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Årsrapport 2018
Bestyrelsens beretning aflagt af formanden på 
generalforsamlingen den 10. april 2019  
i Frivilligcenter Herning

Velkommen til generalforsamling i Frivilligcenter Herning.
Velkommen til vores medlemsforeninger og velkommen til medarbejdere og frivil-
lige i Frivilligcenter Herning. 

På generalforsamlingen sidste år blev vores vedtægter 
ændret på flere væsentlige områder. Ændringerne var 
affødt af de nye tildelingskriterier for, at et frivilligcenter 
kan opnå grundfinansiering fra Staten, hvilket er en af-
gørende økonomisk forudsætning for at kunne drive et 
frivilligcenter. 

Hovedbudskabet er, at et frivilligcenter skal arbejde for 
mangfoldighed i medlemskredsen. Det betyder, at der 
også skal være mulighed for andre former for organise-
ring end de traditionelle foreninger, og at medlemmernes 
formål kan være bredere end direkte socialt arbejde, men der skal selvfølgelig 
stadig være et socialt sigte med arbejdet. 

Muligheden for mangfoldighed i vores medlemskreds er således nu til stede, men 
her et år efter vedtægtsændringen må vi konstatere, at af de nye medlemmer, som 
vi har optaget, er der kun ganske få, der har en anderledes organisering og et an-
derledes indhold, end vores traditionelle medlemsforeninger. 

Bestyrelsens sammensætning skal være bredere, så der kan komme andre re-
præsentanter ind, end dem vi traditionelt har hentet fra frivillige sociale medlems-
foreninger. Kravet er kompetente bestyrelser, der kan arbejde mål- og resultatori-
enteret.

Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med et tema, som vi har kaldt »den gode be-
styrelse«.  Her har vi fået klarlagt hvilke kompetencer, som vi mener samlet set skal 

Mariane Ravnholt
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være til stede i bestyrelsen og vi er i gang med en proces med at afklare hvilke 
kompetencer, der så rent faktisk er til stede blandt medlemmerne i vores nuvæ-
rende bestyrelse. Et spændende arbejde, som gerne skal resultere i, at når vi skal 
finde nye kandidater til bestyrelsen, så kan vi melde ud til vores medlemmer, hvil-
ken profil vi ønsker, at et nyt bestyrelsesmedlem skal have, så man mere målrettet 
kan søge efter en kandidat med de kompetencer, som vi mangler. 

Vi har endvidere opstillet spilleregler for det gode bestyrelsesmøde i Frivilligcenter 
Herning, og vi har defineret bestyrelsens opgaver og aftalt opgavefordeling mellem 
formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

I 2018 har vi udarbejdet en omfattende strategi, der foreløbig gælder til og med 
2020. Strategien er fulgt op af handleplaner, som laves for det aktuelle år, og der 
sker løbende opfølgning på handleplanerne. Også dette arbejde er affødt af de 
nye krav til frivilligcentrene, men arbejdet giver i allerhøjeste grad også værdi for 
os selv, så vi nu er mere afklarede om, hvilken vej vi skal gå, og hvilke opgaver vi 
skal prioritere. 

I Årsrapporten for 2018 kan I læse mere om Strategiens overordnede målsætnin-
ger og hvor langt vi er kommet med at udmønte dem i 2018.

I 2018 har alle frivilligcentre deltaget i et samarbejde med Socialstyrelsen og vo-
res landsorganisation FriSe om kvalitetsudvikling i frivilligcentrene. Der har været 
afholdt netværksmøder og workshops med frivilligcentrenes bestyrelser og ledere. 
og arbejdet har foreløbig resulteret i, at der i fællesskab er aftalt en kvalitetsmodel, 
som ethvert frivilligcenter på sigt skal leve op. Arbejdet fortsætter til 2021, hvor alle 
frivilligcentre i Danmark skal kunne leve op til de aftalte kvalitetskrav. 

Som ovenstående sikkert indikerer, så har der været afholdt mange møder i besty-
relsen i 2018. og det har selvfølgelig også medført et større arbejdspres på konto-
ret. Men det er bestyrelsens klare forventning, at arbejdet og processerne er med 
til at opkvalificere vores frivilligcenter til gavn for vores brugere. 

En anden opgave, som vi har haft på samme måde som alle andre foreninger, har 
været at udmønte de nye regler for behandling af persondata. Vi har holdt kurser 
for og rådgivet vores medlemsforeninger og Frivilligcenter Herning har fået styr 
på sit eget område med datafortegnelse og privatlivspolitik. Reglerne kan synes 
voldsomme for den enkelte forening, men vi skal huske på, at reglerne er lavet for 
at beskytte borgernes data mod uretmæssig brug og misbrug. Og mon ikke disse 
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nye krav de fleste steder har givet anledning til at få lavet en tiltrængt oprydning i 
de data, som man ligger inde med!

En af bestyrelsens vigtige opgaver er også økonomistyringen. Det kan til tider være 
rigtig svært, idet vores indtægter kommer fra etårige bevillinger i Stat og Kommune, 
men vi har driftsudgifter der løber fra år til år, til bl.a. husleje og personale. Herning 
Kommune har i 2018 forhøjet det tilskud, som frivilligcentret får, og det har gjort, 
at vi har kunnet fastholde vores personalenormering. Det er vi selvfølgelig meget 
taknemmelig for. 

Men det har vakt bekymring, at Herning Byråd har besluttet en væsentlig bespa-
relse på § 18-midlerne fra 2020. Det kan komme til at ramme både Frivilligcentret 
og vores medlemsforeninger, men vi håber det bedste og vil nøje følge processen i 
udvalg og byråd. Vi vil gerne bevare det gode samarbejde med Herning Kommune 
og prøve at komme i konstruktiv dialog om udmøntning af besparelsen. 

Som det vil fremgå af den senere gennemgang af regnskabet for 2018 har vi næ-
sten fået indtægter og udgifter til at balancere. Dermed har vi bibeholdt en egenka-
pital på ca. 200.000 kr., som bestyrelsen anser som forsvarlig til at kunne imødegå 
uforudseelige hændelser. 

Vi går ind i 2019 med 82 betalende medlemsforeninger og bestyrelsen behandler 
løbende ansøgninger om optagelse fra nye foreninger.

Jeg skal også her i min beretning komme ind på de udfordringer, som vi pt. har 
med hensyn til ledelsessituationen i Frivilligcenter Herning. Som det er meldt ud 
til alle, så har Bibi Sandegaard Høeg valgt at fratræde sin stilling som Centerle-
der med udgangen af marts måned 2019. Det er rigtig ærgerligt for os, men for 
at skabe ro og tid til, at bestyrelsen kan tænke og planlægge fremadrettet, har vi 
valgt at konstituere projektmedarbejder Kurt Kleon Jeppesen i lederstillingen indtil 
udgangen af maj måned. I denne periode arbejder bestyrelsen med at få afklaret 
personalesituationen i Frivilligcenter Herning, hvor også vores regnskabsfører og 
rengøringsassistent fratræder her i foråret. 

Jeg vil gerne her sige, at vi beklager, at Bibi har valgt at opsige sin stilling. Bestyrel-
sen har haft et godt samarbejde med Bibi, og det er også bestyrelsens opfattelse, 
at hun er vellidt blandt medlemmerne. Men vi har også stor respekt for, at hun har 
meldt klart ud, at hun har svært ved at se sig selv i de mange udfordringer, der er 
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i centerlederstillingen fremadrettet og derfor har valgt at tage konsekvensen heraf 
og fratræde. 

