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Årsrapport 2017
Bestyrelsens beretning aflagt af formanden på 
generalforsamlingen den 18. april 2018  
i Frivilligcenter Herning
Velkommen til generalforsamling i Frivilligcenter Herning.
Velkommen til vores medlemsforeninger og velkommen til medarbejdere og frivil-
lige i Frivilligcenter Herning. 

Endnu et år et gået – Heldigvis kan vi se tilbage på et godt år, selv om vi også har 
haft udfordringer i 2017 og stadig har det fremadrettet 
specielt på det økonomiske område. 

Jeg vil godt følge op på et par af de udfordringer, som jeg 
også nævnte i min beretning sidste år.

Frivilligcenter Hernings indtægtskilder
Én af Frivilligcenter Hernings indtægtskilder har i mange 
år været Socialstyrelsens PUF-midler. Vi har igennem 
mange år fået en del penge fra denne pulje, men igen-
nem de seneste år er dette tilskud for vores vedkom-
mende løbende blevet reduceret. Det skyldes dels, at 
puljens størrelse er reduceret, at der er mange ansøgere til puljen og at puljen 
kun gives som ét-årige projektmidler. Det har betydet, at Frivilligcenter Herning har 
fået afslag på sin seneste ansøgning om PUF-midler. Det har selvfølgelig haft stor 
indflydelse på vores økonomi i 2017 og efterfølgende også i 2018.

En anden fast finansieringskilde er Statens grundfinansiering til Frivilligcentrene. 
Grundfinansieringen er sikret i 2018 – 2021, men der er fastsat nye tildelingskrite-
rier, som frivilligcentrene skal leve op til for at få tildelt statslige grundfinansiering, 
og som skal sikre, at centrene arbejder mere mål- og resultatorienteret. 

Ét af tildelingskriterierne er, at vores vedtægter skal danne grundlag for en bredt 
sammensat bestyrelse med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og 
med forskellige kompetencer og erfaringer.  Disse kriterier lever foreningens nuvæ-

Mariane Ravnholt
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rende vedtægter ikke op til, og det betyder, at bestyrelsen i dag fremsender forslag 
til vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen – omhandlende for-
slag til en ny medlemsparagraf, der åbner op for en bredere kreds af medlemmer, 
som dermed bliver stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen samt forslag til 
nye bestemmelser om sammensætning af bestyrelsen. 

Et andet kriterium er, at vi skal dokumentere en overordnet strategi med målsæt-
ninger på bestemte fokusområder. Derfor har bestyrelsen i den seneste tid arbejdet 
meget med at få udarbejdet en ny strategi, der bl.a. omhandler, hvordan vi vil ar-
bejde med disse fokusområder. Centerlederen vil præsentere hovedpunkterne fra 
strategien på et senere punkt på dagsordenen. 

Det tredje tildelingskriterium er en kommunal medfinansiering. Heldigvis har vi ikke 
i Herning Kommune et problem med dette kriterium. Herning Kommune betaler 
og har altid betalt et større tilskud til Frivilligcenter Herning, end kravet om medfi-
nansiering medfører. Et tilskud som muliggør, at vi kan fastholde og udvikle på de 
tilbud, som vi giver til vores medlemmer – ikke mindst de gode lokaleforhold, som 
vi har i Frivilligcenter Herning. 

I oktober 2017 vedtog regeringen en ny Civilsamfundsstrategi. Strategien har to 
klare mål. Den skal bidrage til, at der bliver sat skub i frivilligheden i alle kroge af 
landet og at flere uden for arbejdsmarkedet – særligt udsatte borgere – engagerer 
sig frivilligt. 

Civilsamfundsstrategien
Ét af sporene i Civilsamfundsstrategien handler om infrastrukturen. Frivilligcen-
trene er centrale aktører i den frivillige sociale infrastruktur, og regeringen vil styrke 
frivilligcentrenes arbejde som led i at sikre gode rammer for det frivillige initiativ 
og det lokale frivillige sociale arbejde. Regeringen vil sikre et kvalitetsløft af frivil-
ligcentrenes arbejde, så de fungerer som stærke lokale fyrtårne til at understøtte 
det frivillige sociale arbejde og foreningsliv. Der er afsat centrale midler til at udvikle 
og implementere en kvalitetsmodel for frivilligcentrenes arbejde. Dette kvalitetsar-
bejde bliver frivilligcentrenes landsorganisation FriSe en væsentlig medspiller i, og 
arbejdet starter op i maj i år. 

En anden aktør i infrastrukturen er Frivilligrådet, der rådgiver regering og Folketing 
om muligheder og tendenser i den frivillige sociale sektor. Der er lavet en ny udpeg-
ningsmodel for Frivilligrådet, hvorefter FriSe har fået en fast plads i Frivilligrådet. 
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Det er meget positivt, at den nye civilsamfundsstrategi har fokus på frivilligcentrene 
som lokale aktører i det frivillige sociale arbejde, som udføres lokalt i vores egne 
frivillige foreninger og initiativer. 

Regnskabsresultatet i 2017
Som jeg plejer, vil jeg også kort omtale regnskabsresultatet i 2017, selv om Center-
lederen vil gennemgå regnskabet under det efterfølgende punkt. 

Efter tre år med underskud giver driften i 2017 et lille overskud på knap 20.000 kr.  
Som allerede nævnt har vi manglet PUF-midler i 2017, men ved besparelser, tilba-
geholdenhed og andre forhold, har vi opnået et resultat, der stort set balancerer 
med budgettet for 2017.   

De seneste tre års underskud har selvfølgelig tæret på foreningens egenkapital, 
men bestyrelsen er af den opfattelse, at den nuværende egenkapital på 200.000 kr. 
er forsvarlig til at kunne imødegå uforudseelige hændelser og evt. retskrav. 

