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Frivilligcenter langeland 

Beretning 2019 – 20 
 
Året, der er gået siden sidste generalforsamling den 27. marts 2019, har for Frivilligcenter Langeland 

været et år præget af spændende og til tider udfordrende udviklinger, begivenheder og aktiviteter på 

det internationale og nationale 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 de efterhånden meget synlige 17 verdensmål 

for en bæredygtig udvikling. Det er tydeligt at mange personer, institutioner og organisationer har 

taget verdensmålene til sig ved enten at bære verdensmålenes symbol, den mangefarvede cirkel eller 

ved at relatere mål, værdier og politikker til verdensmålene som det f.eks. er blevet gjort i Langeland 

Kommunes planstrategi 2019 – 2031. Denne inspiration fra de 17 verdensmål gør sig også gælden- 

de for det civile samfunds organisationer. Vi ser således Frivilligcentre som f.eks. Frivillighedens 

Hus i Ålborg relatere sig til verdensmålene og vi ser at Frivillig fredags tema i 2020 vil, inspireret af 

verdensmålene, komme til at handle om bæredygtige fællesskaber. 

Når der gælder arbejde og aktiviteter i Frivilligcenter Langeland træder i hvert fald 3 ud af de 17 

verdensmål tydeligt frem.  

- Det gælder mål nr. 3 der omhandler: Sundhed og trivsel   

Der er mange af Frivilligcentrets foreninger, der arbejder direkte med sundhed og trivsel.  

Det samme gælder centrets trivsels- og selvhjælpsgrupper samt projektet: Langelands resourcer – 

flere ind i fællesskabet, ligesom det at deltage i frivilligt arbejde i sig selv giver øget sundhed og 

trivsel for de fleste. 

- Det gælder mål nr. 11 der omhandler: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 

Frivilligcentret og frivilligcentrets foreninger er med til at sørge for at det er muligt for mennesker 

at blive en del af lokale fællesskaber og er dermed med til at skabe social sammenhængskraft og 

bæredygtighed.   

- Og det gælder mål nr. 17: Partnerskaber for handling. 

Frivilligcentret indgår i en række lokale formelle og uformelle partnerskaber og faciliterer 

samarbejde og samhandlen mellem forskellige frivillige foreninger og mellem foreninger og 

kommunale institutioner.  

 



2 
 

Det skal lige nævnes, at Frivilligcentrenes usikre økonomiske ramme, efter at satspuljerne blev 

nedlagt i kølvandet på Britta Nielsen svindelen, nu ser ud til at være bragt i sikkerhed. 

Frivilligcentrene er endelig kommet på finansloven, og der er blevet lovet os udbetaling af vores 

statslige grundbevilling i starten af året fra 2021. Tilbage er blot at sikre at statens del af 

grundbevillingen reguleres.  Den har lydt på de samme 350.000 kr. de sidste 10 år.        

 

Lidt mere konkret på det overordnede niveau har vi stadig arbejdet med den kvalitetsmodel som 

Socialstyrelsen, Frise (Frivilligcentres og Selvhjælpsorganisationers landsorganisation) og landets 

frivilligcentre har udviklet. Således er der nu blevet udarbejdet et selvevalueringsværktøj, som vi 

afprøvede her den 27. februar.  

Der blev denne gang særligt arbejdet med bestyrelsens sammensætning og kompetenceprofil, samt 

med prioritering af udviklingsopgaver.  Selvevalueringen fungerede på mange måder godt og kan 

blive en hjælp til det tilbagevendende strategiske arbejde med Frivilligcenter Langelands udvikling.  

      

På det lokale langelandske niveau indgår Frivilligcentret i et formelt samarbejde med forskellige 

andre aktører i kommunen.  

Således har Frivilligcentret en samarbejdsaftale med Langelands Kommune, hvor samarbejdet 

beskrives og besluttes fra år til år. I 2019 -20 blev samarbejdsaftalen revideret på et møde med 

kommunens forvaltningschefer den 22. maj. Samarbejdet dette år har blandt andet fokuseret på:  

- At lederen af Frivilligcentret har en fast plads i kommunens udsatteråd 

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

  flere ind i fællesskabet” 

- En fælles beslutning om uddeling af kommunens frivillighedspris. I år gik prisen til Olga  

  Serdarevic for hendes arbejde med flygtningefamilier og i bestyrelsen for Røde Kors og til Eva 

  Hansen for hendes omfattende omsorgsarbejde for beboere på Rudkøbing Plejehjem, samt 

  deltagelse i Røde Kors nørklerne. 