Jeg vil gerne understrege, at alt det vi gør i Frivilligcenter Herning, gør vi først og 
fremmest for at kunne servicere vores medlemmer, så det skal blive lettere for jer 
at drive jeres forening og takle alle de udfordringer, som I møder som bestyrelse 
og frivillige. Vores håb er, at vi på den måde kan være med til at skabe kvalitet i 
foreningsarbejdet lokalt og gøre det lettere at tiltrække og fastholde frivillige. 

Frivilligcenter Hernings vision er:
  At vi skal have et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle skal have mulig-

hed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte i civilsamfundet
  at alle aktører, der har fokus på frivillighedens potentiale og sociale indsatser, 

finder det naturligt at samarbejde med Frivilligcenter Herning

Vi vil selvfølgelig gerne være i løbende dialog med vores medlemsforeninger, 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 foreninger, som vi har kontorfæl-
lesskab med. 

Tak til de myndigheder m.v., der har bevilget os penge til at drive Frivilligcenter Her-
ning og ikke mindst tak til Herning Kommune for økonomiske midler og for et godt 
samarbejde, der helt igennem er baseret på gensidig tillid. 

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for godt 
samarbejde og tak til vores medarbejdere og vores uundværlige frivillige i huset.

Mariane Ravnholt
Bestyrelsesformand
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Årsrapport 2018
Frivilligcenter Herning af Kurt Kleon Jeppesen

konstitueret centerleder

Velkommen til Frivilligcenter Hernings årsrapport for 
2018. Vi kan se tilbage på et år, hvor de overordnede 
linjer sammen med nye love, regler og forordninger har 
fyldt meget. Dog har det også været et år med masser 
af liv og gode snakke, møder med nye mennesker, ud-
veksling af erfaringer ved utallige lejligheder og nogle 
gode, store højdepunkter i form af Frivilligdage både i 
Aulum og Herning. Igen i år har vi nydt at mærke enga-
gementet og gå-på-modet hos de mange frivillige, både i 
i vores eget regi og rundt omkring i vore mange med-
lemsforeninger. Vort samfund får i stadig stigende grad 
brug for frivillige indsatser, og det er skønt at mærke, 
hvor mange der bruger deres tid og talenter på at gøre 
verden til et bedre sted at være.

Frivillige gør ikke blot en forskel. Frivillige forandrer verden.

Årsrapporten i år kommer for en stor del til at blive bygget op omkring Frivilligcen-
trets strategi og handleplan. Begge dele blev udarbejdet i løbet af 2018 og indehol-
der i store træk, hvad vi arbejder med og stræber efter. Derfor er det nærliggende 
at bruge denne årsrapport til at redegøre for, i hvor høj grad det er lykkedes os at 
indfri målsætningerne. Undervejs vil der komme uddybende fortællinger om nogle 
af årets store gøremål, efterhånden som vi kommer frem.

I hvert af de følgende afsnit, vil det først 
fremgå, hvad målsætningen og hand-
leplanen indeholdt på det pågældende 
område – hvorefter vi redegør for, hvor-
dan det er gået – og giver et bud på 
hvorfor. Som i enhver anden evaluering 
vil der også her indgå nogle overvejelser 
om, hvad der skal følges op på og gøres anderledes, og hvad der blot skal fortsæt-
tes med i samme gode stil.

Kurt Kleon Jeppesen

»  Frivillige gør ikke 
blot en forskel.

» Frivillige 
forandrer  
verden«
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Og tro nu ikke, at vi er blevet så optaget af de store linjer, at vi helt har glemt at 
lægge mærke til de små ting. Igen i år blev den enkelte snak, det enkelte øjeblik det 
mest værdiulde. Øjeblikket hvor det hele gav mening, den aften hvor den helt rigtige 
idé opstod, det første møde med ildsjæle der ønskede at danne en ny forening eller 
mødet med borgeren, der gerne ville have hjælp til at finde et godt frivilligjob … alle 
disse små øjeblikke var dem, der gav det hele mening. Dem, der mindede os om, 
hvad vi er sat i verden for. Så den slags kan du også læse mere om her i årsrap-
porten for 2018. Rigtig god læselyst

Opfølgning på handleplan 2018
Bestyrelsen 

Målsætninger: 
For at kunne leve op til medlemmernes, statens, kommunens 
og andre interessenters forventning og krav er Frivilligcenter 
Hernings målsætning at have en bredt sammensat bestyrelse 
med repræsentanter fra forskellige brancher og sektorer og med 
forskellige relevante kompetencer og erfaringer. 

Målsætningen er, at bestyrelsen skal sammensættes af menne-
sker, der tilsammen har følgende kompetencer og kvaliteter: 
  Brænder for det frivillige arbejde og har erfaring fra 

frivilligt arbejde 
 Tid og engagement til bestyrelsesarbejdet 
 Innovativ, positiv og åben for nye ideer 
 Viden og forståelse for foreningens formål og aktiviteter 
 Lokalt kendskab og netværk at trække på 
  Kendskab til kommunens politikere og den kommunale 

organisation 
  Juridisk og økonomisk kompetence i forhold til 

foreningsøkonomi 
 Kendskab til og erfaring med personaleledelse 
 Viden om/ erfaring med og forståelse for strategisk ledelse 
 Kendskab til kommunikation, it og digitalisering 
 Tid og lyst til at indgå i forskellige arbejdsgrupper
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Opfølgning
Vi har i 2018 fået vedtaget en vedtægtsændring, så vore vedtægter også med hen-
syn til bestyrelsens sammensætning lever op til Socialstyrelsens tildelingskriterier 
for grundfinansiering.

På flere temadage/møder har bestyrelsen arbejdet med at afdække, hvilke kom-
petencer der er brug for i Frivilligcentrets bestyrelse. Bevidstheden om dette er 
både med til at synliggøre for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvad man samlet 
set skal bidrage med og en værdifuld hjælp til at afstemme forventninger til hinan-
den. Det næste skridt bliver en afklaring af bestyrelsesmedlemmernes individuelle 
og samlede kompetencer, så man herudfra kan fordele arbejdet indbyrdes bedst 
muligt. Denne sidste del af processen er planlagt gennemført umiddelbart efter 
generalforsamlingen i 2019.

Arbejdet med bestyrelsens sammensætning har også betydning, når der fremover 
skal findes egnede kandidater til bestyrelsen. Det gælder her om at finde menne-
sker med nogle af de kompetencer, vi kunne mangle i arbejdet – og mennesker, der 
kan se sig selv inden for de forventningsrammer, vi har opstillet.
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Frivilligjobformidling 

Målsætninger:
  Gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i 

frivilligt socialt arbejde 
  Gøre det lettere for foreninger at tiltrække og fastholde 

frivillige 
  Styrke inklusion af udsatte borgere og grupper i 

civilsamfundet 

Handleplan: 
  Synliggøre det frivillige arbejde og fungere som en slags 

arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt 
arbejde og for foreninger, der søger nye frivillige 

  Facilitere at udsatte borgere kan blive frivillige og trives i et 
frivilligt fællesskab 

  Samarbejde med foreninger om at skabe flere frivillige jobs for 
udsatte borgere 

 Udbrede kendskabet til og brugen af frivilligjob.dk 

Opfølgning:
I 2018 har vi oplevet et markant fald i antallet af borgere, der har henvendt sig for 
at få hjælp til at blive frivillige. Det er ikke muligt at bevise det, men vi håber det 
til dels er et udtryk for, at flere borgere selv finder vej til det frivillige arbejde, de 
ønsker at udføre. Det kan enten være gennem hjemmesiden frivilligjob.dk eller via 
kontakt til foreningerne direkte. Det færre antal mennesker, der henvender sig, føl-
ger den samfundsmæssige tendens til, at flere køber varer og finder information 
på internettet, frem for selv at handle i fysiske butikker eller søge råd og vejledning 
ved personligt fremmøde.