Projektet »Ind i Fællesskabet«
Én af de helt gode historier i 2017 er, at Trygfondens regionale råd Midtjylland har 
doneret godt 600.000 kr. til et treårigt projekt for at hjælpe ensomme ældre med at 
opbygge netværk, der hvor de bor. 

Frivilligcenter Herning fik donationen overrakt ved en reception i Frivilligcenteret 
den 13. november 2017, og jeg vil benytte også denne lejlighed til at takke Trygfon-
den for den store donation, der gør det muligt for os at gennemføre projektet.

Jeg tror, at I alle har hørt om projektet »Ind i Fællesskabet«, som er godt på vej med 
Kurt Kleon Jeppesen som projektleder. Han har allerede været langt omkring i Her-
ning kommune for at skabe sig netværk og synlighed både i foreninger og institu-
tioner i lokalområderne og i den kommunale ældreorganisation, ligesom han fik lov 
til at præsentere projektet på Dialogmødet i Herning Kommune i november måned. 
Man kan følge projektet i de nyhedsbreve, som projektlederen løbende udsender. 

Kontorfællesskaber
Jeg vil også gerne fremhæve det kontorfællesskab vi har i Frivilligcentret med an-
dre foreninger med socialt sigte. Fra 2018 er der lejeaftaler om kontorfaciliteter 
med Ældresagen, Dansk-Tamilsk Informationscenter, Selvhjælp Herning og Folke-
kirkens Familiestøtte. Disse foreninger er alle medlemmer af Frivilligcenter Herning 
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og bruger samtidig Frivilligcentrets fællesfaciliteter og mødelokaler, og de er alle 
med til at skabe et godt miljø i huset. 

Vi går ind i 2018 med 94 betalende medlemsforeninger, og bestyrelsen behandler 
løbende ansøgninger om optagelse fra nye foreninger. Velkommen til 7 nye med-
lemsforeninger i 2017! Selvfølgelig er der også enkelte udmeldinger af forskellige 
årsager i løbet af et år. 

Frivilligcentrets strategi har i 2017 været at udvikle servicen over for og tilbuddene 
til vores medlemsforeninger samt at gøre vores tilbud mere synlige. Vi har, så vidt 
det har været muligt, prøvet at leve op til vores egne målsætninger herfor, men 
også mange opgaver og krav kommer til udefra, som trækker på vores begræn-
sede personaleressourcer. Aktiviteter, projekter, kurser, nye initiativer og tal er nær-
mere beskrevet i Centerlederens årsrapport for 2017.

Vi vil selvfølgelig gerne fortsat være i løbende dialog med vores medlemsforenin-
ger, så vi hele tiden kan få afstemt vores tilbud med jeres forventninger og behov.

Jeg vil gerne hermed sige tak til medlemsforeningerne for samarbejdet og tak til 
alle brugere af Frivilligcenter Herning. 

Tak til de myndigheder m.v., der har bevilget os penge til at drive Frivilligcenter 
Herning og ikke mindst tak til Herning Kommune for økonomiske midler og for et 
godt samarbejde. 

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for godt 
samarbejde og tak til vores medarbejdere Bibi og Kurt og vores uundværlige frivil-
lige i huset.

Mariane Ravnholt
Bestyrelsesformand
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2017 var et år, hvor vi fik mulighed for at ansætte en projektmedarbejder. Besty-
relsen og centerlederen har længe set et behov for, at lederens opgaver kunne 
uddelegeres, og at vi fik en medarbejder, der kunne løfte de dagligdags opgaver 
og være tovholder på nuværende og fremtidige projekter. Frivilligcenter Herning er 
til for at skabe mere kvalitet i foreningsarbejdet, og det 
skal vi hele tiden arbejde på at gøre bedst muligt og i 
overensstemmelse med medlemsforeningernes ønsker 
og den efterspørgsel, der er på frivillige sociale tiltag.

I den del af Frivilligcentrets tilbud der omhandler formid-
ling af frivilligjob, er det tydeligt, at hjemmesiden frivillig-
job.dk er et uundværligt værktøj i arbejdet med at søge 
efter nye frivillige. Vores udfordring er blandt andet, at 
opslagstavlerne i supermarkedet for længst er fortid, og 
at mange foreninger gerne vil nå længere ud end deres 
eget og vennernes  netværk. 

De borgere, der ikke selv finder vej til 
det ønskede frivilligjob via f.eks. vores 
hjemmeside eller hjemmesiden frivil-
ligjob.dk, kan booke en samtale her i 
frivilligcentret. Flere og flere foreninger 
slår efterhånden deres frivilligjob op på 
frivilligjob.dk, og det er en stor hjælp for 

os. Vi benytter det som et redskab i samtalen med en potentiel ny frivillig. Stillings-
opslagene er velbeskrevne og ajourførte, og hjemmesiden gør det nemt at tage 
kontakt til foreningen med blot et klik. 

Til inspiration skildrer »Frivilligrapporten 2016-2018: Tal om det frivillige Danmark«, 
at førstepladsen for, hvad frivillige motiveres af, når de udfører frivilligt arbejder, 
at det frivillige arbejde gør en forskel for andre. På anden pladsen kommer, at det 
frivillige arbejde skal være sjovt. 

Det er for mig at se et helt centralt fokus, at frivilligt socialt arbejde skal gøre en 
forskel for andre. Når vi kan tilbyde den borger, der føler sig alene, et fællesskab, og 

Bibi Sandegaard Høeg

»  Alle vil elske dig 
... til gengæld får 
du ingen løn«
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tilbyde en opgave til den borger, der har ekstra timer at give af, eller til den borger, 
der har brug for at opleve, at der også er brug for mig, så giver det hele mening.

