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FRIVILLIGCENTER LANGELAND 

BERETNING 2021 – 2022 
  
For godt og vel 2 år siden, nærmere bestemt den 11. marts 2020, sluttede vores generalforsamling 
med at vi, på Mettes ordre, lukkede Frivilligcenteret. Sidste år blev generalforsamlingen afholdt lidt 
forsinket onsdag den 14. april og digitalt, hvilket heller ikke var den bedste oplevelse.  
I dag kan vi imidlertid glæde os over, at vi igen kan være fysisk sammen om det, der forhåbentlig 
bliver en ganske almindelig og udramatisk generalforsamling, selvom den finder sted i skyggen af 
den krig, der nu er brudt ud i Europa og som helt sikkert vil udfordre civilsamfundets 
organisationer, også her på Langeland.       
Jeg har på linje med de foregående år valgt at strukturere årsberetningen således, at jeg først beretter 
lidt om udviklinger og udfordringer i de rammer, som Frivilligcentret er underlagt, både på det 
generelle plan, (som vi deler med landes andre frivilligcentre), og på det lokale langelandske plan, 
for derefter at komme nærmere ind på det forløbne års udvikling og aktiviteter i Frivilligcentret.           
 

Udviklinger i de generelle rammer for frivilligcentrets arbejde. 
 
Corona  
Også året 2021 – 22 har været præget af corona pandemien og de restriktioner, aktiviteterne på 
Frivilligcenteret derfor har været underlagt.  
Et kort overblik viser:  
Fra sidste generalforsamling og frem til 21. maj 2021var Frivilligcentret helt lukket.  
Den 21. maj 2021åbnede Frivilligcenteret men med en lang række restriktioner for samværet i 
centeret. 
I august 2021ophører alle restriktioner. 
3. december 2021indføres der igen restriktioner (mundbind, coronapas m.m.) 
1. februar 2022 fjernes restriktionerne. (Vi bibeholder dog max. 3 i køkkenet.) 
   
Frivilligcenterets grundbevilling (FRIG)    
Som jeg nævnte i forrige års beretning kan vi glæde os over, at det er blevet lettere at få vores 
grundbevilling på 350.000 kr. fra staten. Den store udfordring nu er at de 350.000 kr. ikke er blevet 
pristalsreguleret gennem de snart 9 år som frivilligcentret har eksisteret. Da Frivilligcentret blev 
etableret var de 350.000 kr. og det tilsvarende beløb fra kommunen nok til at holde Frivilligcentret i 
gang med løn til en ansat, husleje, samt driftsudgifter i forhold til løsning af et frivilligcenters 
kerneopgaver.      
Men her rækker grundbevillingen fra stat og kommune ikke længere. Frivilligcenteret er nu blevet 
afhængigt af at skaffe fondsmidler. Hvilket betyder at en del energi og arbejdstid går med at søge de 
tilstrækkelige midler.  
Vi håber snart, at det lykkes sikre en pristalsregulering og forhøjelse af FRIG. 
 
 
 



2 
 

Nyt udkast til civilsamfundsstrategi 
I sammenhæng med det omtalte problem med FRIG skal det nævnes at socialstyrelsen har bedt en 
række landsdækkende organisationer, heriblandt FRISE om at udarbejde et udkast til 
civilsamfundsstrategi. I forslaget som blev afleveret til regeringen og folketingets partier den 31. 
august bliver der lagt vægt på udvikling af 3 forhold nemlig:  
1. En mere stabil og sammenhængende økonomisk støtte til civilsamfundets organisationer der 
modtager støtte gennem udmøntningen af særlige statsmidler. (Den såkaldte reserve til 
foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet i årene 2022 – 2024).    
Herunder blandt andet: 
- En samlet ramme til permanent støtte til drift og kerneaktiviteter, der kan rumme nye behov. 
- En transparent proces for uddeling af midler til drift og kerneaktiviteter. 
- En større klarhed om den kommunale finansiering (§ 18 midler)    
2. Udvikling af lokale og nationale partnerskaber 
Der sættes penge af til udvikling af forskellige partnerskabsmodeller.  
3. Udvikling af en strategi for et styrket samarbejde mod ensomhed.  
Herunder blandt andet:  
- Civilsamfundet skal skabe fællesskaber for endnu flere 
- Civilsamfundet skal bidrage mere og tidligere til bekæmpelse af ensomhed 
- Civilsamfundet skal bidrage til aftabuisering af ensomhed.  
 