På den ene side kan man sige, at det 
er godt, at mennesker selv finder frem til 
de frivillige jobs, der passer til dem. På 
den anden side vil vi meget gerne være 
en synlig og oplagt mulighed for dem, 
der ikke finder det rigtige frivilligjob ved 
egen hjælp. I vores handleplan for 2019 
lyder det derfor, at vi afvikler flere og 
bedre frivilligsamtaler med borgere, der 

»  I årets løb har vi 
hjulpet flere for-
eninger i gang 
med at bruge fri-
villigjob.dk«
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har brug for hjælp til at finde det rigtige job, mens vi afvikler færre frivilligsamtaler 
med mennesker, der selv finder nye frivilligjobs. 

I årets løb har vi hjulpet flere foreninger i gang med at bruge frivililgjob.dk. Det 
er sket i form af konsulentbistand, når nogle af vore medlemsforeninger har hen-
vendt sig for at høre, om vi kan finde frivillige til dem. Hvor vi tidligere har tilbudt at 
sætte deres jobopslag på vores hjemmeside og agitere for det via Facebook, har 
vi nu også benyttet lejligheden til at hjælpe dem med at få sat jobbet på frivilligjob-
portalen. Gevinsten for foreningen er, at der er flere, der ser jobopslaget der, og de 
derfor har større chance for at finde de rigtige frivillige. Vi har gerne brugt tid på at 
hjælpe dem på vej, også med selve udformningen af jobopslaget, da vi efterhån-
den har en del erfaring i at lave opslag og samtidig har set på andres jobopslag 
sammen med de mennesker, vi har haft til frivillig-samtaler. Det har givet os en god 
indsigt i, hvad der virker – og den indsigt skal selvfølgelig komme vore medlems-
foreninger til gode. 

Helt overordnet kan man sige, at det er de mest ressourcestærke og dem med det 
største sociale netværk, der har lettest ved selv at finde et frivilligjob. Det betyder, 
at de mennesker vi får besøg af, ofte mangler gå-på-mod til selv at opsøge et frivil-
ligt arbejde eller mangler de netværk, der kan inddrage dem i frivillige fællesskaber. 
Det giver naturligvis vores frivilligsamtaler en anden karakter, hvor det kræver mere 
af os som vejledere at vise folk på vej. Derfor vil vi i 2019 forsøge at inddrage frivil-
lige til at hjælpe nye frivillige. I overensstemmelse med vort ønske om at hjælpe 
udsatte og sårbare borgere ind i frivillige fællesskaber, vil vi gerne have frivillige til 
rådighed, der kan hjælpe og støtte nye frivillige. Vi oplever, at det ofte kræver mere 

Frivilligudflugt 2018
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tid, end vi har, at følge et menneske ordentligt på vej ind i et frivilligt fællesskab, 
så her håber vi på at finde frivillig arbejdskraft, der kan se værdien og meningen i 
denne opgave. 

En af de ting, vi havde sat os for at gøre i 2018, er endnu ikke blevet til noget – nem-
lig at oprette en facebookside, som kan formidle kontakt mellem lokale frivillige og 
foreninger, der mangler frivillige. Den opgave tager vi fat på i 2019. Det er selvføl-
gelig ikke tanken, at det skal være en konkurrent til frivilligjob.dk for den tallerken 
er opfundet og fungerer fint. Men Facebook kunne være et godt medie til at nå ud 
til dem, der ikke selv havde overvejet at blive frivillige – og så forestiller vi os, at det 
vil være særdeles velegnet til de mange ad hoc frivillig-opgaver. Det er en tendens, 
at mange mennesker godt vil gøre en frivillig indsats, men helst ikke bindes for 
meget af det. Derfor er det lettere at finde ad hoc frivillige, der blot skal medvirke 
en enkelt dag eller to til en begivenhed, en arbejdsdag eller en indsamling. I denne 
sammenhæng er der brug for et hurtigt og mere spontant medie, og her tror vi at 
den nye Facebookside vil være velegnet. 

At være arbejdsformidling på det frivillige område er fortsat en nøgleopgave for 
Frivilligcenter Herning. Vi kan som nævnt ikke vide, om faldet i antal henvendelser 
skyldes det ene eller det andet, men vi er opmærksomme på, at faldet i antallet af 
frivilligsamtaler også kan være udtryk for, at vi ikke i tilstrækkelig grad er kendt af 
de mennesker, der søger frivilligt arbejde. Synliggørelsen af Frivilligcentret og de 
tilbud, vi har til mennesker hænger derfor også tæt sammen med vores rolle som 
center for frivililgformidling.

Foreningsservice

Målsætninger: 
  At gøre det lettere at oprette en frivillig forening, drive en 

forening og tackle de udfordringer, som man møder
  At understøtte og udvikle medlemsforeningernes 

frivillige arbejde
  At have fokus på foreninger med anden etnisk baggrund 

end dansk
 At være ambassadør for vores medlemsforeninger

Handleplan: 
 Tilbyde konsulentbistand til drift og udvikling
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  Tilbyde hjælp til bestyrelsesarbejdet, vejledning om 
fundraising og henvise til kontaktperson hos kommunen eller i 
en anden forening

  Tilbyde kompetenceløft til foreningerne og deres bestyrelses-
medlemmer ved at udbyde relevante kurser, workshops og 
fyraftensmøder

  Afholde kurser/workshops i basisviden omkring det at være en 
forening – målrettet nye foreninger og initiativer med anden 
etnisk baggrund end dansk

  Reklamere for medlemsforeningerne samt deres aktiviteter, 
tilbud og arrangementer

Opfølgning
Den vigtigste kerneopgave i Frivilligcenter Hernings daglige liv har også i 2018 
været at hjælpe og støtte de frivillige foreninger. Det er naturligt, at nogle foreninger 
har brug for mere hjælp og vejledning end andre, ligesom det er klart, at der er stor 
forskel på, hvad de enkelte foreninger har brug for Frivilligcentret til.

Vi har igen i 2018 bestræbt os på at yde den hjælp og service, vore foreninger har 
brug for. Omkring halvdelen af foreningerne bruger i større eller mindre grad vore 
mødelokaler. Det er disse foreninger, vi har mest kontakt til, da vi både møder dem 
rent fysisk og har kontakten til dem i forbindelse med booking af lokaler.

En anden afgørende faktor er forenin-
gens størrelse. De foreninger, som er en 
del af store, landsdækkende foreninger, 
har stor gavn af deres landsorganisa-
tioners ekspertise og vejledning og har 
derfor mindre brug for os til selve driften 
og organiseringen af foreningens aktivi-
teter – hvorimod mindre, lokale forenin-
ger ikke har dette netværk og derfor i højere grad søger vores hjælp. Vi bestræber 
os dog på at have et godt kendskab og en god dialog med begge typer af forenin-
ger. Dels bliver vi bedre i stand til at henvise borgere til de foreninger, hvor vi kender 
deres tilbud og aktiviteter, og dels er det afgørende for kvaliteten af den erfarings-
udveksling, der sker ved netværksmøder og andre arrangementer, at også de for-
eninger der er meget velkørende og velorganiserede, deltager.  

