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Forord 

Frivilligcenter Middelfart er en paraplyorganisation for de frivillige sociale 

foreninger, klubber og organisationer i Middelfart.  

 

Frivilligcentret skaber rammer for deltagelse, fællesskaber og samskabelse. Vi 

støtter, synliggør og udvikler frivilligheden og foreningslivet lokalt. 

 

Vores overordnede mål er, at øge den sociale sammenhængskraft og styrke en 

helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs 

af foreninger og mellem foreninger, Middelfart Kommune og erhvervslivet. 

 

Vi har i 2017 51 frivillige sociale foreninger under vores paraply og foreningerne 

har en bred vifte af forskellige tilbud til både børn, unge og ældre borgere i  

Middelfart Kommune. 

 

Rigtig god fornøjelse! 

 

Hans-Jørgen Tarup 
Formand 

 

Tanja Wraae 
Daglig leder 
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I Frivilligrapporten 2016 – 2018 står der 

om danskernes frivillige arbejde: 

 

”F rivilligt arbejde kan være mange forskellige ting. Fx at 
være træner i en idrætsforening, være bloddonor, sam-

le penge ind til en humanitær organisation, sidde i bestyrelsen 
i en boligforening, være frivillig i hjemmeværnet eller på et 
værested for socialt udsatte, være lektiehjælper o.m.a:  
 
Frivilligt arbejde er ulønnet, og det udføres ofte for en 
forening eller frivillig organisation, men det kan også ud-
føres for en offentlig organisation, en virksomhed, en 
uformel sammenslutning mv. Frivilligt arbejde er dog ikke 
den hjælp man giver til naboer, venner eller familie”. 
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Årets gang med bemærkninger og kig i  

krystalkuglen 

 

 

I 2017 har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har skåret ned på 

antallet af bestyrelsesmøder, så medlemmerne kan få bedre tid til at deltage i ud-

valgsarbejder i forbindelse med fx. Frivillig Fredag, medlemsmøder, visioner mv. 

 

Året 2017 startede med medlemsmøder, hvor frivilligheden var til dialog og debat 

og hvor Frivilligcenterets nye lokaler på Aulby Skole blev fremvist for medlem-

merne. 

 

Der blev udtrykt tilfredshed med lokaliteterne, men alle konkluderede, at den 

geografiske beliggenhed ikke var i orden og at man ønskede et samlingssted, 

hvor der var mulighed for at lave fælles cafémøder, foredrag mm. Et samlings-

sted, hvor man kan mødes på tværs af foreninger og interesser og centralt belig-

gende i Middelfart by.  

 

Jeg vil senere i min beretning komme tilbage til emnet ”Frivillighus”. 

 

Frivilligåret 2017 har været præget af lidt usikkerhed om vores økonomiske frem-

tid, om hvor meget vores vedtægter skal laves om for, at de kan leve op til de nye 

kriterier for tildeling af grundfinansiering og i skrivende stund, venter vi stadig på 

endelige udspil fra Ministeriet og FriSe. 

 

Vi har fået melding om, at vi skal slappe af og afvente nærmere. Men det er sik-

kert, at vi i løbet af 2018 skal have lavet vores vedtægter om og at Bestyrelsen 

skal have en bredere sammensætning, så vi i fremtiden kan leve op til kriterierne 

for tildeling af grundfinansiering. 

 

Regeringen har i slutningen af 2017 fremsat forslag til en civilsamfundsstrategi 

indeholdende 12 initiativer, hvor der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne 

blev bevilget ca. 100 millioner kroner til realisering af strategien. 

 

Her skal omtales initiativ 7. 

Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde.  
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”Regeringen vil løfte kvaliteten af frivilligcentrenes arbejde og afsætter 15 millio-

ner kroner til blandt andet at etablere to nye frivilligcentrer for at sikre, at der er 

frivilligcentrer i alle landets kommuner.”  

 

Det er klart et positivt signal til frivilligcentrene og det arbejde, som der ydes ude 

i kommunerne af de enkelte frivilligcentrer. 

Indsatsområder 

 

”Frivillighus” 

Vi fremsendte i samarbejde med Røde Kors en ansøgning til kommunen om 

oprettelse af et ”Frivillighus” i Middelfart by i forlængelse af vores medlems-

møder og utallige opfordringer. 

 

Efterfølgende har vi været indkaldt til flere møder med kommunen, hvor vi bl.a. i 

forbindelse med udvidelsen af Psykiatrisk Museums udvidelse, blev tilbudt loka-

ler i Teglgårdsparken 17. Bestyrelsen var enige om at takke nej til tilbuddet, da vi 

ikke fandt projektet attraktivt i forhold til realisering af vores tanker om et 

”Frivillighus”.  

