejde med en eller flere bestyrelsesmedlemmer, arbejdet med opgaver som:  

* Udvikling af et velfungerende regnskabssystem 

* Udvikling af en måde at kunne støtte små foreningers økonomistyring 

* Udvikling af nye procedure for tildeling af Frivilligprisen 

* Udvikling af samarbejdet med Folkeoplysningsrådet i forbindelse med afholdelse af Frivillig    

   Fredag 

* Udvikling af retningslinjer for de gaver Frivilligcenteret giver.  

* Gennemførsel af APV og MUS  

 

Bestyrelsesaktiviteter. 

Ud over bestyrelsesmedlemmernes støtte til planlægning og gennemførelse af Frivilligcenterets 

mange aktiviteter har bestyrelsen gennemført bestyrelsesmøder den 11. juni, 2020; 26. august, 

2020; 21. oktober, 2020; 24. november, 2020 og endelig digitalt den 10 februar, 2021. Vi har 

således kun måtte aflyse det bestyrelsesmøde, der var planlagt afholdt den 1. april 2020.  

Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for god og effektiv kommunikation og det 

engagement, der har været i at bringe Frivilligcentret igennem et helt usædvanligt år.  

 

Der er ingen tvivl, året 2020 – 2021 vil blive husket for de livsbetingelser og udfordringer som 

Coronaen stillede os alle over for. Coronakrisen har vist os civil samfundets og frivillighedens store 
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styrke og betydning, når ensomheden og den sociale isolation banker på, fordi relationer og 

fællesskaber er under pres.  

For Frivilligcenter Langeland har krisen betydet nedlukninger og begrænsninger men også, at der er 

blevet udviklet nye kreative løsninger og arbejdsformer. Coronaen forhindrede os i at gøre, hvad vi 

plejer. Og noget af det vi har lært og stadig lærer under pandemien kan tages med som læring og 

brugbare erfaringer i fremtiden.       

Hvad angår fremtiden og hvad der tegner sig som centrale orienteringspunkter for en fortsat 

udvikling af frivilligcenteret, vil Nina komme nærmere ind på i et efterfølgende punkt på 

generalforsamlingens dagsorden.  

Jeg vil slutte beretningen med at takke de hårdt arbejdende frivillige og ansatte medarbejdere, samt 

alle de foreninger og personer der i årets løb har været med til at Frivilligcenter Langeland godt 

igennem et usædvanligt år.  

 

Jesper Holst  

 

 

          

 