» En af vores  
kerneopgaver 
er at hjælpe og 
støtte de frivillige 
foreninger«
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Frivilligcentret havde ved udgangen af 2018 82 medlemsforeninger, så det er i sa-
gens natur vanskeligt at have tæt kontakt til dem alle sammen. I erkendelse af, at 
der er en stor del af vores medlemsforeninger, vi har for lidt kontakt med, forsøgte 
vi os i slutningen af året med en spørgeskemaundersøgelse, der skulle afdække, 
hvad vore foreninger forventer sig af Frivilligcentret. Desværre var det kun ganske 
få foreninger, der besvarede dette spørgeskema, så arbejdet med at afklare, hvad 
vore foreninger især har brug for os til, fortsætter i 2019. Den løbende dialog og 
de personlige relationer til foreningernes medlemmer er klart den bedste forudsæt-
ning for at yde den bedst muligt foreningsservice.

Vi har ydet starthjælp til 3-4 foreninger i 2018. Vi hjælper med at afklare, hvad for-
eningens formål er, og hjælper dem i gang med at lave vedtægter, oprette forenin-
gen i virk.dk og støtter deres opstart med råd og vejledning. Hvis behovet er der, 
deltager vi også i foreningens stiftende generalforsamling, så foreningen kommer 
bedst muligt fra start.
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Andre foreninger, som allerede er i gang, kan også støde på vanskeligheder, hvor 
vi kan hjælpe med råd og vejledning. Det kan være, der er knas i en bestyrelse, 
der kan opstå indbyrdes uenigheder, som kan true med at splitte foreningen. Andre 
foreninger har problemer med at få økonomiske ressourcer til de aktiviteter, de 
drømmer om at lave, mens atter andre har brug for hjælp til at få organiseret besty-
relsens arbejde på en god måde. Ofte kan vores hjælp bestå af konsulentbistand 
og rådgivning via telefon, mail eller ved et møde. Det kan også indimellem være 
nødvendigt med en mere kontinuerlig dialog eller et mere målrettet forløb.

I kølvandet på Frivilligcentrets egen proces med at udforme strategi har vi i 2018 
også haft fokus på at hjælpe vore medlemsforeninger i gang med at tænke stra-
tegisk, når de arbejder med foreningsudvikling. Et dubleringskursus fra CFSA i 
foreningsudvikling med strategi som nøgleord blev aflyst i foråret på grund af for få 
tilmeldinger, men gennemført i efteråret med fin tilslutning. Det er en god mulighed 
for os at afvikle disse kurser med eksterne undervisere fra CFSA (Center for Frivil-
ligt Socialt Arbejde) 

I bakspejlet kan vi se, at meget af vores kontakt til medlemsforeningerne i 2018 har 
handlet om praktiske ting som kontingentopkrævninger og indhentning af samtykke 

Den nye persondatalov
I maj 2018 trådte EU’s nye persondatalov i kraft. Det gav 
både Frivilligcentret og vore medlemsforeninger en ekstra 
udfordring og en stor arbejdsopgave. Der skulle udarbej-
des fortegnelse over, hvordan vi håndterer de personlige 
data og oplysninger, vi kommer i besiddelse af, der skulle 
indhentes databehandleraftaler fra alle dem, der får kend-
skab til vore data, og der skulle ikke mindst indhentes sam-
tykkeerklæringer fra vore medlemsforeninger. Det har ikke 
medført de store forandringer i vores arbejdsgange, da vi 
i forvejen har haft procedurer der sikrede, at tavshedspligt 
og fortrolighed blev taget alvorligt, men som så mange an-
dre steder, er der kommet låse på nogle flere skabe og 
nedfældet de forskellige arbejdsgange på papir, så vi lever 
op til kravene i den nye lov.
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i forbindelse med den nye persondatalov. Det er der gået meget tid med, og det 
er naturligvis ting, der skal gøres. Dog er vi glade for, at vi også i år har oplevet 
mange små snakke og kontakter med foreningerne og deres frivillige. Vi er rigtig 
glade for den form for kontakt, da det er der, vi bliver klogere på, hvad vore med-
lemmer arbejder med, og hvilke udfordringer, de har brug for vores hjælp til. Det er 
også ofte der, nye idéer opstår eller nye muligheder for samarbejde viser sig. Ingen 
spørgeskemaer eller mail-korrespondancer kan erstatte det personlige møde mel-
lem mennesker, så vi glæder os til også i det nye år at møde frivillige ildsjæle fra de 
mange foreninger, der er medlem af Frivilligcenter Herning.  

Synlighed 

Målsætninger: 
  Frivilligcenter Herning vil være synlig i hele Herning Kommune 
  Synliggøre den værdi, som Frivilligcentret skaber for 

frivilligheden 
  At opnå anerkendelse som det lokale videns- og kompeten-

cecenter for frivilligt arbejde med socialt sigte 

Handleplan: 
  Drift og ajourføring af hjemmeside, facebookside og 

infoskærm
  Modernisering af Frivilligcentrets image ved at opdatere 

hjemmesidens layout og indhold samt få nye logoer i  
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vinduerne og et nyt skilt med Frivilligcenterets logo på  
bygningens facade

  Synliggørelse af de gode historier og fokus på projekter og 
større arrangementer via de lokale aviser og medier

  I samarbejde med Frivilligcenter Hernings projekt 
»Ind I fælleskabet« går vi i dialog med lokale indsatser og 
foreninger i kommunens centerbyer og opnår mere synlighed i 
hele kommunen

  Vi vil arrangere Frivilligdage og sætte frivilligheden på 
dagsordenen. Her giver vi foreningerne mulighed for at 
fortælle, hvad de er sat i verden for, og får selv mulighed for at 
udbrede kendskabet til Frivilligcentrets tilbud
  Frivilligdag i Aulum
  Frivillig Fredag i Herning midtby sammen med 

Herning Bibliotek

Opfølgning:
Frivilligcenter Herning har i 2018 arbejdet med synliggørelse af Frivilligcentret og 
det frivillige sociale arbejde på mange forskellige fronter. Vi har gennem strategiske 
overvejelser optimeret vores brug af egen Facebook-side, så vi er mere aktive på 
de sociale medier og så vi mere velovervejet udnytter mulighederne her. Sidst på 
året satte vi gang i en opdatering af Frivilligcentrets hjemmeside, så den herefter 
fremstår mere enkel og overskuelig og frem for alt fungerer bedre på forskellige 
størrelser skærme. Tidligere på året fik vi takket være en virksomhedspraktikant 
oprettet en online bookingoversigt, så foreningerne har mulighed for at se, hvem 
der mødes i hvilke lokaler hvornår – og hvornår, der er ledigt i det lokale, de ønsker 
at anvende. I årets løb har flere og flere vænnet sig til at bruge denne mulighed. 
Udover at være et godt arbejdsredskab for foreningerne, er det også med til at syn-
liggøre, hvor aktivt et hus, Frivilligcentret er, og hvor mange forskellige aktiviteter, 
der foregår her. 

