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Forord
En årsberetning -  et tilbageblik på det år der er gået.

Det er kun ni måneder siden, jeg fik fornøjelsen af at blive en del af bestyrelsen for Middelfart
Frivilligcenter, og det i rollen som formand. Der var meget at sætte sig ind i, og der er sket mange
ting, der har gjort den første tid som formand både har været udfordrende og spændende.

En æra sluttede da Hans Jørgen Tarup sagde farvel og tak efter syv år på posten som formand.
Hans Jørgen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal takkes for deres ihærdige og utrættelige
arbejde. Det betyder, at vi i dag har et velfungerende Frivilligcenter i Middelfart. De har kæmpet for
at fremtidssikre Frivilligcentrets eksistens ved vedholdende at fremføre argumenter for et hus med
videre rammer og muligheder for udfoldelse, end det vi kender i dag. Og deres mission er fuldført, vi
står nu overfor næste step at udfylde rammerne i det nye hus.

Takkes skal også de frivillige, der på ugentlig basis hjælper til i Frivilligcentret. Palle med alle mulige
praktiske ting, Lars, der træder til når det handler om IT, og Jonna med regnskaberne vi påskønner
jeres indsats.

Frivilligcenteret var ikke noget, hvis ikke vi/det bliver brugt, så tak til alle der benytter sig og holder af
vores Frivilligcenter.

I efteråret valgte Tanja, vores daglige leder, at opsige sin stilling efter godt 7 år på pinden. Det
arbejde, som Tanja har lagt i Frivilligcentret, lukrerer vi på hver eneste dag. Tanja var utrolig vellidt
blandt centrets brugere og bestyrelsen. Stor tak til Tanja for alt hun har bidraget med.

Hele efteråret var bestyrelsen i arbejdstøjet, missionen var at tiltrække en ny daglig leder. En der
ville arbejde for at bringe Middelfart Frivilligcenter til et nyt niveau og bidrage med at skabe de
rammer, der skal være i det nye hus, og det alt imens vedkommende skulle kunne få en hverdag til
at fungere optimalt i vores nuværende rammer. En stor og krævende opgave.

Resultatet blev en ansættelse af Susanne, et godt valg for Frivilligcentret i Middelfart, ikke mindst
fordi Susanne kommer med en masse kompetencer og erfaringer fra en stilling som daglig leder i
Svendborgs Frivilligcenter, men også fordi Susanne er et sprudlende menneske fuld af ideer og
gåpåmod. Jeg glæder mig meget sammen med bestyrelsen til at se ind i fremtiden med Susanne på
posten som frivilligcenterets daglige leder. Stort velkommen til Susanne.

Covid-19 har igen haft sat sit præg på det forgangne år. Arrangementer er blevet aflyst eller
udskudt. Covid-19 har påvirket foreningerne forskelligt.Nogle har mærket fremgang af frivillige,
andre det modsatte og kæmper for at tiltrække og fastholde deres frivillige.

På baggrund af medlemsforeningernes ønsker har vi ansøgt Center for Frivilligt Socialt arbejde om
to kurser: “Få nye frivillige” samt “Skarpe ansøgninger”, der forhåbentligt afholdes senere i 2022.

I den forbindelse vil jeg blot dele lidt fakta om, hvad der får os til at bidrage frivilligt. For vi har alle
vores grunde.
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Vi engagerer os som frivillige, når vi bliver:

● berørte (fx. børns skole/fritidsinteresser, sygdom/handicap)
● indigneret (fx. klima- eller flygtningekriser, hjemeløshed,krig)
● interesseret (fx. teater, fodbold, spejder)

Vi bliver motiveret af:

● at gøre en forskel
● at frivilligt arbejde er sjovt
● sociale fællesskaber

(https://frivillighed.dk/guides/fakta-og-tal-om-danskernes-frivillige-engagement).

Den seneste forskning viser at frivillige i sociale organisationer har brug for anerkendelse, ellers
risikerer de at miste motivationen. Derfor bør organisationer/foreningerne fokusere mere på at skabe
fællesskaber med et gensidigt udbytte, foreslår Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).
https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/forskningsprojekt-egoistiske-motiver-er-e
n-legitim-drivkraft-i-frivilligt-arbejde

Der er også inspiration at hente i CFSA´s rapport “Det frivillige sociale engagement i Danmark)
frivilligrapport 2019-2021.

Jeg glæder mig meget til at se hvad 2022 kan bringe, Vi ses i Frivilligcentret :-).