I årsberetningen kan I læse mere om, hvad Frivilligcenter Herning har brugt sine 
ressourcer på i 2017. God læselyst. 

Besøg fra Tjørring Skole
I september fik Frivilligcenter Herning besøg af Tjørring skoles 6. årgang der havde 
fokus på temaet: »Frivillig« i uge 38. De blev delt i tre grupper og introduceret for 

tre stationer. En station var frivilligcentrets 
leders oplæg om frivillighed og forenings-
vedtægter, og afsluttende blev der holdt 
en mini generalforsamling, hvor en hånd-
fuld elever blev valgt til en fiktiv bestyrelse. 
En anden station bød på dilemmaspil, der 
præsenterede eleverne for nogle af de ud-
fordringer, man evt. skal kunne forholde sig 
til som bestyrelse eller som leder af frivil-
ligt arbejde m.m. En tredje station var hos 
Selvhjælp Herning, der introducerede ele-
verne for deres arbejde. Efter middagspau-

sen cyklede hver gruppe af sted til henholdsvis Kirkens Korshærs genbrugsbutik 
»Børnehjørnet«, Kirkens Korshærs varmestue og Headspace for at høre mere om 
det, disse steder er sat i verden for.

Frivillig Fredag den 29. sept. 2017 i Frivilligcenter Herning
I 2017 fik vi §18midler til at afholde flere synliggørende og netværksskabende »Fri-
villigdage« rundt i kommunen. Vi har haft svært ved at ramme »den rigtige dato« 
for den tiltænkte dag i Aulum. I januar 2018 afholder vi frivilligdag i Aulum, og i 2019 
kommer turen til Kibæk osv. De nævnte §18midler rækker udover Frivillig Fredag i 
2017 til bl.a. afholdelsen af Frivilligdag i Aulum og netværksmøder i 2018.

»  De tre motivations-S’er: 
SJOVT 
SAMMEN 
OM SAGEN«

Besøg af 6. årgang fra 
Tjørring Skole
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Formålet med Frivilligdag og Frivil-
lig Fredag var bl.a. at synliggøre 
frivilligcentrets tilbud og vedlige-
holde og pleje relationen til de del-
tagende foreninger. Samtidig gav 
det de deltagende foreninger mu-
lighed for at blive ambassadører 
for hinandens tiltag og danne net-
værk på tværs. Dagen var placeret 
på den nationale Frivillig Fredag 
– Danmarks nationale frivilligheds-
dag – så vi gav vores hyldest til fri-
villigheden og det frivillige sociale 
arbejde i Herning Kommune.

Det var en god oplevelse at af-
holde Frivillig Fredag i og udenfor 
Frivilligcenter Herning, og det var 
en fryd at møde positive meldin-
ger hele vejen rundt ved bordene. 
Vi havde øjensynligt ikke lige så 

mange gæster udefra som de andre år på torvet, men det interessante var, at de 
22 deltagende foreningers forventninger til arrangementet blev indfriet. De, der 
lagde vejen forbi, var anderledes motiveret for en snak, end de borgere, vi møder 
mere eller mindre tilfældigt, når vi holder torvedag. Rammerne her i huset gav god 
mulighed for, at de deltagende foreninger kom i snak med hinanden og fik udveks-
let ideer og aftalt den videre platform for eventuelle samarbejdsmuligheder. Den 
efterfølgende fællesspisning for de deltagende foreninger var cremen, der bandt 
dagen sammen, da snakken gik godt hen over pesto, chorizopølse og flutes. 

Åbningstale ved Anne Marie Søe Nørgaard, 
socialudvalgsformand i Herning Kommune 

Frivillig Fredag Fællesspisning for de deltagende 
foreninger ved Frivillig Fredag
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Netværksmøde for foreninger
Onsdag den 22. november afholdt vi det første netværksmøde for foreninger, og 
det var en god aften med gode input fra de deltagende foreninger. På orienterings-
mødet i forbindelse med planlægningen af Frivillig Fredag blev der udtrykt et behov 
for et netværksforum, hvor foreningerne kan udveksle erfaringer med hinanden. 
Der var god opbakning til netværksmødet den 22. november, hvor ca. 10 foreninger 
deltog med en eller flere repræsentanter. Netværksgruppen blev enige om en form 
for de fremtidige netværksmøder, hvor der veksles mellem netværksmøder med 
generelle emner, som den 6. marts 2018, hvor mødet har fokus på hvervning af 
frivillige. Og netværksmøder af mere specifik karakter, som den 15. maj 2018, hvor 
der er fokus på »Tiltag for børn og unge«.

Orienteringsmøde for Frivilligdag den 31. januar i Aulum 
Vi fik holdt orienteringsmøde i Aulum onsdag den 6. december, og de fremmødte 
foreninger udtrykte alle lyst til at medvirke til Frivilligdag onsdag den 31. januar 
2018. Alt tyder på, at det kan blive en begivenhedsrig frivilligdag med god opbak-
ning fra en del foreninger. Der er en fin balance mellem de foreninger, der er aktive 
i Aulum allerede, og de foreninger, der ønsker at blive det, og enkelte foreninger, 
der bare vil benytte lejligheden til at reklamere for det arbejde, de allerede laver 
andetsteds i kommunen.