En af de ting, vi har været begejstrede for i 2018, har været vores øgede kontakt til 
foreninger og frivillige i centerbyerne. En del af vores mål for 2018 har været, at vi 
skulle blive mere aktive og mere synlige i hele Herning Kommune, og her har vi ta-
get gode skridt på vejen. Ikke mindst takket være projektet Ind i fællesskabet, som 
har holdt koordinerende opstartsmøder med foreninger i Aulum, Sunds og Kibæk 
og har haft kontakt til foreninger og frivillige i Tjørring, Snejbjerg, Haunstrup og 
Sdr. Felding. Selv om møderne har handlet om projektet, har en vigtig sidegevinst 
været, at vi er kommet i dialog med foreningerne disse steder. Den dialog håber 



18 | Årsrapport 2018

vi, vi kan holde liv i fremover, så vi opbygger en gensidig forståelse af, hvad vi kan 
bruge hinanden til.

Festlig frivilligdag i Aulum
I Aulum afviklede vi i januar en Frivilligdag på Stationen. 
Det blev et skoleeksempel på, hvad vi mener, når vi taler 
om at blive hele kommunens Frivilligcenter. Op til dagen 
havde vi en rigtig god dialog med mange lokale forenin-
ger og på selve dagen deltog 20 foreninger. Godt og vel 
halvdelen af disse var foreninger, der i forvejen var aktive 
i Aulum-området. Foreninger, der brugte dagen til både at 
synliggøre egne tilbud og aktiviteter og til at lære de andre 
foreninger at kende. Resten af de deltagende foreninger 
var dem, der var etableret andre steder i Herning Kom-
mune, men som også gerne ville synliggøre sig selv og 
måske åbne op for nye aktivitetsmuligheder i denne del af 
kommunen. 
Med omkring 100 fremmødte på dagen og en rigtig god 
stemning, blev det en god oplevelse for alle. Det var skønt 
på den måde at hylde frivilligheden og blive inspireret af 
hinandens måde at gøre tingene på, og så var Stationen i 
Aulum et dejligt sted til afviklingen af dagen. 
Dagen sluttede af med, at vi gav aftensmad til de frivillige 
fra de deltagende foreninger. Her blev der også lejlighed til 
at snakke sammen på kryds og tværs, og det er klart en af 
de store styrker ved sådan en dag, at der skabes netværk 
på den måde.
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Frivillig fredag – lige midt i Herning
Fredag den 24. august afholdt vi årets største arrangement. FRIVILLIG FREDAG 
blev i år afviklet på Tinghuspladsen og Herning Bibliotek. Det blev en meget festlig 
dag med stort fremmøde og med rigtig mange kontakter til de forbipasserende. I 
omegnen af 300 mennesker mødte de 32 deltagende foreninger, og værdien af 
sådan en dag er næsten ikke til at måle. I forhold til synliggørelsen af det frivillige 
sociale arbejde er dagen en naturlig nøgle-aktivitet, da det er sådan en dag, hvor 
mange får en aha-oplevelse og støder på foreninger, de ikke anede, eksisterede. 
Selvfølgelig er der også mange, som kender mange af foreningerne i forvejen, men 
det gør virkelig en forskel, når vi er mange foreninger, der er at finde samme sted.
Vi havde to år tidligere også holdt Frivillig Fredag på Tinghuspladsen, hvilket havde 
været en fin oplevelse. Dog havde vi ærgret os lidt over, at de fleste af de penge, 
vi havde fået lov at bruge på dagen, gik med at leje telte. Da vi samtidig havde lært 
Herning Bibliotek at kende som en samarbejdspartner, der gerne er med på noget 
nyt, tog vi fat på dialogen med dem og endte med et rigtig godt koncept, som langt 
de fleste af de deltagende foreninger syntes rigtig godt om. Gevinsten ved både at 
være inde og ude var, at vi fik kontakt til de mennesker, der kom forbi begge steder. 
Mange af bibliotekets gæster måtte også ud i kaffeteltet på gågaden og se, hvilke 
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foreninger der var derude. Ligesom mange af de forbipasserende på gågaden slog 
et smut ind på biblioteket for at møde de foreninger, der havde stande derinde. Det 
kom til at fungere vældig godt, selv om tidligere års sceneoptrædener og fælles 
åbningstale var skåret væk af praktiske hensyn. Kun en indkaldt »hyggespreder-
musiker« optrådte i kaffeteltet i løbet af eftermiddagen.

Den store besparelse på telt-lejen kom delvist de deltagende foreninger til gode, 
da vi sluttede dagen af med at invitere dem på fællesspisning i bibliotekets lokaler 
på 1. sal. Her deltog Socialudvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard og sagde 
en stor tak til alle de frivillige for deres indsats både på denne dag og på de 364 
andre af årets dage. Hun understregede varmt den store betydning, det frivillige 
sociale arbejde har for mennesker i vores kommune. Ellers gav aftensmåltidet først 
og fremmest plads til at få snakket med nogle af de mange andre deltagere og til at 
få sagt hinanden tak for en dejlig dag.

Vi var efter den succesfulde dag ikke så meget i tvivl om, at vi skulle gentage ar-
rangementet i 2019, hvor planen er, at vi bruger det samme koncept en gang til. Vi 
håber, at mindst lige så mange foreninger har lyst til at deltage, og vi håber på en 
lige så dejlig dag. På gensyn den 23. august 2019.
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Samarbejde med Herning Kommune 
Målsætninger: 
  Styrke samspillet mellem Herning Kommune og de frivillige foreninger 

på det sociale område 
  Udvikle Frivilligcenter Hernings samarbejde med Herning Kommune 

Handleplan: 
  Mere proaktiv rolle i forhold til Herning Kommune Spille os selv mere 

på banen
  Tilbyde vores viden og kompetence generelt i Herning Kommune
  Støtte og opfordre til samarbejde mellem Herning Kommune og vores 

medlemsforeninger

Opfølgning:
Vi har i 2018, som i de tidligere år, oplevet et godt samspil med Herning Kommune. 
Det gælder både i de kommunale forvaltninger og institutioner og i det politiske 
niveau. Der er efterhånden en øget bevidsthed hos kommunens ansatte om, at 
frivillige hænder er en helt afgørende ressource i arbejdet for at give kommunens 
borgere de bedste tilbud. Her er det afgørende vigtigt, at der skelnes mellem op-
gaver, der kræver professionel indsats og opgaver, der kan løses af frivillige. Som 
frivilligcenter arbejder vi for, at frivillige hænder tænkes med ind i projekter og opga-
ver, der hvor det giver mening, samtidig med at vi pointerer frivillighedens begræns-
ninger over for kommunens institutioner og ansatte. 

Vi kalder os selv et videns- 
og kompetencecenter på 
det frivillige sociale om-
råde, og vi skal turde fast-
holde, at vi har indsigt og 
kompetencer, som er værd 
at lytte efter, når der tages 
beslutninger. Det kræver 
først og fremmest en god 
dialog og et godt forhold til 
kommunale embedsmænd 
og andre ansatte. En dialog, der bygger på gensidig respekt og på forståelse for 
hinandens synsvinkler og situation. Denne dialog og denne respekt oplever vi i høj 
grad præger vort samarbejde med Herning Kommune.