 

Bestyrelsen og formandskabet har ivrigt fremsat behovet for et egentlig 

”Frivillighus” ved møder med kommunale embedsmænd og møder med politiker-

ne og senest har det resulteret i at der i budgetaftalen for Middelfart Kommune 

2018 – 2021 står følgende: 

 

”Der arbejdes videre med muligheder for en ny fysisk place-

ring af frivilligcentret, gerne med en placering, der skaber 

merværdi, fordi huset deles med andre, så der bliver tale om 

et levende hus med mange forskellige slags aktiviteter i både 

dag- og aftentimer – såvel kommunale som frivillige. Der af-

sættes 0,15 mio. kr. til en indledende undersøgelse af behov 

og placering i 2018 – herunder også en bred dialog om behov 

og potentialer for samlingssteder i kommunen.” 

 
Vi glæder os til det videre forløb og vil selvfølgelig kaste alt vores ekspertise ind 
på at komme frem til en løsning, der vil tilgodese alle parter.  
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Foreningsmøder 

 

Møderne blev holdt over flere aftner med stor opbakning og talelyst. Her et lille 

udpluk af konklusionerne: 

 

● Ønske om et Seniorhus/Borgerhus/Frivillighus, hvor der er plads til mange 

og hvor der er mulighed for at lave fælles cafémøder, foredrag mm. Et sted 

hvor man kan mødes på tværs af foreninger og interesser. 

 

● Foreningerne vil gerne samarbejde omkring større udflugter/ture, da udgifter 

til bus mm. er stigende. 

 

● Foreningerne ønsker samarbejde på tværs ifbm. Caféarrangementer. 

 

● Foreningerne ønsker samarbejde på tværs ifbm. afholdelse af foredrag. Især 

større foredrag, hvor emnet henvender sig til alle uanset baggrund. 

 

Der har været afholdt et foredrag med Peter Mygind i samarbejde mellem Frivil-

ligcentret og patientforeningerne. Evalueringen var yderst tilfredsstillende. 

 

Frivillig Fredag 
 

Vi afholdte Frivillig Fredag den 29. september med et fyldigt program på 
KulturØen. 
 
Der var velkomsttale og borgmestertale, fortælling om et frivilligprojekt, fælles-
spisning, alt sammen krydret med musik ved Spillopperne og et jazzorkester.  
 
Som noget nyt uddelte vi årets Frivilligpris, som blev uddelt til Hilda Ebdrup fra 
TorsdagsCafeen. Der var diplom og hædersgaver. Clay havde sponsoreret et 
årskrus som det officielle bevis på hæderen. 
 
Frivillig fredag afholdes i samarbejde med Middelfart Kommune, som det fremgår 
af samarbejdsaftalen. Der var ca. 100 medlemmer tilmeldt til Frivillig Fredag. 
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Frivillig Fredag i fest og farver 
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Servicering af medlemsforeningerne 

 
Vi har stadig en aftale med dagspressen om nedslag i pris på annoncer og vil 
genforhandle aftalen, så den også gælder for 2018.  
 
Aftalen indebærer, at foreningerne får 25% rabat på annonceprisen. De skal, når 
de henvender sig til aviserne, gøre opmærksom på, at annoncen skal stå under 
Frivilligcenter Middelfarts annonceramme. 
 
Vi har haft et tilbud om hjælp til regnskaber, men det er ikke blevet brugt meget. I 
det daglige får vi mange henvendelser til kontoret mest pr. telefon, om booking af 
lokaler, om at printe brochurer, tilmelding til kurser, hjælp til at søge §18 og §79 
og meget andet. 
 
Vi bliver brugt mere og det tyder på et behov for Frivilligcentret. 

 

Månedens forening 

 

Månedens forening vil vi videreføre i 2018. Foreningerne har været meget tilfred-

se med markedsføringen og profileringen af deres foreninger og tilfredse med an-

nonceringen, pressemeddelelserne og synligheden på Frivilligcentrets Facebook- 

og hjemmeside har givet god respons. Følgende foreninger har i 2017 været må-

nedens forening: 

 

● Motionsvenner 

● Middelfart Handicap Boccia Klub 

● Rødekors i Nr. Aaby 

● Parkinsomforeningen 

 

 

Kurser 
 

I samarbejde med CFSA har Frivilligcentret afholdt kursus om at 

”Skriv bedre tekster og få dit budskab ud over rampen”. 
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● Senhjerneskade CAFÈEN 

● Kurdisk Dansk Forening 

● Mentorforeningen 



Skolevenner 

 
Der er fortsat skolevenner på 
Anna Trolles Skole i Brenderup og skole-
venner ventes at starte på Østre Skole i 
Middelfart i 2018. 
 
Konceptet kører efter den oprindelige 
køreplan med Frivilligcentret som 
tovholder og bagstopper. 

 

 

 

 

”Når jeg bliver gammel”  

- et aktivt ældreliv 

 

Et projekt i samarbejde med Middelfart Kommune, Ældrerådet og Frivilligcenter 

Middelfart.  

Projektet er iværksat for at give ældre over 60 år i Middelfart Kommune mulighed 

for at deltage i forskellige aktiviteter og dermed forbedre sundhed og livskvalitet. 