Projekt i Holtbjerg
Plads til forskel, Herning Kommune og Frivilligcenter Herning samarbejder omkring 
dannelsen af et netværk på Holtbjerg. Der er fokus på, at de foreninger, der er 
aktive på Holtbjerg, lærer hinandens aktiviteter og projekter at kende.  Projektet 
kaldes »Frivilligt Forum Holtbjerg« og tog første skridt til samarbejdet på en work-

»Hver tredje frivillige er 
frivillig mere end et sted«
(citat fra Frivilligrapporten  
2016 - 2018)

Frivillig Fredag
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shop i juni ved at danne en Facebookgruppe, der blev en spæd start på at danne 
netværk mellem foreninger og aktiviteter på Holtbjerg. Næste møde med netværket 
var i slutningen af august. Projektet går sin stille gang, og foreningerne er ved at 
finde ud af, hvad de kan bruge hinanden til, og hvad de kan arbejde sammen om i 
fremtiden for at opnå bedre kendskab til hinanden og stå stærkere sammen.

Børnenes Brobygger 
– Red Barnets pilotprojekt i samarbejde med Herning Kommune:
Vi har været med på sidelinjen i opstartsfasen af Red Barnets pilotprojekt, Børne-
nes Brobygger, et samarbejde mellem Red Barnet og Herning Kommune. Alle for-
eninger og kommunale medarbejdere, der arbejder med børn og unge var inviteret 
til en samskabelsesproces den 15. november. Der kom mange gode input til, hvor-
dan kommunen og civilsamfundet kan blive bedre til at varetage det enkelte barns 
tarv. Hvis projektet ender med at have en ansat, var der flere ideer, der pegede 
på et tæt samarbejde med Frivilligcentret og f.eks. Herning Idrætsråd. Vi glæder 
os til at tilbyde samarbejde og støtte samt blive klogere på området sammen med 
Børnenes Brobygger.  

Sundheds- og aktivitetsdagen (SUAK-dag) 
Lørdag den 5. august blev (uden at vi vidste det på dagen) den sidste af en årrække 
af Sundheds- og aktivitetsdage. Dagen bar præg af, at det stadig var sommerferie, 
da mange af de ellers trofaste foreninger og deres medlemmer var fraværende. 
Der var ca. 40 mennesker forbi teltet i løbet af arrangements varighed. Det var på 
trods af regn og få deltagere på mange måder en fantastisk dag, da snakken gik 
helt fantastisk på kryds og tværs af nationalitet og alder m.m. Mad og leg kan bare 
noget, når det kommer til 
at skabe et fælles rum at 
mødes i. 

Forberedelserne til dagen 
har altid hvilet meget på 
centerlederen og nogle 
få frivillige. Bestyrelsen 
for Frivilligcenter Herning 
besluttede, at vi som Fri-
villigcenter ikke søger 
§18-midler til Sundheds- 
og aktivitetsdag i 2018, da 

Zumba til Sundheds- og aktivitetsdag 2017
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de prioriterer at bruge cen-
trets ressourcer anderledes.

Generalforsamling i 2017
Der var en god dialog imellem frivilligcentret og medlemsforeningerne, hvor med-
lemsforningerne fik mulighed for at få medindflydelse på, hvad Frivilligcenter Her-
ning særligt skal arbejde med, og hvilke fokusområder vi skal have på det sociale 

frivillige område. Især 
»Frivillig Fredag« blev 
diskuteret, da der fra 
enkelte foreninger var 
et ønske om, at Frivil-
lig Fredag vender til-
bage til torvet i Herning 
midtby igen i 2018. 

Formandens beretning 
og centerlederens ori-
entering om det kom-
mende arbejde blev 
godt modtaget. 

I tal var der fremmødt 27 deltagere og 20 stemmeberettigede foreninger. To nye 
bestyrelsesmedlemmer samt en ny suppleant blev valgt ind og to bestyrelsesmed-
lemmer blev genvalgt. 

Ud af huset-arrangementer
Bibi var inviteret til generalforsamling i Det sociale Gullestrup den 25. januar for at 
fortælle om Frivilligcenter Hernings tilbud. Og en sidegevinst var et godt indblik i, 
hvilke aktiviteter der foregår i Gullestrup. En forening til inspiration for mange bolig-
områder, hvor de frivillige gør en uvurderlig indsats for at skabe fælleskaber for alle.

Sundheds- og 
aktivitetsdag 2017

Generalforsamling i Frivilligcenter Herning 2017
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Dialogmøde på Lær Dansk
Sammen med 13 andre foreninger, der har tilbud til flygtninge og indvandrere, var 
centerlederen inviteret til dialogmøde på sprogcentret »Lær Dansk« den 16. marts. 
Dialogmødet gav et godt indblik i, hvilke tilbud der findes i Herning, hvilke forenin-
ger og aktiviteter, der mangler frivillige, og hvad vi kan bruge hinanden til. Der er 
som minimum grobund for et årligt møde.

Tag ansvar-ugen – tema om ledelse af frivillige m.m.
Frivilligcentret var inviteret til at indgå i en paneldebat tirsdag i uge 40 ved »Leder-
nes« Tag ansvar-arrangement i MCH Messecenter Herning. Tirsdagens program 
startede med et foredrag om at motivere frivillige. I paneldebatten fik jeg fra min 
plads på gulvet en del taletid og fik sat fokus på hjemmesiden frivilligjob.dk, og den 
uvurderlige hjælp hjemmesiden er i forsøget på at rekruttere nye frivillige. Panelde-
batten gav mulighed for både at sætte frivilligcentrets kerneydelser på dagsorde-
nen og at få en god fornemmelse af de deltagende foreningers situation. 

Dialogmøde den 1. november
Invitationen til dialogmødet er en fin gestus fra Herning Kommune og en måde at 
komme tættere på de foreninger og initiativer, der findes i kommunen. Både Frivil-
ligcenter Herning og vores projekt »Ind i fællesskabet« var på aftenens program 
sammen med organisationen Headspace og Bodil Markmøllers oplæg om den 
søndagscafé, hun står for. Aftenen gav gode muligheder for at snakke med et par 
forskellige foreninger, men vi nåede slet ikke at snakke med nær nok. 