Brobygning   
Endvidere skal det nævnes, at Socialstyrelsen og FRISE for tiden arbejder målrettet på at skabe 
muligheder for at arbejde systematisk med brobygning gennem information og uddannelse af såvel 
ansatte i kommuner som af frivillige. 
Her tænkes f.eks. på:  
- Brobygning/partnerskaber mellem myndigheder og civil samfundsorganisationer (Samskabelse) 
- Brobygning/partnerskaber mellem forskellige civil samfundsorganisationer (Her er partnerskabet 
mellem Ældresagen og Røde Kors om besøgstjenesten et rigtigt godt eksempel.) 
- Og måske vigtigst brobygningen mellem mennesker i udsatte positioner og det civile samfunds 
fællesskaber.    
 
Udviklinger i de lokale rammer  
 
Besparelser  
- Også Frivilligcenteret har mærket, at det er økonomisk hårde tider for Langeland Kommune.  
Langeland kommune har besluttet at fjerne pristalsreguleringen af det beløb, som er kommunens del 
af frivilligcenterets grundbevilling. Da de oprindeligt 350.000 kr. med årenes regulering var blevet 
til 397.000 kr. i 2021 betyder det, at vi her i 2022 kun skal regne med 350.000 kr. som tilskud fra 
kommunen samtidig med at den husleje, som kommunen tager for brug af Frivilligcenterets lokaler 
stadig stiger, fordi huslejen pristalsreguleres.    
- Det er ikke kun Frivilligcenteret, der har mærket til besparelserne. De sociale foreningers 
mulighed for at søge § 18 midler er blevet kraftigt beskåret. Således er det udmeldte beløb i 2022 
kun 273.000 kr. I de tidligere 4 år var der sat omkring 451.000 kr. at til uddeling som § 18 midler. 
Vi ser altså en besparelse på omkring 40%.    
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Frivilligcentrets bestyrelse har selvfølgelig været i en konstruktiv dialog med kommunen om begge 
disse besparelser og vi sætter nu vor lid til, at den nye civilsamfundsstrategi, der netop vil udvikle 
en fremtidssikret og sammenhængende støttemodel, ligesom man vil skabe klarhed om finansiering 
af §18 midlerne.   
 
Kommunalvalget 
Som alle ved, var der valg til kommunen i november 2021. Ved siden af at valget blev 
omdrejningspunkt for vor fejring af frivillig fredag, blev det også en reminder, om at vi ikke skal 
tage Frivilligcenteret eksistens for givet, da Ny borgerliges repræsentant foreslog Frivilligcenteret 
nedlagt og midlerne brugt til 6 ressourcepersoner fordelt rundt på øen.      
Valget fik endvidere den konsekvens, at kommunen ved konstitueringen efter valget udpegede nye 
bestyrelsesmedlemmer til de bestyrelsespladser, der er til henholdsvis en kommunal politiker og en 
kommunal embedsmand.   
 
Samarbejde 
Udviklingen af Frivilligcenterets lokale rammer finder også sted gennem en række indgåede 
samarbejdsrelationer. 
Lad mig her blot nævne: 
1. Samarbejdet med Langeland Kommune:     
- Årlig diskussion og revision af samarbejdsaftalen med kommunen. Aftalen bliver nu diskuteret og 
revideret på et møde mellem frivilligcenterets leder og kommunaldirektøren. Aftalen indgås nu for 
en 4 årig periode.   
- Årligt samarbejdsmøde møde med kommunen, Afholdt 29. september.  
- Kommunen udpeger to medlemmer af Frivilligcentrets bestyrelse. 
- Repræsentanter fra kommunen har plads i styregruppen for projektet: Langelands ressourcer – 
flere ind i fællesskabet.  
- Lederen af Frivilligcentret har plads i kommunens Udsatteråd.  
- Formidling og uddeling af Frivillighedens Pris 
- Netværksaktiviteter for demensramte og pårørende 
- Metode til brobygning mellem tilbud i Sundhedshuset og foreningslivet.  
- Formidling af portalen ”Boblberg.dk” 
- Etablering af netværk på børn-, unge, og familieområdet på tværs af foreninger og kommunens 
institutioner.  
- Samarbejde med socialpsykiatrien i kommunen, der skal være med til at facilitere brobygning 
mellem de frivillige fællesskaber og mennesker med tilknytning til socialpsykiatrien.  
Igen i år er der grund til at takke Langelands Kommune for samarbejdet og den hjælpsomhed, vi 
møder i det daglige.  
2. Samarbejdet med Folkeoplysningsudvalget: 
- Opdatering af Foreningsvejviseren for Langeland, Strynø og Siø. 
- Fejring af Frivillig Fredag. Her i 2021 blev samarbejdet intensiveret hvad angår planlægning og 
gennemførelse af arrangementet i kraft af en fælles arbejdsgruppe.    
3. Samarbejdet med lokale foreninger 
- Frivilligcenteret har en fast plads i bestyrelsen for Landsbyklyngen – Vi Samler Enderne. Her har 
vi især bidraget i aktiviteterne ”Fællesskabets Folkemøde, samt blafferi på Langeland.   
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- Frivilligcenteret har i samarbejde med foreninger på Nordlangeland udarbejdet pjecen 
”Velkommen seniorer til frivillige fællesskaber fra Hou til Tullebølle.  
- Opstart af samarbejde med foreninger på Sydlangeland med det formål at styrke ældres 
muligheder for deltagelse i lokale fællesskaber.  
  