»  En dialog, der bygger på 
gensidig respekt og på 
forståelse for hinandens 
synsvinkler og situation. 
Det oplever vi, i høj grad 
præger vort samarbejde 
med Herning Kommune«
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Der er mange foreninger, som uden vores indblanding, laver gode og værdifulde 
projekter i samarbejde med kommunale institutioner og ansatte. Det er fantastisk 
godt at opleve, at det er en naturlig ting her, hvor vi er. Andre foreninger står måske 
mere tøvende over for at indgå i et samarbejde, og nogle ved ikke helt, hvem de 
skal kontakte. Eller ved ikke, hvordan de skal gribe det an, hvis de får en god idé til 
et tiltag, der kræver kommunal opbakning. Her kan vi som Frivilligcenter formidle 
kontakten og bringe samarbejdsparter i dialog med hinanden.

Vi har på et par af vore netværksmøder – de af dem, der har haft specifikke mål-
grupper som overordnet emne – inviteret kommunalt ansatte med. Desværre blev 
de forhindrede den ene af gangene, men i det andet tilfælde deltog de og fik en 
god dialog med foreningernes repræsentanter. Det er helt afgjort en praksis, vi skal 
fortsætte med. Igen er det så vigtigt at opbygge relationerne. Ofte opstår idéerne jo 
i dialogen og man får først øje på mulighederne i et samarbejde, når man kender de 
andres ressourcer og fokusområder. Vi vil gerne give vore medlemsforeninger den 
samme positive oplevelse af samarbejdet med kommunens folk, som vi selv har.

I vores handleplan hedder det, at vi gerne vil have en mere proaktiv rolle i forhold til 
Herning Kommune. Med det mener vi, at vi gerne i højere grad vil sætte dagsorde-
nen for, hvilke tiltag der kunne sættes i gang – i samarbejde mellem kommune og 
frivillige foreninger. Her må vi erkende, at Rom ikke bliver bygget på en dag. Vi har 
en oplevelse af, at kommunens afdelinger er lydhøre over for vore idéer og forslag, 
men også 2018 har for Frivilligcenter Herning været præget af, at det i højere grad 
er henvendelser fra andre sider, der sætter dagsordenen for vort arbejde. Det kræ-
ver ganske mange ressourcer at omsætte de forespørgsler og henvendelser, der 
kommer fra borgere til konkrete projekt-ideer, vi kan gå videre med. Dog oplever vi 
altid en god og seriøs dialog, når vi tager kontakt til de forskellige kontaktpersoner 
og ansatte i kommunen for at spørge om, hvordan det forholder sig med tilbud til 
borgerne i konkrete situationer. Igen kan vi kun håbe, at vi efterhånden kan blive 
bedre til kunsten at løfte de enkelte sager op i et større perspektiv, så vi kan pege 
på bestemte målgrupper, der kunne trænge til et løft – og meget gerne også pege 
på en mulig løftestang, som vi i fællesskab kan udvikle.

En bestemt ikke uvæsentlig del af vort samarbejde med Herning Kommune handler 
om økonomi. Vi får fra §18-midlerne et årligt tilskud, der ligger væsentligt højere 
end det niveau på 350.000 kr., der udløser grundfinansieringen fra Staten. Tilskud-
det fra Herning Kommune dækker sammen med grundfinansieringen Frivilligcen-
trets huslejeudgifter og giver os mulighed for at have personale ansat, så også 
kan bruge lokalerne til noget. Uden det forhøjede tilskud fra Herning Kommune, 
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ville vi ikke kunne betale huslejen i vores nuværende gode lokaler og heller ikke 
kunne beholde vores nuværende personalenormering. Derfor vakte det da også 
bekymrede miner, da vi sidst på året hørte om de kommende store besparelser på 
§18-midlerne, der er lagt op til fra 2020. Vi håber selvfølgelig på det bedste, men 
frygter for den proces, byråd og socialudvalg nu skal igennem. Det gør os natur-
ligvis ekstra opmærksomme på, at vi over for Herning Kommune beviser værdien 
af det frivillige sociale arbejde, der gøres i de mange foreninger – og værdien af at 
have et godt og velfungerende Frivilligcenter, der kan bakke op om foreningernes 
arbejde. Vi kan ikke pointere nok, at det er et område, hvor kommunen får virkelig 
meget for pengene, da der lægges så utrolig mange gratis arbejdstimer i forenin-
gernes arbejde. Samtidig vil vi gerne bevare den gode dialog, da vi ikke tror det 
nytter så meget at råbe højt og hysterisk. Hvis vi ad konstruktiv vej kan hjælpe med 
at rådgive og påvirke, tror vi, det vil have den bedste effekt.

Søsætning af samfundsrelevante projekter
Målsætninger:
  Udvikle nye projekter i samarbejde med relevante medlemsforeninger 

og Herning Kommune
  Fokus på at inddrage udsatte borgere i projekterne

Handleplan: 
  Opsøge samarbejde med medlemsforeninger, der allerede arbejder 

med en relevant målgruppe
  Opsøge potentielle nye samarbejdsparter
  Invitere til samskabelse og lade f.eks. civilsamfundet, borgere, 

virksomheder, kommunalt ansatte og andre relevante aktører deltage 
aktivt i at formulere både opgaver og løsninger – samt at føre disse ud 
i livet

Opfølgning:
Også 2018 har budt på nye projekter, som vi på forskellig måde har bakket op om 
og hjulpet til med. Vi blev blandt andet kontaktet af en tamilsk kvinde, en rigtig 
ildsjæl, der ønsker at forbedre forholdene hos tamilske kvinder over 45. Mange 
enlige tamilske kvinder har det svært med alene-tilværelsen og har stor glæde af at 
mødes og støtte hinanden. Kvinden har ikke opbakning nok til at starte en forening, 
men har i stedet startet sociale aftener som et projekt under Frivilligcenter Herning. 
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Kvinderne mødes en gang om måneden og støtter hinanden i de udfordringer, det 
giver at være enlig kvinde i den tamilske kultur. Projektgruppen kalder sig Tamilsk 
Kvindesamvirke 45+. Som Frivilligcenter har vi dels hjulpet med opbakning til idéen 
og dels stillet  lokaler til rådighed, og så følger vi naturligvis projektet med sparring 
og opbakning.

Derudover har vi indledt et samarbejde med Boligselskabet Fruehøjgaards projekt 
Frivillige sociale viceværter. Vi har mødtes et par gange og vejledt omkring udfor-
dringerne ved at skulle finde forholdsvis kompetente frivillige i boligområderne til at 
påtage sig rollen med at give en håndsrækning til områdets beboere. Frivilligcen-
trets eget projekt Ind i fællesskabet er ligeledes en relevant samarbejdspartner til 
den del af projektet, hvor de sociale viceværters rolle er at opsøge ældre borgere, 
der er ensomme.

Projekt Ind i fællesskabet har i det hele taget knyttet mange kontakter til foreninger, 
institutioner og kommunalt ansatte i løbet af året. Det er et projekt, der er meget 
afhængigt af et godt samarbejde og et solidt kendskab til de mange tiltag og tilbud, 
der er for den ældre målgruppe. Derudover har det været vigtigt for os at knytte an 
til de lokale foreninger og aktiviteter, når projektet har arbejdet sig rundt i store dele 
af Herning Kommune, også fordi det sikrer en bedre forankring af de ældre, vi er 
kommet i berøring med.  Da det jo er en del af projektets idé at hjælpe de ældre ind 
i allerede eksisterende fællesskaber.
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Projekt IND I FÆLLESSKABET

Projektet blev som bekendt søsat i oktober 2017, efter TrygFonden havde 
bevilget Frivilligcentret penge til at køre projektet i en 3-årig periode. Efter 
en start, hvor vi forsøgte at skabe kontakter i Aulum og den ene halvdel af 
Herning, udvidede vi igennem 2018 projektet rent geografisk. I årets løb 
har projektet således været på banen i Herning, Tjørring, Sunds, Snejbjerg, 
Kibæk og Sdr. Felding.