Tak for et godt arrangement.

»  Se kommende  
arrangementer på 
www.fcherning.dk 
under ›Det Sker‹ «

»  Synliggør din forenings hjemmeside 
eller facebookside på  
www.fcherning.dk under  
›FIND FORENING‹ «
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Egne projekter:

Projekt GUIDET FÆLLESLÆSNING (i samarbejde med Herning 
Bibliotekerne)
I forbindelse med ansøgning til Innovationspuljen for 2017 søgte vi sammen med 
Herning Bibliotekerne om midler til at sætte gang i flere læsegrupper under kon-
ceptet »Guidet fælles læsning«. Konceptet har vist sig værdifuldt for især psykisk 
skrøbelige mennesker, da det giver plads til at bearbejde tanker uden at skulle 
udlevere sig selv. Ved at udveksle tanker om en tekst i stedet for, får man sat ord 
på ting, som ellers er svære at tale om. Vores rolle i projektet var primært at være 
sparringspartner på, hvordan man bedst kunne inddrage frivillige som læsegruppe-
ledere. Vores bidrag til projektet sluttede således med, at vi var behjælpelige med 
at lave et frivilligjob-opslag – hvor Biblioteket til gengæld har haft hele styringen af 
grupperne og kontakten til de frivillige. Bibliotekerne har oplevet en øget interesse 
for læsegrupperne, og vi håber at have bidraget til at skabe grobund for arbejdet 
fremover.

Projekt COOLTURKLUB (i samarbejde med Herning Kommune)
Vores indsats i dette projekt blev også finansieret af midler fra Innovationspuljen. 
Projektet havde som mål at skabe et koncept, hvor kronisk eller alvorligt syge unge 
mellem 14 og 17 år kunne mødes om kulturelle oplevelser (som teater, billedkunst, 
musik osv.) De unge skulle mødes i en periode på tre måneder og både besøge 
kulturinstitutioner rundt i kommunen og selv udfolde sig kunstnerisk. Trods ihærdigt 
arbejde og en fin proces, blev Coolturklubben ikke til noget – pga manglende tilslut-
ning fra målgruppen. Det viste sig, at der sideløbende var lavet et lignende tilbud 
fra Børneafdelingen på sygehuset, så der kom ikke andet ud af vore anstrengelser 
end nogle værdifulde erfaringer i at samarbejde mellem Frivilligcenter og Kom-
mune. Vi føler dog, det har været med til at skabe et godt fundament for fremtidige 
samskabelses-processer og samarbejdsmuligheder.

Projekt IND I FÆLLESSKABET (finansieret af TrygFonden)
Frivilligcenter Herning påbegyndte 1. oktober 2017 et nyt projekt for ensomme æl-
dre i Herning Kommune.

Projektet hedder »Ind i fællesskabet« og går kort fortalt ud på, at vi vil hjælpe de 
ældre, som af den ene eller anden grund ikke kommer så meget ud af deres eget 
hjem – og derfor ikke har så stor en omgangskreds. Disse mennesker vil vi finde og 
besøge – og så er vort mål at danne små netværk af mennesker i det nære, lokale 
miljø, hvor mennesker kan få glæde ved at være noget for hinanden. 
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Det kan være fire mænd, der finder sammen for at spille kort, eller tre kvinder, der 
vil nyde at sidde sammen med deres strikketøj eller formiddagskaffe. Det kan også 
være nogle, der hjælper hinanden med at komme ud og få noget frisk luft eller fin-
der ud af, de lige så godt kunne se deres yndlings tv-serie sammen hver søndag 
aften. 

Projektet begyndte i efteråret 2017 i hhv. Aulum og i den østlige del af Herning 
by – og skal i løbet af den tre-årige projektperiode rundt i hele Herning Kommune. 
Overalt forsøger vi at etablere et godt samarbejde med de foreninger, institutioner 
og andre, som i forvejen yder en indsats for målgruppen. Indtil nu har vi mødt stor 
imødekommenhed og velvilje fra både foreninger, borgere og kommunale ansatte, 
og mange giver udtryk for, at det er et godt initiativ. Vi har også haft held med at 
hverve dygtige frivillige, som arbejder godt og engageret med at besøge de ældre, 
vi får kontakt til.

Den største udfordring for projektet har – som forventet – været at få kontakt til de 
ældre, som har brug for vores tilbud. Det er tydeligt, at der er brug for en tålmodig 
og vedholdende indsats, hvor vi må gå mange forskellige veje for at få kontakt til 
de mennesker, der skal have glæde af IND I FÆLLESSKABET. Derfor er det rigtig 
dejligt, at projektperioden er på tre år. 

For Frivilligcenter Herning er der mange gevinster ved projektet. Dels får vi kontakt 
til mange mennesker, som vi lærer at kende – og dels giver det konkrete samar-

Reception for Trygfondens overrækkelse af bevillingen til projektet, 
Ind i fællesskabet
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bejde med mange kommunale institutioner og medarbejdere os en god platform at 
bygge videre på i andre sammenhænge. Den helt store sidegevinst er, at vi bliver 
synlige og nærværende i hele Herning Kommune og ikke bare i Herning by. Når 
vi gennem projektet mødes med lokale ildsjæle og repræsentanter fra foreninger 
rundt i oplandsbyerne, så lærer vi hinanden at kende på en helt ny måde. I be-
stræbelserne på at være Frivilligcenter for hele kommunen er dette en rigtig god 
løftestang.