- At gennemføre et inspirationsmøde med kommunens politikkere. Mødet blev afholdt den 13. 

  november 2019  

Der arbejdes endvidere i øjeblikket på at etablere et netværk af repræsentanter fra foreninger og 

kommunale institutioner, der arbejder med udsatte børn og unge. Dette er en opfølgning af det møde 

mellem kommunen og foreninger, der blev afholdt den 30. oktober 2019.          

Der er 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 

udfærdigelse af ansættelseskontrakter, løn, forståelse af nye lovbestemmelser m.m. 
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Frivilligcentret har også en fast plads i bestyrelsen for Landsbyklyngen: ”Vi samler enderne”. Da 

Landsbyklyngen ”Vi samler enderne” forsøger at løse en række af de koordineringsopgaver, der i 

mange kommuner er en opgave for et kommunalt nedsat frivilligråd, satser Frivilligcentret ikke 

længere på oprettelsen af et kommunalt frivilligråd, men på samarbejdet med Landsbyklyngen. 

Samarbejdet med Landsbyklyngen: ”Vi samler enderne” har i år først og fremmest drejet sig om: 

- Planlægning og deltagelse i Landsbyklyngens idemesse 2019, som blev afholdt søndag den 6.   

  oktober 2019 med deltagelse af omkring 35 foreninger. I Landsbyklyngen er vi nu i gang med at 

  forberede afløseren for Idemessen nemlig Fællesskabets Folkemøde, der afholdes den 25. oktober i  

  2020. 

- Implementering af Landsbyklyngens kalender, hvor alle kan registrere aktiviteter, der planlægges 

  gennemført på Langeland.      

- Etablering af en fælles transportgruppe, der ser på muligheden for at udvikle alternative 

  transportformer på Langeland som f.eks. blaffermuligheder, organiseret samkørsel m.m. 

 

Endvidere samarbejder Frivilligcentret med Folkeoplysningsudvalget om ajourføring af Langelands 

Foreningsvejviser, samt det at fejre frivilligheden med et arrangement på Frivillig fredag, der 

traditionelt falder på den sidste fredag i september. I 2019 blev frivilligheden fejret fredag 

27.september her i Frivilligcentret med blandt andet kagebord og fotoudstillingen: ”Glimt af 

frivillighed”. En stor tak til Fotoklubben Langeland, der gjorde den flotte fotoudstilling mulig.    

 

Endelig samarbejder Frivilligcenteret på forskellig måde med forskellige lokale institutioner som 

Ørstedskolen og Kassebølle Friskole.    

 

På Frivilligcenter og medlemsniveau har der været arbejdet på at gennemføre en række aktiviteter 

samt sikre en stadig udvikling af Frivilligcentret.  

 

Med hensyn til ansatte medarbejdere ved Frivilligcentret har året været en smule kaotisk.  

* Efter generalforsamlingen 27. marts 2019 var Nina Andersen ansat som konstitueret leder, medens 

   Louise Dyrholm havde barselsorlov. Nina tog sig samtidigt af VELUX projektet, medens Julie 

   Bjerring-Kristensen, der var ansat som vikar tog sig af selvhjælpsgrupper, samt nogle af  

   Frivilligcentrets øvrige opgaver.  

* I maj måned 2019 sagde Louise op pr. 1. august, da hendes mand havde fået forsvaret sin Phd og 

   fået job i København. Louise kom til Langeland den 12. juni, hvor vi fik mulighed for at se de 

   nytilkomne tvillinger Eik og Roald. Jeg kan i øvrigt fortælle at Louise har fået job i Ungdommens 
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   Røde Kors, som ansvarlig for det sydfynske område, så der er god sandsynlighed for, at vi ser 

   hende igen her på øen.  

* Lykkeligvis sagde Nina ja til at blive ansat som leder af Frivilligcenteret pr. 1. august og samtidig 

   blev der arbejdet på at få ansat en ny fast medarbejder senest pr. 1. oktober 2019.  

* Julie- Bjerring Kristensen stoppede i sit vikariat som planlagt op til sommerferien den 30. juni. En 

   stor tak til Julie for hendes indsats som medarbejder ved Frivilligcentret. 

* Efter sommerferien var Nina den eneste medarbejder på Frivilligcentret indtil Lene Jørgensen  

   blev ansat midt i august til at tage sig af selvhjælpsområdet en enkelt dag om ugen. 

* Den 27. august blev der afholdt et arrangement for at sige ordentlig farvel til Louise og velkommen 

   til Nina i det nye job som leder af Frivilligcentret.  