Udvikling og aktiviteter i Frivilligcenteret  
 
Ansatte på Frivilligcenteret.  
Med hensyn til udskiftning af ansatte medarbejdere på Frivilligcenteret har 2021 – 22 været 
nogenlunde roligt.  
- 29. juni sluttede Lene Elinor Jørgensen som projektleder og barselsvikar for Sofie Aagaard Myhr. 
- 1. august genoptog Sofie Aagaard Myhr sit arbejde som projektleder efter endt barselsorlov. Sofie 
gik ved den lejlighed ned i arbejdstid til 25 timer om ugen.    
- 1. september genansættes Lene Ellinor Jørgensen i sit arbejde som selvhjælpskoordinator med 7 
timer om ugen.  
 
Brug af Frivilligcentret. (Se årsskrift 2021) 
- I 2021 blev der registreret 55 medlemsforeninger 
- Der har været 1238 lokalebookninger (mod 979 i 2020 – 21 og 884 i 2019 – 20). 490 af disse 
bookninger er blevet annulleret på grund af corona nedlukninger. Bookningerne er foretaget af 52 
forskellige foreninger      
- 20 foreninger har benyttet sig af Frivilligcentrets printtilbud. 
- Vejledning af 9 borgere omkring frivilligt arbejde 
- Vejledning af 38 borgere omkring deltagelse i foreningstilbud 
- 45 rådgivninger af foreninger, kommunalt ansatte og andre i forbindelse med opstart af 
foreninger/aktiviteter, fundraising, vedtægter, CVR-nummer, regnskabsføring, regler for frivillige, 
datalovgivning, info om foreningstilbud, m.m.  
 
Synliggørelse af Frivilligcentret, foreningslivet og den frivillige verden 
- Frivilligcenterets månedlige nyhedsbrev er blevet udsendt til 215 abonnenter.  
- Projekt: ”Langelands Ressourcer-flere ind i fællesskabet”, har udsendt 2 nyhedsbreve. 
- Ugentlige opslag postet til 500 følgere på facebook. 
- 13 artikler i lokale medier 
- Deltaget i 4 lokale events som Øhavsmarkedet, Fællesskabets Folkemøde, Fantastiske 
fællesskaber og Julemarked i Hou med info-bod. 
- Opdateret foreningsvejviseren i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget. Her er info om 130 
foreninger.  
- Velkommen seniorer til foreninger fra Hou til Tullebølle udgivet i 2000 eksemplarer i samarbejde 
med frivillige i nord. 
- Info materialet: ”10 gode grunde til at blive medlem” er blevet udarbejdet og der er blevet sendt 
mail til 30 foreninger. 
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Arrangementer afholdt for foreninger og frivillige.  
3 Kurser 
- 9. oktober afholdes kursus i krisepsykologi i samarbejde med Natteravnene og 
Hjertestarterforeningen.  
- 11. november gennemførte Ingefair og det centrale Frivilligråd temaaften om frivillighed 
- 29. november afholdtes kursus om den motiverende samtale.   
8 Workshops/møder 
- 9. juni afholdtes noget forsinket grundet corona pandemien  2. ”Godt du kom” workshop 
- 23. august afholdtes styregruppemøde i projektet: ”Langelands Ressourcer – flere ind i 
fællesskabet 
- 26. oktober afholdtes 1. ”Godt du kom” workshop. 
- 16. november afholdtes 2. ”Godt du kom” workshop”. 
- 22. november afholdtes første møde om fremstilling af foreningskatalog for Langeland syd. 
- 28. februar 2022 afholdtes workshop om udvikling af SeniorCentralen  
- 1. marts 2022 afholdtes styregruppemøde i projektet: ”Langelands Ressourcer – flere ind i 
fællesskabet”. 
- 2. marts 2022 afholdtes 2. møde om fremstilling af foreningskatalog for Langeland syd.         
5 Sociale arrangementer  
- 21. maj. Formiddagsarrangement i forbindelse med åbning af Frivilligcenteret efter corona 
nedlukning. 
- 17. juni afholdtes sommerfest med stor tilslutning (omkring 80 deltagere) 
- 24. september fejres frivilligheden på Frivillig fredag. 
- 5. oktober inviterer seniorcentralen nord til morgenkaffe på Hou skole 
- 2. december var der julehygge i frivilligcenteret. 
 