Men først og fremmest håber vi naturligvis, at projektet vil få fodfæste og komme til 
gavn og glæde for mange ensomme ældre i hele kommunen. I begyndelsen af det 
nye år udvider vi projektet til hele Herning by og til nogle flere af oplands-byerne. 
Det glæder vi os til …

Projektet er finansieret af TrygFonden og kører under Frivilligcenter Herning.
Projektperioden er 1. oktober 2017 – 30. september 2020.
Kurt Kleon Jeppesen er ansat som projektleder på 14 timer om ugen.

Det Frivillige Mentorprojekt
På baggrund af, at vi fik afslag på PUF-midler i juni, valgte vi i efteråret 2017 at 
lukke ned for nye forløb i Det frivillige Mentorprojekt. De forløb, der er i gang, vil 
fortsætte, som de plejer. Fra og med 1. oktober var centerlederen igen projektleder 
for de igangværende forløb. Vi har kigget på, om Headspace på sigt kan bruge 
vores erfaringer og løfte især mentoropgaven for de 25 - 30-årige. 

I Det frivillige mentorprojekt har Frivilligcenter Herning hvervet og uddannet mento-
rer, som har lyst til at gøre en forskel for et ungt menneske. Vi har tilbudt unge mel-
lem 18 og 30 år en frivillig mentor, som kan støtte op om den unge og føre jævnlige 
samtaler om de ting, der er svært i den unges liv.

Vi har afholdt et par intro-kurser for nye mentorer i løbet af året og har oplevet 
en god efterspørgsel på mentorer, primært fra sagsbehandlere og vejledere på 
jobcenteret, ungeenheden og produktionsskolen. Vi har været en del af et vejle-
dernetværk med deltagere fra de andre mentor-ordninger, alle ungdomsuddannel-
serne og Ungeenheden på Jobcentret. 

Mentorprojektet har fungeret godt, og der er sat 12 forløb i gang i 2017. Det er cirka 
den størrelse, vi har haft ressourcer til, og det har været en fantastisk glæde, hver 
gang vi har oplevet, at det netop var denne lille hjælp, der kunne give et ungt men-
neske mod på tilværelsen igen.
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Lydavisen
Frivilligcenter Herning fremstiller hver uge en lydavis-CD for blinde og svagtseende 
i Herning Kommune. Lydavisen er et godt og meningsfuldt projekt, der til glæde for 

mange bliver produceret af 
frivillige. Vi har pt. engage-
ret ca. 9 frivillige, der ar-
bejder som klippere og op-
læsere. Desværre går der 
ofte 5 dage fra vi sender 
CD’erne og til de når frem. 
Vi kæmpede sammen med 
Dansk Blindesamfund for 
at ændre på det, men de 
ændrede regler for post-
omdeling står ved magt. 
CD’en indeholder lokale 
nyheder fra Herning Folke-
blad, Ugeavisen for Aulum/
Haderup og Vildbjerg samt 

Ugeposten Kibæk. Desuden bringer vi meddelelser fra Dansk Blindesamfund. 
Lydavisen finansieres via §18-midler.

Kurser og fyraftensmøder
Frivilligcenteret vil gerne støtte op om at udvikle medlemsforeningerne og ruste 
dem til de situationer, de hver især står i igennem arrangementer, der tilbyder ny 
viden samt muligheden for at dele erfaringer og få respons på egne ideer. 

Fyraftensmøde om foreningsudvikling 23. marts 
Aftenens program var en blanding af en introduktion af Frivilligcenter Hernings 
tilbud til eksisterende og nye foreninger, samt et oplæg om mulig udvikling af en 
eksisterende forening og gode råd til opstart af en ny forening. 15 deltagere fra 7 
forskellige etniske foreninger havde taget imod invitationen og kom med egne ud-
fordringer samt gode input til, hvordan de sammen kunne skabe nye tiltag.

Kursus i Fundraising den 13. juni
Kurset var et dubleringskursus fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense 
(CFSA) med underviser Mette Wang. Vi talte 22 deltagere ud over Charlotte Hol-
leufer, leder af Frivilligcentret i Ikast-Brande, og undertegnede. Der var 16 forskel-

Palle Rasmussen læser lydavis ind i  
Frivilligcenter Herning
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lige foreninger repræsenteret. Vi fik ny viden, gode råd og der var mulighed for at 
give hinanden god respons på ideer til fundraisingsprojekter.

Kursus i brugen af de sociale medier den 12. december
Kurset var et dubleringskursus fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense 
(CFSA) med underviser Suzette Frovin. Kurset bød på en indføring i det mest 
brugte sociale medie, Facebook, og en hjælp til at vurdere det sociale medie ud 

fra foreningens behov og 
ressourcer samt de første 
spadestik til et udkast til 
en social medie-strategi. 
Der var 16 deltagere fra 
10 forskellige foreninger.

Kursus i Fundraising i Frivilligcenter Herning

Kursus i brugen af de 
sociale medier 
i Frivilligcenter Herning



18 | Årsrapport 2017

Samarbejdsparter:

Besøgstjenesterne i Herning Kommune
Det koordinerende udvalg mødes fortsat i frivilligcentret, og vi tager imod og forde-
ler henvendelser fra mennesker, der ønsker en besøgsven. De fleste besøgstjene-
ster mangler af og til besøgsvenner, så vi forsøger også at hjælpe med at hverve 
nye frivillige hertil.

Ældre Sagens IT
Ældre Sagen fortsatte deres IT-undervisning i 2017 i de lokaler, der ligger i samme 
hus som frivilligcentret. Det er et projekt, vi i fællesskab har søgt penge hjem til, 
og som blev muligt i kraft af Herning Kommunes velvillige indstilling. Med udgan-
gen af 2017 flytter IT-undervisningen tilbage under mindre forhold i Frivilligcenter 
Hernings mødelokaler. Mange mennesker har igennem året haft glæde af under-
visningen.

