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Frivilligcenter langeland 

Beretning 2018 – 19 
 
Året, der er gået siden sidste generalforsamling den 21. marts 2018, har for Frivilligcenter Langeland 

været præget af spændende og udfordrende udviklinger og begivenheder, både på det generelle 

overordnede niveau, såvel som det lokale langelandske niveau, som på det mere afgrænsede 

frivilligcenter/medlems niveau.  

På det overordnede niveau vil jeg tage udgangspunkt i den internationale lykkeundersøgelse, der 

blev offentliggjort sidste uge. Undersøgelsen viser, som den gennem nu mange år har gjort, at 

Danmark er et af verdens lykkeligste samfund målt med de brugte indikatorer. Denne gang er ingen 

undtagelse. Danmark placerer sig som nummer 2, kun overgået af Finland. Men det er egentlig ikke 

det interessante ved undersøgelsen. Nej, mere interessant er det, at moderne vestlige lande på trods af 

øget vækst og forbedret levestandard scorer lavere lykke end tidligere. Det gælder også Danmark. 

Årsagen til dette er en dårligere score på indikatoren: Social support. Altså en stigende mangel på 

støttende sociale relationer eller forpligtende fællesskaber. Eller sagt med andre ord, ensomhed er et 

stigende problem i en del moderne vestlige samfund. 

Dette problem omkring stigende ensomhed var også udgangspunkt for det centrale frivilligråds 

formand Mads Roke Clausens velkomsttale på årsmødet på Christiansborg for en uge siden. Mads 

Roke Clausen talte i den forbindelse om at angst, stress, depression og ensomhed i øjeblikket skaber 

grundlag for en social krise. En krise som kalder på det civile samfund, på frivilligheden, da det 

civile samfunds organisationer er bedre end professionelle behandlere i stat og kommuner, til at 

skabe fællesskaber med jævnbyrdige og meningsgivende sociale relationer.  

Men det er en udfordring i en tid, hvor der er øget behov for udvikling af det civile samfunds 

fælleskaber, at den økonomi, der danner en del af rammerne for det frivillige arbejde, er så ustabil.  

Vi har oplevet Britta Nielsen skandalen, med efterfølgende lukning af satspuljerne og udbetalinger af 

bevilgede midler. Nu er det spændende, hvad der kommer til at erstatte satspuljerne og hvordan der 

fremover bliver skabt rammer for det frivillige sociale arbejde. Vi venter på valget.           

Helt konkret har vi på det overordnede niveau kunnet mærke konsekvenserne af Rambøll evaluering 

af frivilligcentrene i 2016 og den nye civilsamfundsstrategi fra 2017.  Det drejer sig om kravet om at 

åbne frivilligcentrene op for andre typer foreninger end de traditionelle foreninger inden for det 

sociale og det sundhedsmæssige område, det drejer sig endvidere om kravet om at arbejde 

strategisk/dynamisk og resultatorienteret og endelig drejer det sig om at udvikle en landsdækkende 

kvalitetsmodel, der kan medvirke til at udvikle frivilligcentrene i de kommende år.  

Som svar på disse krav og udfordringer har vi på her på Frivilligcenter Langeland:  
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1. Ændret vore vedtægter, så de lever op til de nye krav om at åbne frivilligcentret for andre 

foreninger end de traditionelle. De ændrede vedtægter blev godkendt af socialstyrelsen, da de 

uden kommentarer blev indsendt som et af kravene for at få del i FRIG midlerne for 2018. 

2. Fortsat sidste års bestræbelser på at arbejde mere strategisk/dynamisk, hvilket betyder, at vi 

har evalueret Frivilligcenter Langelands mål for 2018, som det kan ses i årsskriftet for 2018 

og vi har formuleret nye mål for vort arbejde i 2019. Også dette er et kriterie for at få del i 

FRIG midlerne.  

3. Deltaget særdeles aktivt i de bestræbelser, FRISE (Frivilligcentrenes og 

Selvhjælpsgruppernes Landsorganisation) har gjort for at udvikle en kvalitetsmodel. Dette 

arbejde har efter flere workshops, møder, høringer og indsigelser resulteret i et udkast til 

kvalitetsmodel, som vi mener, Frivilligcenter Langeland kan leve med.                 

På det lokale langelandske niveau  har frivilligcentret medvirket til formulering af den kommunale 

frivillighedspolitik, som blev besluttet og godkendt den 22. november i Sundhedsudvalget, men som 

stadig mangler at blive kommunikeret ud til offentligheden, heriblandt relevante institutioner og 

foreninger.    