 

God sundhed og høj livskvalitet hænger for de 

fleste tæt sammen. Indsatsen skal bidrage til: 

 

● Et længere liv – lægge år til livet 

 

● Et sundere liv – lægge sundhed til livet 

 

● Et rigere liv – lægge liv til årene 

 

● Lighed i sundhed 
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Samarbejde med Middelfart Kommune 
 

Samarbejdet med Middelfart Kommune er formaliseret af en samarbejdsaftale, 

som underskrives hvert år indeholdende indsatsområder og videreførelse og ud-

møntning af Middelfart Kommunes handlingsplan for det frivillige sociale arbejde.  

 

Aftalens overordnede målsætning er at Frivilligcentret og Kommunen i samarbej-

de skal: 

● Deltage i udviklingen af den frivillige indsats 

 

● Arrangere og koordinere aktiviteter, temadage og dialogmøder mv. for de fri-

villige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd 

 

● Bidrage til at skabe helhed og overblik i indsatsen for det sociale arbejde 

 

● Fremsætte forslag til initiativer på området 

 

Der er nedsat en koordinationsgruppe på tværs af forvaltningerne, som er Frivil-

ligcentrets indgang til Kommunen. Der afholdes som minimum 4 årlige møder.  

 

Frivilligcentret har de seneste år også deltaget i møder med politikerne som op-

takt til budgetforhandlingerne. 

 

I henhold til samarbejdsaftalen deltager Frivilligcentret en gang årligt i fællesmø-

de med Social- og Sundhedsudvalget. 

 

Andre samarbejdspartnere 
 

Frivilligcentret er medlem af FriSe, som er en paraplyorganisation for frivilligcen-

tre og Selvhjælp. FriSe er vores talerør i forhold til landspolitikerne og i vores 

dagligdag er de vores vidensbank. 

Formandsskabet deltager i et forum, der er sammensat af formænd og næstfor-

mænd i Region Syddanmark, hvor vi udveksler erfaringer og inspirerer hinanden. 

Kontorlederen deltager bl.a. i et ledernetværk i Region Syddanmark, hvor man 
udveksler erfaringer mv. 
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Krystalkuglen 
 

Vi har behov for et samlingssted, hvor vores foreninger i samarbejde med Kom-

munen og andre kan udvikle og samordne den frivillige indsats og det frivillige 

arbejde. Det har vi fordi: 

Vi har et stort ønske om i fremtiden at arbejde i en velfærdsforståelse, hvor alle 

involverede parter inddrages i løsningerne. 

 

Vi ønsker at give alle mulighed for at yde en frivillig indsats, fordi alle mennesker 

har noget værdifuldt at bidrage med. Vi ønsker at arbejde for en helhedsoriente-

ret social indsats, fordi forskellige kompetencer og ressourcer i fællesskab kan 

løfte og udvikle velfærden.  

 

Vi vil arbejde for at fremme frivilligheden, da frivilligt arbejde har en værdi i sig 

selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte. Vi ønsker at 

samarbejde med forskellige aktører, fordi det er inspirerende og en nødvendig og 

konstruktiv vej til bæredygtige resultater. Vi vil opbygge kapacitet og styrke kvali-

teten i det lokale frivillige arbejde, så det bliver nemmere at fungere som forening 

og lettere for borgere og frivillige at finde støtte og udfoldelsesmuligheder i den 

frivillige verden. 

 

For at realisere ovenstående kræver det, at de frivillige mødes regelmæssigt og 

spontant og på tværs skaber relationer. Det forudsætter et mødested et 

”Frivillighus”. 

 

Jeg vil slutte med at sige tak til Bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbej-

de. Det har været en fornøjelse, at arbejde sammen med jer. Tak til Middelfart 

Kommune for et godt samarbejde. Det betyder meget for os, at vi hurtigt kan 

komme i dialog med ansatte og politikere, når der skal handles eller der opstår 

problemer.  

 

Tak til kontoret (Tanja) for godt samarbejde og en stor og engageret arbejdsind-

sats og for at holde sammen på det hele. Og sidst og ikke mindst stor tak til de 

frivillige foreninger, som udfører et enormt og nødvendigt arbejde og til alle frivil-

lige i øvrigt, som udfører arbejde i marken. 

 

     På bestyrelsens vegne 

   Hans-Jørgen Tarup Nielsen 
                  Formand 
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Frivilligcenter Middelfart 

Vejlbyvej 9 

5500 Middelfart 

 

ÅBNINGSTID 

Mandag - torsdag kl. 09.00—12.00 

 

Telefon: 24 47 30 84 

Mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk 

 

FIND OS - MØD OS - FØLG OS 

www.frivilligcentermiddelfart.dk 

www.facebook.com/frivilligimiddelfart 

 

REDAKTION 

Hans-Jørgen Tarup Nielsen, formand 

Tanja Wraae, daglig leder 

 

OPSÆTNING OG TRYK 

Frivilligcenter Middelfart 

 

 

 