* Den 16/9 kunne vi byde velkommen til Sofie Aagaard Myhr, der startede som projektleder for 

   VELUX fonds projektet: ”Langelands ressourcer – flere ind i fællesskabet”.     

* Midt i november 2019 sættes Lene op i tid til 16 timer med det formål, at arbejde med 

   fundraising til nye og fortsatte selvhjælpsaktiviteter. 

* Her i januar 2020 kunne vi sige tillykke til Sofie, der meddelte, at hun går på barsel her i maj 

   måned.   

* Det er besluttet at Lene Jørgensen fortsætter som vikar i Sofies stilling, når Sofie går på barsel, og  

   at der kun satses på selvhjælpsaktiviteter i et omfang svarende til nye PUF midler.   

På baggrund af, at det nu er det 5. barn, der i løbet af få år bliver født af Frivilligcentrets få 

ansatte, må det helt bogstaveligt kunne hævdes, at Frivilligcentret er en frugtbar arbejdsplads.  

Mere stabil har situationen været omkring Frivilligcentrets uundværlige frivillige husværter. De har 

igen i år formået at skabe gode rammer for alle, der kommer på centret, ligesom de arrangerede den 

særdeles velbesøgte sommerfest, tog på tur til Folkemødet på Bornholm og var med til at 

repræsentere Frivilligcentret ved arrangementer som Landsbyklyngens Idemesse og Fantastiske 

Fælleskaber i Bagenkop. Desværre har vi måttet vi sige farvel til en af vore husværter. En stor tak for 

indsatsen siger vi til Bolette Skou, der flyttede til Helsingør her den 1. marts og 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 bestræbelserne på at udbygge kendskabet til Frivilligcentret og de muligheder, som 

Frivilligcenteret giver, kan følgende nævnes:  

* Frivilligcentret har fået 38 nye abonnenter på det månedlige nyhedsbrev. 

* Frivilligcentret har som tidligere nævnt deltaget i lokale arrangementer som Landsbyklyngens 
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   Idemesse, Fantastiske Fællesskaber i Bagenkop og Øhavsmarkedet  

* Der har været 10 artikler og 2 annoncer om aktiviteter på Frivilligcentret i Øboen/Fyns Amtsavis i 

   2019. 

* Der har været udarbejdet 74 opslag på Frivilligcentrets hjemmeside i 2019 

* Frivilligcentret har fået 7 nye medlemsforeninger og havde 52 foreninger, der betalte kontingent i 

   2019  

 

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 således var der 884   

   bookninger i 2019, medens der året før var 575 lokalebookninger. Det betyder liv i centeret som 

   ingensinde før og ofte trængsel i køkkenet, samt til tider vanskeligheder med at få adgang til et 

   lokale.  

* Den 4. april afholdtes foredraget: ”At møde døden” ved foredragsholder Anne Bridgwater.  

* Den 21. maj gennemførtes et igangsætterkursus for frivillige gruppeledere til sorg- og 

   pårørendegrupper  

* Den 13. juni gennemførtes temaeftermiddagen: ”Bliv demensven og skab et demensvenligt 

   foreningsliv på Langeland”.  

* Sommerfesten den 20. juni slog rekord med hele 77 deltagere fra 14 forskellige 

   medlemsforeninger. Tak til husværterne for at arrangere og være værter ved sommerfesten.  

* Den 29. oktober afholdtes medlemsmøde med fokus på transport af foreningers medlemmer til 

   foreningernes arrangementer.  

* Den 29. november gennemførtes kurset: ”Egenomsorg og støtte til frivillige med brugerkontakt” 

   med psykotraumatolog Ziggie Mai Vesterlund som underviser 

* Den 10. december var der julehygge i Frivilligcenteret. Arrangementet, hvor Hjerneskade- 

   foreningen var behjælpelig med juleklip og knas, var vel besøgt og for alle. 

* Den 25. februar 2020 blev der afholdt et medlemsmøde hvor on-line kalenderen: ”Det sker på 

   Langeland” blev introduceret.     

 

Endelig lidt om hvad Frivilligcentret også har haft travlt med. 

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

   Projektet, der startede den 1. marts 2019 nåede her den 1. marts 2020 afslutningen på den  

   første fase. Gennemførelsen af projektet første fase blev vanskeliggjort af at Nina kom til at 

   sidde alene både med den daglige ledelse af Frivilligcentret samt med VELUX projektarbejdet. 
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   Dette betød, at projektets 1. fase (med godkendelse af VELUX fonden), blev sat i bero 3 måneder 

   og derfor er det først lige blevet afsluttet.    