Ud over at være aktive medspillere i arbejdet med kommunens frivillighedspolitik har 

Frivilligcentret afholdt 2 møder med kommunens embedsmænd og politikere. Det drejer sig om 

mødet den 2 maj 2018, hvor repræsentanter for frivilligcentret og kommunale ledere diskuterede 

fremtidens fokus for samarbejdet mellem kommunen og frivilligcentret og vedtog en 

samarbejdsaftale gældende frem til maj 2019.  

Og det drejer sig om ideudviklingsmødet den 24. september, hvor repræsentanter for frivilligcentret 

og politikere og ledere fra kommunen udviklede ideer til områder, hvor samskabelse mellem den 

kommunale og den frivillige verden kunne og burde fremmes.       

Endelig har Frivilligcentret en fast plads i Langeland kommunes Udsatteråd og i Landsdbyklyngen 

”Vi samler enderne”. I den sammenhæng har Frivilligcentret deltaget i den idemesse, der blev 

afholdt søndag den 4. november for alle, der er interesserede i, hvad der foregår og hvad der i 

fremtiden kan foregå på Langeland. Frivilligcentret er fortsat med i Landbyklyngen ”Vi samler 

enderne” der fremover vil have fokus på følgende indsatsområder: - Idemesse også i 2019; -

implementeringen af DGI kalenderen som en fælles kalender på Langeland; - Oprettelse af 

ressourcebank, hvor frivillige tilbyder deres assistance til andre, samt en fundraisinggruppe, der kan 

rådgive og vejlede omkring fundraising.   

På Frivilligcenter og medlemsniveau har der været udviklinger og travlhed på mange områder:  

På medarbejderområdet skal følgende nævnes: For det første tiltrådte Louise sin barselsorlov midt i 

november. Vi var så heldige, at Nina indvilgede i at træde til som konstitueret leder og at vi kunne 
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ansætte Julie Bjerring- Kristensen, der var en af de rigtig mange kvalificerede ansøgere til stillingen 

som vikar for Nina i barselsperioden. Julie er ansat frem til juli, da vi regner med, at Louise starter 

igen efter sommerferien. Et stort tillykke til Louise der den 31. januar 2019 fødte sønnerne Eik og 

Roald.  

For det andet er vore husværter ikke længere blot den uundværlige del af Frivilligcentret, der skaber 

hyggelige daglige rammer for alle, der kommer på centret. Husværterne arrangerede også centerets 

velbesøgte sommerfest, ligesom de har repræsenteret centret i forbindelse med Landsbyklyngens 

idemesse og nu også i forbindelse med introduktion af en fælles kalender.   

En stor tak til alle, der som frivillige, yder en indsats for at få Frivilligcentret, til at fungere som et 

godt og inspirerende mødested for vore medlemmer og som en stærk samarbejdspartner i 

bestræbelser på at udvikle rammer for det gode liv på Langeland.   

Hvad angår økonomien bør det stadige arbejde på at sikre frivilligcentrets økonomi nævnes. Det er 

dette arbejde, der gør, at vi fortsat kan have et højt aktivitetsniveau, samt 2 professionelle ansatte. Vi 

har i 2018 kunnet sikre centrets drift ved hjælp af FRIG midler 350.000 kr. fra staten og 372.000 fra 

kommunen, samt midler fra ansøgte fonde og puljer som -OAK midler: 464.000 kr. OAK er nu 

afsluttet og i gang med at blive rapporteret. -PUF: midler 178.000 kr. hvoraf 98.000 var afsat til 2018 

og 80.000 kr. til 1/6 2019. -§18 midler: 10.000 kr. samt midler fra H.F. Hansens fond: 33,938 kr. 

Glædeligt er det, at det her i 2018 er lykkedes at få midler gennem VELUX fonden, i alt 

2.171.177,00 kr. til et projekt, der forhåbentlig vil komme til at skabe øget livskvalitet for socialt 

isolerede på Langeland, samt sikre centrets drift og aktivitetsniveau de næste 3 år.  

Hvad angår udviklinger og aktiviteter for og med frivilligcentrets medlemsorganisationer, kan 

følgende nævnes: 

- I det forløbne år har vi oplevet en vækst i antallet af lokalebookninger, også i en sådan grad, 

at der kan være dage (især mandage), hvor det kan være vanskeligt at få adgang til et lokale. 

- Vi har ligeledes oplevet en forøgelse af vort antal af medlemmer. Det nu er oppe på 55 

medlemsforeninger. (10 nye) 

- Den 27. juni stod husværterne for en sommerfest for Frivilligcentrets medlemmer. Mere end 

60 personer fra mindst 10 forskellige foreninger deltog festen, der kunne afholdes i  

frivilligcenterets nye udendørsfaciliteter.   