Desværre har projektet overalt kæmpet med at få ordentligt fodfæste i for-
hold til målgruppen. Vi ville gerne gøre noget for de ældre mennesker, som 
sad alene i eget hjem og ikke kom så meget ud – men denne gruppe har det 
vist sig overordentligt vanskeligt at nå ud til. Mange veje er blevet forsøgt 
og mange tiltag er blevet afprøvet undervejs. En af de mere vellykkede ind-
satser var en opfølgning på et par arrangementer, vi holdt i forbindelse med 
»Danmark spiser sammen«-ugen i april. Projektet inviterede i samarbejde 
med Ældre Sagen Herning enlige ældre til middag i Frivilligcentret, hvilket 
blev en god succes. Projektet fulgte efterfølgende op på arrangementerne 
med konceptet »Fredagsfrokost i Frivilligcentret«, som siden har samlet en 
god flot ældre en gang om måneden til et par timers hygge med smørrebrød 
og hyggeligt samvær. 
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Vi havde et lille beløb tilbage fra vores frivillige mentorprojekt, som lukkede i 2017. 
Det, besluttede vi, skulle komme de unge til glæde, så vi inviterede i samarbejde 
med Produktionsskolen i Herning deres elever og lærere til et foredrag med Inger-
fair om motivation og frivillighed den 13. december. Det blev en god og inspire-
rende eftermiddag.

Vi har i det lidt længere perspektiv arbejdet med at forberede et konkret projekt 
som skal inddrage udsatte unge i frivillige fællesskaber. Vi arbejder hen imod at 
kunne ansøge PUF-midler om støtte til dette projekt i 2019. 

Ellers har det været småt med succeshistorierne i projektet, da grundidéen 
med at samle ældre i små grupper med fælles interesser ikke er lykkedes. 
Af den grund gik vi sidst på året i dialog med TrygFonden om en nytænkning 
af projektet. Vi justerede på både arbejdsmetoder, geografisk målsætning 
og på selve målgruppen – i håb om at vi i det nye år ville kunne få bedre 
fat. Det er en naturlig betingelse for TrygFondens fortsatte finansiering af 
projektet, at der opnås nogle resultater. Derfor var vi rigtig glade for, at fon-
den i december meddelte, at de fortsat fandt projektet værd at bakke op 
om, og at de syntes vi havde gjort os nogle gode, konstruktive tanker og 
fået spændende nye ideer. Året sluttede af med en dejlig oplevelse, da Ind 
i fællesskabet inviterede enlige ældre til eftermiddagshygge mellem jul og 
nytår. Det blev en rigtig fin oplevelse med god opbakning og dejlig stemning.

Vi gik derfor ud af 2018 med fornyet tro på, at det nok skulle lykkes og mas-
ser af mod på at prøve nye metoder af. Samtidig havde vi dog også den 
indstilling, at projektet ikke skulle køres til vejs ende, hvis det fortsat ikke 
gav de ønskede resultater. Tiden må vise, om det lykkes at hjælpe de ældre 
borgere i vores målgruppe ud af ensomheden og Ind i fællesskabet.
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Facilitering af netværk

Målsætning: 
  Styrke netværksdannelse og en helhedsorienteret social indsats

Handleplan:
  Skabe netværk og samarbejde på tværs af vores medlemsforeninger 

samt på tværs af etnicitet
  Skabe samarbejde mellem civilsamfund og kommune og evt. erhvervs-

liv
  Facilitere netværk og dannelse af netværksgrupper

Vi har i 2018 videreført de netværksmøder, vi søsatte året før. 4 gange har vi in-
viteret medlemsforeningerne indenfor med forskellige temaer på dagsordenen. Vi 
har forsøgt os med to forskellige former, hvor vi har vekslet mellem generelle net-
værksmøder med emner af almen interesse og specifikke netværksmøder, hvor 
vi koncentrerede os om at samle foreninger med fælles interesser og målgrupper.
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Den 6. marts afholdt vi et generelt netværksmøde med temaet: rekruttering af frivil-
lige, hvor de otte deltagere kom fra syv forskellige foreninger.

Den 22. maj inviterede vi frivillige sociale foreninger, der arbejder med børn og unge 
til netværksmøde. Her var der god opbakning og deltagelse af repræsentanter fra 
9 forskellige foreninger. Et par ansatte fra Herning Kommune skulle også have 
deltaget, men dukkede desværre ikke op. Det giver ellers god mening at bruge de 
specifikke netværksmøder til også at skabe netværk til kommunalt ansatte – så 
foreningerne både for kontakt til hinanden og bliver klogere på muligheden for at 
samarbejde med Herning Kommune, så vi gentog forsøget med at inddrage kom-
munalt ansatte senere på året.

Den 18. september måtte vi aflyse et generelt netværksmøde med emnet, besty-
relsens ansvar og rolle i foreningen, da der desværre var for få tilmeldte foreninger. 
De foreninger, der var tilmeldt, var så forskellige, at vi vurderede, at de ikke ville 
få opfyldt deres individuelle forventninger til netværksmødet. Vi kan se en sam-
menhæng i, at de foreninger, der til en start bakkede op om de generelle netværks-
møder, oplever at få mere ud af de specifikke møder, men sådan er det, når man 
udvikler et koncept – at man lærer af erfaringerne og tilpasser sine metoder og 
aktiviteter.

Den 20. november havde vi inviteret patient- og handicaporganisationer til net-
værksmøde. Her deltog 11 forskellige foreninger samt 7 medarbejdere fra forskel-
lige steder i det kommunale system. Det var dejligt at mærke opbakningen, og også 
her tegnede sig et billede af, at deltagerne får det største udbytte, når vi henvender 
os til specifikke målgrupper. Der var således et udbredt ønske om, at man næste 
gang denne gruppe skal inviteres, deler arrangementet op og inviterer patientfor-
eninger og handicaporganisationer hver for sig. En alternativ mulighed kan være at 
dele størstedelen af selve mødet op, men så der alligevel kan være et fælles oplæg 
og et fælles kaffebord at mødes om.

Mulighederne er mange i disse netværksmøder og vi håber, det med tiden kan 
skabe en større samhørighed mellem vores medlemsforeninger, så det bliver let at 
udveksle erfaringer og spørge hinanden til råds. For os som Frivilligcenter har det 
desuden stor værdi, at vi på den måde møder foreningernes repræsentanter og 
finder ud af, hvad der rører sig rundt omkring.

På begge vore store Frivillig-arrangementer i årets løb havde vi med stor succes 
indtænkt muligheden for netværks-skabelse og socialt samvær. Både Frivilligda-
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gen i Aulum og Frivillig Fredag i Herning sluttede med, at vi inviterede de delta-
gende foreninger til socialt samvær i form af fællesspisning. Det blev en rigtig fin og 
givende måde, hvor vi både kunne takke foreningerne for deres indsats og skabe 
mulighed for at danne kontakter på kryds og tværs af foreninger og aktiviteter. 
At lave frivilligdage og den slags synliggørende aktiviteter giver vore foreninger 
følelsen af at være med i en stor sammenhæng og åbner manges øjne for, hvor 
meget der foregår og hvor mange, der er aktive frivillige i forskellige foreninger. De 
afsluttende sociale dele af disse arrangementer forstærker fællesskabsfølelsen og 
understreger, at vi hører sammen, selv om vi arbejder for hver vores sag.