Hvad Frivilligcenteret også har haft travlt med. 
 
Projekt- og selvhjælpsaktiviteter. 
Tryg Start – Fælles mål.  
Ved sidste års beretning havde Frivilligcenteret indsendt en ansøgning til TRYG fonden om at 
gennemføre et projekt, der skulle gøre det nemmere for alle børn og unge i Langeland kommune at 
deltage i foreningslivets fællesskaber.  
Projektansøgningen blev desværre ikke imødekommet, men Frivilligcenteret arbejder stadig på at 
skabe et netværk bestående af langelandske råd, institutioner og organisationer med det formål at 
medvirke til en mere samlet indsats i forhold til børn og unge.  
Projekt Langelands ressourcer – flere ind i fællesskabet. 
Dette er Frivilligcenterets helt store projekt. Der er i år jf. Årsskrift 2021 blevet arbejdet med tre 
typer af indsatser nemlig: 
1. Opsporing af ældre borgere, der kan have glæde af deltagelse i foreningslivet. Dette sker gennem 
opbygning af Seniorcentral i nord og syd, udarbejdelse af foreningskatalog, samt samarbejde med 
hjemmeplejen og kommunens forebyggelseskonsulenter.  
2. Rekruttering af Seniorguides for gennem guidning at skabe en tryg start og god kontakt mellem 
den ældre borger og foreningslivet.  
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3. Tilbud om information og uddannelse til foreninger om modtagelse og fastholdelse af nye 
foreningsmedlemmer.         
På grund af corona har Frivilligcenteret fået forlænget projektet så det nu strækker sig til udgangen 
af 2022.  
Sorggruppeprojektet. 
Frivilligcenter Langeland er et af de 22 frivilligcentre, der er med i FRISEs landsdækkende 
sorggruppe-projekt. Hovedformålet med projektet er at udvikle og afprøve et skræddersyet 
selvhjælpskoncept for mennesker i sorg. Projektet, hvor også Det Nationale Sorgcenter medvirker, 
er finansieret gennem TRYG fonden.   
Bæredygtig mad og sociale fællesskaber blandt lavindkomstgrupper i urbane og rurale 
lokalsamfund. 
Frivilligcenter Langeland er blevet forespurgt og har sagt ja til at være praksispartner i dette 
forskningsprojekt, som forskere fra København og Roskilde Universiteter ønsker at gennemføre.  
Foreløbigt er der sendt første ansøgning (interessetilkendegivelse) til VELUX fonden.    
Selvhjælps og netværksaktiviteter (PUF-midler)  
Omkring 70 borgere har i løbet f 2021 deltaget i en Frivilligcenterets selvhjælps- og 
netværksgrupper.  Det drejer sig om følgende grupper: 
- Selvhjælpsgruppe for personer der har eller har haft kræft 
- Netværksgruppen mormormad.  
- Netværksgruppen kaffe- og kulturklubben   
- Netværksgruppen for demensramte og pårørende. Forkælelsesaftener og udflugter.  
 
Corona aktiviteter. 
- Indkøb af 3 easy-up pavilloner til udendørs møder. Under tiden lidt koldt og blæsende. 
- Netværksaktiviteter for demensramte og pårørende fortsatte på trods af coronarestriktioner i form 
af at frivillige kørte ud med forkælelseshilsener i form af blomster og mundgodt.   
- Indbydelse til webinaret: ”Kickstart efter corona”.   
- Omdeling af pjecen: ”Corena sikre fællesskaber” 
 
Fundraising. 
Ud over grundbevillingen fra henholdsvis Socialstyrelsen og Langeland kommune har vi søgt og 
fået midler fra offentlige puljer og private fonde. Det gælder: 
- PUF-puljen (Socialstyrelsens ansøgningspulje for frivilligt socialt arbejde) 
- 1000 nye fællesskaber (Slots- og kulturstyrelsen) 
- VELUX fonden 
- Grosserer H.F. Hansens Fond 
- Søsterloge nr. 91 Constance 
- Trygfonden 
 
Frivilligprisen.    
I samarbejde med Langeland Kommune har Frivilligcentret udviklet nye procedurer i forbindelse 
med uddelingen af Langeland Kommunes Frivilligpris. I 2021 blev prisen ifølge traditionen uddelt 
den sidste fredag i september, hvor frivilligheden fejres på frivillig fredag.  
Nominerede til prisen var:    
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- Knud Jensen fra fællessang i Frivilligcenteret. 
- Bodil Skriver fra Besøgs- og Vågetjenesten  
- Prisvinder Hanne Østergaard fra Røde Kors.   
Stort tillykke til Hanne og de øvrige nominerede  
 
Faste aktiviteter i Frivilligcenteret.  
Mandag  
* Datastuen Langeland. Undervisning i basal PC-brug 

* 2 Gå-hold henholdsvis korte og lange ture  

* Angst-gruppen 

* Det Muntre Hjørne. Brætspil. 