Nye ansigter i centeret
Vi gik ind i det nye år med Mahmoud i forlænget praktik, og han ville gerne vide en 
masse om foreningsliv. 

Vi havde æren af en frivillig oldfrue i en lille måneds tid, og vi nød godt af hendes 
tilstedevær i form af levende lys på bordet ved formiddagskaffen og rengjorte køle-
skabe, men desværre valgte hun at blive frivillige et andet sted i stedet for. Vi søger 
stadig efter en eller flere frivillige oldfrue/-r eller praktiske hjælpere, der kan gå lidt 
til hånde.

Kurt Kleon Jeppesen startede som projektmedarbejder den 1. februar 2017 i en 
stilling på 16 timer om ugen, og mange af jer kender ham fra hans tid som barsels-
vikar for centerlederen i det meste af 2016. Vi glæder os over at få muligheden for 
at genansætte Kurt. I den forbindelse gik centerleder Bibi Sandegaard Høeg ned 
på 32 timer i en treårig periode.

Afsked med ansat
Torben Dalsgaard, grafisk medarbejder, gik på pension med udgangen af maj, hvil-
ket vi markerede med en godt besøgt afskedsreception i april 2017.

Kunstudvalg i opbrud
Bodil Lodahl, der i lang tid har været den bærende kraft i vores kunstudvalg, valgte 
at stoppe i foråret 2017, men var behjælpelig med at finde kunstnere, der kan ud-
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stille til og med efteråret 2017. Vi har ikke et decideret kunstudvalg længere, men 
Palle Rasmussen fra frivilligcentrets bestyrelse er ansvarlig for kontakten til kunst-
nere, der skulle have lyst til at udstille i vores lokaler.

En stor tak til de frivillige
Tinne Møller er en uvurderlig støtte i vores reception og vores frivillige pedel, Ali, 
har hjulpet os med mange små praktiske tiltag. Fra og med juni fik vi glæden af igen 
at have Torben Dalsgaard i huset, da han vendte tilbage som fast frivillig grafiker 
hver onsdag til stor glæde for frivilligcentret, Selvhjælp Herning m.fl.

Ombygning i vores kontor
I slutningen af november stod vores lille kontor færdigt efter endt ombygning i for-
bindelse med en etablering af en elevator. Kurt og den frivillige medarbejders ar-
bejdsplads er flyttet tilbage i nye og fine rammer. Som kompensation for de inddra-
gede kvadratmeter har vi fået udvidet kontoret, så en del af receptionens gangareal 
er inddraget, og vi har som plaster på såret fået LED-paneler i lokalet Lilla, der 
trængte til bedre lys – nu det ikke blev til et vindue i denne omgang. Vi afventer 
stadig en nødudgang i form af et vindue i Ældre Sagens kontor ud mod foyeren.

Nyt service i kantinen
Kantinen fik nyt service, bestik og glas i slutningen af 2017, og det er vi meget glade 
for, da det var tiltrængt med ca. syv forskellige slags stel og 30 forskellige slags 
krus. Vi prioriterede at indkøbe nyt service, da vi var så »heldige«, at et Catering-
firma havde glemt at lave mad til os, da vi holdt julefrokost for vore frivillige. Det 
betød, at vi kom til at spise noget forsinket – men også, at vi fik maden gratis. De 
penge, vi herved sparede, blev så i stedet brugt på denne måde.

Dagligdagen i Frivilligcenter Herning
Hverdagen er fyldt med meget andet end arrangementer og projekter. Vi bruger det 
meste af vores tid på vores medlemsforeninger, og lokaleudlån er den hyppigste 
årsag til, at vi har kontakt med medlemsforeningerne. Snakken om vejledning og 
sparring kan opstå i forbifarten, eller man kan booke en samtale med centerlede-
ren.

Råd og vejledning
Vi tilbyder foreninger råd og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af vedtæg-
ter, bestyrelsesdokumenter og ansøgninger m.m. Vi har mange henvendelser på 
opstart af nye foreninger, men af og til har også eksisterende foreninger brug for 
vejledning i forbindelse med f.eks. fundraising eller planlægning af arrangementer. 
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Derudover kan vi tilbyde gode råd og vejledning i synliggørelse: presseomtale, fol-
dere og opslag på sociale medier.

Formidling af frivilligt arbejde
En anden af Frivilligcenter Hernings kerneydelser er at være jobcenter for frivilligt 
arbejde, og vi lægger stor vægt på at have et godt overblik over behovet for frivillig 
hjælp i de lokale foreninger og organisationer.

Mange kommende frivillige lægger vejen forbi centerlederens kontor for at høre om 
deres muligheder for at finde et meningsfyldt frivilligt engagement. Og via opslag 
på hjemmesiden og Facebook og annoncer i receptionen eller på:
www.frivilligjob.dk formidler vi kontakten mellem den frivillige og foreningen/ 
organisationen.

Lokaler, nyhedsbreve og sociale medier
Medlemsforeningerne kan gratis låne vores mødelokaler. Vi har to større lokaler 
og fire mindre mødelokaler. Vi har sendt fem nyhedsbreve ud i 2017, og vi sender 
jævnligt lokalenyt ud til brugerne af vores lokaler. Vi har en facebookside og hjem-
mesiden fcherning.dk, som vi bruger til at synliggøre vores medlemsforeninger 
samt vores egne tilbud og arrangementer.

Året i tal
Vi fører statistik over vores medlemstal, udlån af lokaler og henvendelser til frivil-
ligcentret. Statistikken er primært til brug for afrapportering til vores grundfinansie-
ring, men også interessant for os til at have en fornemmelse af både medlemsfor-
eningerne og borgernes behov. 