De fysiske rammer
Målsætning: 
  Tilgængelige og gode fysiske rammer for vores medlemsforeninger

Handleplan: 
  Stille frivilligcentrets lokaler og faciliteter til rådighed for vores 

medlemsforeninger
  Sørge for, at lokalerne til enhver tid fremstår i ordentlig stand

Opfølgning:
Generelt synes vi, vi har gode og velfungerende lokaler, men det er selvfølgelig 
vigtigt, at vi løbende gør noget for at friske op og forskønne, så vi kan blive ved med 
at have indbydende rammer til foreningerne. I juni måned fik vi malet lokalet Lilla 
og Receptionens toiletter, hvilket var en tiltrængt opfriskning. Ellers er der kun sket 
småting med arvede møbler og nyt service i Frivilligcentrets største køkken. I som-
mermånederne fik vi desuden ryddet op i Frivilligcenter Hernings kælder, så der er 
overensstemmelse mellem Persondatalovens forskrifter og vores fortegnelse over 
arkivering. 

På den længere bane, har vi sat gang i at søge penge til nye stole til mødeloka-
let og et par andre mindre mødelokaler via fundraising. Vi ønsker at indrette et 
mere hjemligt miljø i et par mindre mødelokaler og efterstræber et mere stilrent 
undervisningsmiljø i andre lokaler. Vi har inddraget Selvhjælp Hernings grupper 
og netværk, der ugentligt benytter samtlige lokaler, i snakken om, hvordan vi sikrer 
en indretning, der skaber de bedste rammer for foreningernes forskellige medlem-
mer. Vi kan selvfølgelig aldrig stille alle tilfredse, men vi håber at kunne give vore 
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mindre mødelokaler hver deres særpræg, så der i højere grad er lidt for enhver 
smag. Økonomien sætter selvfølgelig sine begrænsninger, da vi i den slags sager 
er afhængige af donationer.

Men når alt kommer til alt, er vi glade for vore rammer og har også indtryk af, at vore 
foreninger sætter pris på de forhold, de har her.
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Året 2018 i tal
Tal fortæller sjældent hele sandheden, men giver 
dog et billede af den. 

Så her kommer »året i tal«

82  foreninger var ved årets udgang medlemmer af 
Frivilligcentret

20    foreninger deltog i Friviligdagen i Aulum i januar

779     timer (cirka) har frivillige brugt på at 
redigere, producere og udsende  41  
udgaver af Lydavisen til gennemsnitligt  65 
blinde eller svagtseende borgere

300   stykker kage blev delt ud på Frivillig Fredag i august

1832    mails er ankommet til Frivilligcentrets mailboks, 
de fleste er blevet besvaret :-) 

1417   gange har foreninger eller projekter brugt 
et af vore  6  mødelokaler

13.923    kopper kaffe er blevet brygget på 
Frivilligcentrets  4  kaffemaskiner
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23    mennesker deltog i vores udflugt for frivillige og ansatte i 
august

1231  gange (cirka) har vore telefoner ringet

11   gange har Frivilligcentrets bestyrelse holdt 
møder

53.489   gange har mennesker besøgt vores hjemmeside 
fcherning.dk

33   foreninger deltog ved årets Frivillig Fredag i 
Herning midtby

88  mennesker deltog i den efterfølgende fællesspisning
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Afrunding
Det er ansvarligt og godt at arbejde målrettet og strategisk og at forholde sig til, 
hvad der lykkes og hvad der skal gøres bedre. Som moderne Frivilligcenter bestræ-
ber vi os hele tiden på at gøre det. Både fordi vi gerne vil gøre det bedst muligt, ud 
fra de ressourcer og forudsætninger, vi har. Men især fordi det er vores opgave at 
støtte op om de mange tusinde frivillige, der forandrer verden her i Herning Kom-
mune. Jo bedre, vi kan hjælpe og støtte, jo bedre vilkår for disse ildsjæle for at gøre 
det, de gør.

Men når det kommer til værdien af det frivillige arbejde og Frivilligcentrets virke, kan 
vi kun til en vis grænse måle og veje den. Vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for 
at dokumentere værdien af vores indsats, men vi skal også huske, at det man ikke 
kan måle og veje har kolossal betydning. Det smil vi mødte en ensom borger med. 
Hvad var det værd i kroner og ører? Det 
er jo et håbløst spørgsmål. Der er på den 
måde en lang række af de ting, vi gør som 
mennesker, vi aldrig selv ser frugterne af. 
Måske fik vi undervejs inspireret nogle til 
at gå hjem og redde deres familie. Måske 
gav vi mennesker mod på at kæmpe mod 
sygdom og leve med savn. Måske reddede 
vi et liv, eller måske blev vi bare en dråbe i 
havet, der ingen forskel gjorde. Vi ved det 
ikke.
 
Når vi i 2018 har arbejdet grundigt med strategi, handleplaner og opfølgninger, så 
har det helt sikkert opkvalificeret os som Frivilligcenter. Vi er blevet mere bevidste 
om, hvad vi gør – og hvordan vi når frem til de mål, vi har sat os. Men som det lille 
citat siger, som hænger over mit skrivebord: »Det er godt at have et mål at rejse 
imod, men i sidste ende er det selve rejsen, der betyder noget.« Jeg ved ikke, hvem 
der har sagt det, men det er sandt. Vi må ikke blive så målrettede, at vi bliver fjerne 
i blikket. Det er helt altafgørende, at vi i dagligdagen får omsat de fine ord og de 
store perspektiver til en værdifuld måde at møde det menneske på, der ringer, skri-
ver eller kommer ind ad døren. Det nytter ikke meget at have »mangfoldighed« som 
værdi i sin strategi, hvis man ikke har respekt for det enkelte menneske, man møder 
– uanset hvor forskellige vi nu måtte være. Ligesom det heller ikke nytter at sige, 
man gerne vil være støtte og opmuntring til de frivillige foreninger, hvis man sidder 
begravet i papirerne, så man ikke når hverken at smile eller lytte, når de kommer 

»  Det er godt at 
have et mål at 
rejse imod, men 
i sidste ende er 
det selve rejsen, 
der betyser  
noget«
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forbi ens dør. Med andre ord, er de mange overvejelser, vi har gjort os, først noget 
værd, når vi fører tankerne ud i livet og handler efter dem. Det er ikke sikkert, at alt 
det vi drømmer om, bliver til virkelighed, men det er helt sikkert, at intet af det bliver 
det, hvis vi bare bliver ved med at drømme. 

Også i det nye år vil vi i Frivilligcenter 
Herning tænke os grundigt om og drøfte, 
hvad vi kan og skal og vil. Men heller ikke 
i 2019 må vi lade det blive ved snakken. 
Der er brug for frivillighed i verden, der 
er brug for ildsjæle og alle gode kræfter. 
Det var Mahatma Gandhi, der sagde det 
klogest af alle: »Vær selv den forandring, 
du ønsker at se i verden!«. Må vi i det 

nye år have det i baghovedet, både når vi drøfter de store linjer og når vi møder et 
menneske en torsdag formiddag. 

»  Vær selv den 
forandring, du 
ønsker at se i 
verden«

Mahatma Gandhi
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