- Fredag den 28. september blev Frivillig Fredag afholdt i samarbejde med 

Folkeoplysningsudvalget. Ved denne lejlighed blev Ole Pedersen fra Cafe Langeland og Else 

Skytte Jensen og Ella Hansen fra Torsdagsklubben hædret med Frivillighedens pris  

- Den 18. november arrangerede flere af frivilligcentrets medlemsforeninger julehygge. 

Arrangementet var åbent for alle.    
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- Den 23. august og igen for nylig den 26. februar blev Frivilligcentrets foreninger inviteret til 

samarbejdsmøder. Møderne har givet mulighed for informations- og ideudveksling mellem 

de deltagende foreninger.      

- Frivilligcentret har endvidere arrangeret en række foredrag og kurser. Det drejer sig om 

foredragene:   

o 23. august. Foredrag om forebyggelse af psykisk sygdom hos unge v. Louise Anker 

Munch.  

o 3. september. Foredraget: Sorg og glæde v. Niels Malmros 

o 11. september. Oplæg om samvær med demensramte mennesker v, Tine Sorknæs, 

demenskoordinator 

o 27. september. Foredraget: bliv klogere på mindfulness v. Helle Marker 

Og det drejer sig om kurserne: 

o 4. september. Kurset: Få fat på flere frivillige – grindkursus i rekruttering 

o 23. oktober. Kurset: Vejen til guldet – grundkursus i fundraising  

o 29. oktober. Introkursus for nye trivselsgruppeledere 

Endelig lidt om hvad Frivilligcentret også har haft travlt med. 

- Projekt Langelands ressourcer – flere ind i fællesskabet (VELUX projektet) 

Der har været arbejdet på at gøre projektet klart med: - udarbejdelse af: -endelig ansøgning,  

-strategiplan, -tids- og aktivitetsplan, -plan for udbetalings- og rapporteringsfaser, 

 -styregruppemøder, samt at finde en ekstern evaluator.      

- Projekt hjerterum (Trivselsgrupper; OAK finansierede)  

o VUC onsdagscafé og fællesspisninger. Blev startet efter sommerferien 2018.     

o Trivselsgrupper for børn i skilsmissefamilier. Ørstedskolen 

o Netværksgrupper for flygtninge. Nu standset 

o Gruppe omkring selvværd/usikkerhed for elever på Kassebølle Friskole frem til 7. jan.    

- Selvhjælpsgrupper for pårørendegrupper (PUF finansierede) 

o Samtalegruppe for pårørende i samarbejde med patientforeninger 

o  Etablering af sorggruppe    

- Faste aktiviteter i centret 

o Gå-dig-glad 

o Det muntre hjørne (Brætspilscafe) 

o Cafe Langeland 

o Cafe Morgenstjerne  

o Fællessang (lige uger) 
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o Fotoværksted 

o Krolf (flere gange om ugen)  

o Husgruppemøde  

o Cafe Come and Go 

o Angst-gruppen 

o Datastuen 

o Kaffemik Langeland 

- De fysiske rammer 

o Billard bord 

o Havemøbler, samt grill 

- Administrative opgaver 

o En personalepolitik er blevet udarbejdet. 

o En privatlivspolitik (persondataloven) er blevet udarbejdet og godkendt.   

o En forretningsorden for Frivilligcenter Langelands bestyrelse er blevet udarbejdet og 

godkendt 

o Årsskrift 2018 er udarbejdet og offentliggjort 

o Den digitale foreningsvejviser er blevet revideret og ajourført.  

- Bestyrelsesmøder  

o Der er blevet holdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling nemlig den 4/4, 

23/5, 22/8, 22/10, 5/12 og 20/2.  

o Bestyrelsen har haft en enkelt udskiftning, idet Lone Bjerregaard på grund af travlhed 

har forladt bestyrelsen og er blevet erstattet af Hanne Karlskov Andreasen  

Som en slags konklusion på beretningen skal det siges, at der sker virkelig meget på Frivilligcentret, 

hvilket selvfølgelig er rigtig, rigtig godt, selvom det er lidt af en udfordring at få skrevet en 

beretning, der er helt dækkende for, hvad der er sket i løbet af året.  

2018 -19 har været et år med en fortsat positiv udvikling af Frivilligcenter Langeland, der i god form 

kan se frem til det kommende år.   

Hvad angår fremtiden og hvad der nu og her tegner sig som centrale fokuspunkter for en fortsat 

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

dagsordenen. Jeg vil slutte beretningen med at takke alle, der i årets løb har været med til at skabe 

udvikling, glæde og aktivitet på Frivilligcenter Langeland.  

 

 

Jesper Holst 