Vi gik ud af 2017 med 94 medlemsforeninger. Hvilket er tæt på status quo i forhold 
til 96 medlemsforeninger i 2016, men med den note, at Frivilligcenter Herning fik 7 
nye medlemsforeninger i 2017, og at 9 foreninger meldte sig ud. Det er i tråd med 
en forventning om, at de foreninger, der ikke benytter vores tilbud eller lokaler, vil 

»  Se jobannoncer  
for frivilligt arbejde på fcherning.dk under  
›BLIV FRIVILLIG‹ «
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falde fra hen af vejen efter indførelsen af kontingent i 2016, og nye foreninger, der 
ønsker at gøre brug af vores tilbud kommer til. 

I 2017 har vores lokaler været udlånt 1.781 gange mod 1.611 gange i 2016.
Vi har ydet faglig konsulentbistand til opstart af nye initiativer 15 gange, og vi har 
ydet faglig konsulentbistand til eksisterende foreninger 18 gange. I alt har 46 bor-
gere henvendt sig for at blive frivillige, og 54 borgere har henvendt sig for at få 
hjælp. Bortset fra henvendelser fra eksisterende foreninger er der en lille stigning 
af spore overalt. Faldet i konsulentbistand til eksisterende foreninger bekræfter os 
i, at det er en opgave, der skal prioriteres højere i 2018, da de ressourcer centret 
har, skal komme flere af vores medlemsforeninger til gode.

Vores hjemmeside har haft 39.612 besøgende. Det er et lille fald på 12 % i forhold 
til 2016, hvor der til gengæld var en stigning på 55 % fra året før. Vi gav hjemmesi-
den et ansigtsløft i 2016, og det vil vi gentage i foråret 2018.

Vægtning og værdi
2017 er – som de foregående år – svær at gøre op i tal. Frivilligcentrets eksistens-
berettigelse er at skabe rammer for deltagelse og fællesskaber i frivilligt socialt 
arbejde. Ligesom vi er sat i verden for at støtte, synliggøre, udvikle og fremme 
frivilligheden og foreningslivet lokalt i Herning Kommune. 

Vi kan lige så godt dele den groteske oplevelse det var, da vi en formiddag i juni fik 
afslag på PUF-midler, en ansøgning på 262.000 kr., og den efterfølgende nedtrykte 
stemning, der prægede frokostpausen, blev forstyrret af en mail om, at Frivillig-
center Herning havde fået Trygfondens bevilling til et treårigt projekt, kaldet Ind i 
Fællesskabet, på 603.600 kr. I projektet er der 14 timer ugentligt til vores projekt-
medarbejder fra og med oktober 2017 til oktober 2020. Projektet giver mulighed for 
at fastholde projektmedarbejder, Kurt Kleon Jeppesen, der indtil oktober 2017 kun 
havde et ugentligt timetal på 16 timer, og det giver en vis fleksibilitet i huset. Det 
skal i den sammenhæng understreges, at projekttimerne ikke kan anvendes til de 
daglige opgaver. 

Frivilligcenter Herning er nu nede på en normering med en ansat leder på 32 ti-
mer og en projektmedarbejder på 15 timer, der er absolut minimum for, at vi kan 
tilbyde vores medlemsforeninger den service, som det forventes af et frivilligcenter, 
og som er nødvendig i forhold til at fastholde og udvikle vores samarbejde med 
Herning Kommune. Vi står med en stor økonomisk udfordring som følge af de 
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manglende PUF-midler, og på den baggrund henvendte vi os til Herning Kommune 
i slutningen af efteråret, der kvitterede med arbejdsro i 2018 ved at forhøje vores 
tilskud med 120.000 kr. i 2018.
Den frivillige verden lader sig ikke slå ud af fald i bevillinger og de mange krav til 
papirarbejde, men vi er selvfølgelig alle udfordret af de vilkår, vi virker under. Når 
det er sagt, så er det vigtigste i centrets hverdag, den uvurderlige værdi det har at 
hjælpe den borger, der har brug for en besøgsven, den borger, der kan have glæde 
af at være noget for andre, og den borger, der mangler et fællesskab at indgå i samt 
nogle at dele livets op- og nedture med. Her i frivilligcentrets lokaler bliver der hver 
dag skabt rammer for at liv deles, og smil og nærvær sættes i centrum til glæde for 
foreningernes medlemmer og borgerne generelt. Det er det hele værd.  

Tak til jer alle
Tak til alle jer der var med til at gøre en indsats på det frivillige sociale område. Vi 
hyldede frivilligheden til Frivillig Fredag i september, og den hyldest vil jeg gerne 
trække tråde til i denne årsberetning.

Jeg vil ligeledes ønske god arbejdslyst til vores medlemsforeninger og minde om, 
at Frivilligcenter Herning er til for jer. Vi vil hellere kontaktes en gang for meget end 
en gang for lidt. Jo tættere samarbejde vi har med jer, jo bedre kan vi synliggøre 
jeres arbejde og imødekomme jeres behov for bl.a. frivillige.
I det daglige har vi et godt og tæt samarbejde med kommunens ansatte fra områ-
der som Kultur og Fritid samt Det frivillige sociale område. Vi glæder os over det 
gode samarbejde med Herning Kommune og den forhøjede støtte i 2018, så vi kan 
fastholde vores medarbejdere og udføre de opgaver, vi er sat i verden for.

Jeg vil tilslutte mig formandens tak til frivillige, ansatte og bestyrelsesmedlemmer 
samt brugerne af frivilligcentret, medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Jeg 
siger tak for året, der er gået, og ser frem til det videre samarbejde.

Mange hilsner
Centerleder Bibi Sandegaard Høeg
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