   Der blev afholdt styregruppemøde faciliteret af Tine Fristrup den 4. april 2019 og nu her   

   tidligere i dag og igen med deltagelse af Tine Fristrup.    

* Netværksaktiviteter for demensramte og pårørende    

   Frivilligcentret har også dette år været tovholder for netværksaktiviteter som forkælelsesaftener 

   og udflugter for demensramte og pårørende.  Dette er muliggjort gennem et godt samarbejde 

   med kommunens demens koordinator og en gruppe på 10 engagerede frivillige. 

* VUC Langeland   

   Frivilligcenterets aktiviteter i forbindelse med onsdagscafé og fællesspisninger på VUC   

   Langeland ophørte sommeren 2019, da VUC Langeland blev lukket.  

* Selvhjælpsaktiviteter (PUF midler)   

   Frivilligcenteret har for PUF midler været tovholder for en række selvhjælpsaktiviteter. Det 

   drejer sig om:  

   - 2 sorggrupper  

   - 1 pårørendegruppe 

   - Tre trivselsgrupper for børn og unge i samarbejde med Kassebølle Friskole. En før  

sommerferien med temaet ”En god kammerat”. En efter sommerferien hvor temaet selvværd var 

centralt. Endelig er der lige blevet oprettet endnu en trivselsgruppe, der skaber mulighed for 

frirum for elever der lige har brug for en pause.   

* Faste aktiviteter i Frivilligcenteret 

   Frivilligcenteret har været vært for en række faste ugentlige aktiviteter som: 

   - Gå-dig-glad (2 gågrupper) 

   - Brætspils cafeen: ”Det muntre hjørne”  

   - Cafe Langeland 

    - Cafe Morgenstjerne  

    - Fællessang  

    - Fotoklub 

    - Krolf (Sommer)  

    - Husgruppemøde  

    - Cafe Come and Go (afsluttet) 

    - Sprogcafeen (påbegyndt) 

    - Angst-gruppen 

    - Datastuen 
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    - Kaffemik Langeland (afsluttet) 

    - Lørdagsskole med arabisk modersmålsundervisning (påbegyndt) 

    - NADA café (påbegyndt)  

    - Kreativ café (påbegyndt) 

* Administrative opgaver 

    - Forslag til en bestyrelseskompetence profil er udarbejdet 

    - Forslag til en frivilligpolitik målrettet Frivilligcentrets frivillige er blevet udarbejdet 

    - Årsskrift 2019 er udarbejdet og offentliggjort 

    - Den digitale foreningsvejviser er løbende forsøgt ajourført 

* Bestyrelsen  

    - Der er blevet holdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling den 27/3 2019 nemlig den 

      10/4, 29/5, 21/8, 23/10, 4/12 i 2019 og 27/1 i 2020 

    - Bestyrelsen har endvidere mødtes den 13/6 2019 i forbindelse med ansættelse af Nina som leder 

      af Frivilligcenteret og som forberedelse til ansættelse af ny VELUXprojekt koordinator.    

    - Endelig mødtes bestyrelsen til nytårskur den 27/1 2020 for at arbejde med selvevaluering af 

      Frivilligcenter Langeland ud fra FRISE´s og Socialstyrelsens kvalitetsmodel for frivilligcentre.   

    - Bestyrelsen har haft en enkelt udskiftning idet Heidi Larsen ikke lod sig genopstille ved sidste 

      generalforsamling. Suppleant Kirsten Jungsgaard blev bestyrelsesmedlem og Ole Pedersen 

      blev valgt som suppleant.  

      

Som en slags konklusion på beretningen skal det siges, at vi med de aktiviteter, der her er gjort rede 

for, stort set har nået vore strategiske mål for 2019. Der har igen i år har været travlt på 

Frivilligcenteret. Det er imponerende, hvad nogle få ansatte kan nå sammen med de mange 

engagerede frivillige. De mange aktiviteter og initiativer gør det spændende og til lidt af en 

udfordring at få skrevet en beretning, der er bare nogenlunde dækkende for, hvad der er sket i løbet 

af året.  

I Frivilligcenter Langeland vil året 2019 – 20 nok mest af alt blive husket for den lidt kaotiske 

personalesituation og den voldsomme vækst i brugen af Frivilligcentret som en stigning af 

lokalebookning på 54% i forhold til sidste år tydeligt fortæller.    

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

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

dagsordenen. Jeg vil slutte beretningen takke vore hårdt arbejdende medarbejdere, samt alle, der i 

årets løb har været med til at skabe udvikling, glæde og aktivitet på Frivilligcenter Langeland.   

Jesper Holst 