* Café Langeland 

* NADA Café 

* Engelsk samtalegruppe 

* Café Langeland 

* Langeland cykel og løb 

Tirsdag 
* Café Morgenstjerne 

* Anonyme Alkoholikere 

* Kaffe- og kulturklubben ( I lige uger) 

* Spansk samtalegruppe 

Onsdag 
* Fællessang 

* Rudkøbing krolfklub (maj – september) 

* Røde Kors Café Come and Go. 

* Langeland Cykel og løb 

* Fotoklubben Langeland 

* Netværk Mormormad 

.* Bedre Psykiatri (Sidste onsdag hver måned)  

Torsdag 
* Husmøde i Frivilligcenteret 
* Håndarbejdsklub 

* NADA Café. 

* Anonyme Alkoholikere 

* Hjemmevejlederteam, psykiatrien 
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* Husflidsforeningen  

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

 
Fredag 
* Asberger Langeland (1 fredag hver måned) 

 

Bestyrelsen 
I bestyrelsen har vi gennemført 7 bestyrelsesmøder nemlig den 28. april 2021; den 26. maj 2021; 
den 11. august 2021; 22. september 2021; 3. november 2021; 8.december 2021 og 2. februar 2022. 
Repræsentanter for bestyrelsen har endvidere deltaget i møder afholdt henholdsvis af bestyrelsens 
regionale netværk og FRISE. Endelig har medlemmer fra bestyrelsen deltaget aktivt i planlægning 
og gennemførelse af Frivilligcentrets aktiviteter, ligesom bestyrelsesmedlemmer har deltaget i en 
række ide- og udviklingsgrupper som f.eks. :            
- Frivillig Fredag planlægningsgruppe sammen med Folkeoplysningsrådet.  
- Synlighedsgruppe.  
- Økonomi partnerskabsgruppe  
- 10 års jubilæumsgruppe  
- Frivilligcenterets venner  
Det har været et spændende og travlt år for bestyrelsen.       
Endelig og som tidligere nævnt kom kommunalvalget til at betyde at vi pr. 1. januar 2022 måtte 
sige farvel til to udpegede kommunale bestyrelsesmedlemmer nemlig Hanne Karlskov Andersen og 
Lisa Pihl Jensen. Tak til dem begge for deres indsats. Det skal her nævnes at Lisa er en af 
frivilligcentres initiativtagere. Hun har med stort engagement været med lige fra ideen blev 
undfanget til nu næsten 10 år efter.  
Det betyder også velkommen til 2 nye bestyrelsesmedlemmer nemlig Britta Brix Madsen og Jesper 
Skovhus.       
 
Afslutning          
Hvad vil Frivilligcenterets år 2021– 22 blive husket for? Jeg tror der er 4 forhold der vil blive 
husket nemlig: 
1. Den travlhed, der opstod da Frivilligcenteret åbnede efter coronanedlukningen den 21. maj hvor 
aktiviteterne igen skulle sættes i gang. Der har været arbejdsmæssigt pres på for at få gennemført 
handleplanen dette år.   
2. Glæden og befrielsen ved at vi her pr. 1. februar 2022 tilsyneladende slap helt ud af coronaens 
restriktioner. 
3. Kommunale besparelser, der både ramte Frivilligcenterets budget og foreningernes § 18. midler. 
4. Den forfærdelige krig der brød ud i Europa her i begyndelsen 2022. 
Vi er unægtelig spændt på, hvad det kommende år vil give Frivilligcentret og foreningslivet af 
udfordringer i forbindelse med krigen samt i forbindelse med de varslede kommunale sparerunder.   
Lad mig slutte beretningen med at takke de ansatte, husværterne, frivilligcentrets øvrige frivillige, 
samt alle de personer og foreninger, der har været med til at skabe liv, glæde, trivsel og godt 
samvær på Frivilligcenter Langeland i 2021 – 22. 
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Jesper Holst 
Bestyrelsesformand  
Frivilligcenter Langeland.              