Jeanne Banke Nielsen, bestyrelsesformand.

https://frivillighed.dk/guides/fakta-og-tal-om-danskernes-frivillige-engagement
https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/forskningsprojekt-egoistiske-motiver-er-en-legitim-drivkraft-i-frivilligt-arbejde
https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/forskningsprojekt-egoistiske-motiver-er-en-legitim-drivkraft-i-frivilligt-arbejde
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Corona
Frivilligcentret var, som så mange andre foreninger, præget af samfundets nedlukninger i forbindelse
med corona. Størstedelen af januar, februar og marts 2021 var Frivilligcentret lukket på grund af
nationale restriktioner. I april, maj og juni 2021 blev der gradvis åbnet op for lokalerne i
Teglgårdsparken igen. Perioden efter sommerferien, ind i efteråret og frem til jul var præget af færre
foreningsaktiviteter i lokalerne og færre henvendelser fra borgere i kontorets åbningstid.

Afgående bestyrelsesformand Hans Jørgen Tarup (t.v.) og ny bestyrelsesformand Jeanne Banke
Nielsen (t.h.).

Generalforsamling 2021
Ved generalforsamlingen i 15. juni takkede Hans Jørgen Tarup af som formand. Helge Petersen og
Eleanor Jensen ønskede heller ikke at genopstille til Frivilligcenter Middelfarts bestyrelse.

På generalforsamlingen blev følgende valgt ind i bestyrelsen:
● Gitte R. R. Nielsen og
● Lisbeth Troest

Suppleanter:
● Palle Hansen
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● Inge Lodberg

Formand:
● Jeanne Banke Nielsen.

Jens Nielsen valgte at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager (sep. 2021), og Inge Lodberg
overtog pladsen.

Den nye bestyrelse:
Den 23. august kl. 16.00-17.00 inviterede Frivilligcenter Middelfart til fyraftenskaffe, hvor alle var
velkomne til at kigge forbi og benytte lejligheden til at hilse på den nye formand, og den øvrige
bestyrelse.

Farvel og goddag - ny daglig leder

Ny daglig leder pr. 1. januar 2022 Susanne Juhl Paaske (t.v.) og afgående leder Tanja Wraae (t.h.)

Tanja Wraae valgte at opsige sin stilling som daglig leder hos Frivilligcenter Middelfart pr. 31.12.21.
Derfor blev der indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, så der hurtigst muligt kunne sætte en
proces i gang med henblik på ansættelse af ny daglig leder. Bestyrelsen er enig om, at invitere FriSe
ind som ekstern konsulenthjælp igennem hele ansættelsesprocessen. Endvidere deltog
frivillighedskonsulent Kristian Lindegaard Svendsen fra Middelfart Kommune også i
ansættelsessamtalerne. Ansættelsesudvalget havde mandag den 11.10.21 - 5 kandidater til samtale
– 2 mænd og 3 kvinder. Ansættelsesudvalget var ikke i tvivl om at tilbyde Susanne Juhl Paaske
stillingen som Frivilligcenter Middelfarts nye daglige leder. Susanne er en yderst kompetent
kapacitet. Hun kommer med en stor erfaring fra Frivilligcentret i Svendborg, hvor hun de seneste
mange år har været daglig leder. Susanne blev ansat pr. 01.12.21, hvor hun blev budt velkommen af
bestyrelsen kl. 09.00. Det blev aftalt, at der ville være en uges overlap, hvor Tanja fik sat Susanne
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godt ind i driften. Efter Tanja's eget ønske blev der ikke afholdt en afskedsreception, hun opfordrede
i stedet alle der havde lyst, at kigge ind til hende på kontoret og hilse af. Det var der mange der
benyttede sig af. Bestyrelsen hilste af med Tanja på hendes sidste arbejdsdag, og takkede for den
fantastiske indsats hun har gjort for Frivilligcentret.

Grundet Corona måtte vi udsætte en planlagt velkomstreception for Susanne. Vi har i tankerne at
fejre hendes ankomst på en anderledes måde, som vil blive annonceret senere på foråret 2022. Vi
glæder os allerede over samarbejdet med Susanne, og ser med positive briller ud i fremtiden med
Susanne som daglig leder.

Medlemsaktiviteter
I 2021 iværksatte Frivilligcentret ”SPOT – denne uges forening”. Der blev produceret opslag omkring
de enkelte foreninger til Facebook og Instagram. Annoncerammen på side 8 i Melfar Posten fik en
tiltrængt makeover. Rammen er nu ikke længere grøn men blå med vinkende hjertehænder. Vi
håber at ændringen gør, at flere lægger mærke til os og responderer på annoncerne.

Brit Sommerfeld fra Røde Kors Middelfart blev årets modtager af Frivilligprisen.

Frivillig Fredag og årets Frivilligpris
Der var 56 deltagere til Frivillig Fredag. Eftermiddagen forløb planmæssigt og gik over al
forventning. De fysiske rammer på Lillebæltværftet var fantastiske – dog lidt koldt men Værftets
frivillige, sørgede for hygge og god service. Vi har efterfølgende fået rigtig mange positive
tilbagemeldinger både med henblik på indhold og rammer. Der var 8 nominerede kandidater til årets
ildsjælepris. Årets Frivillig 2021 blev Brit Sommerfeld fra Røde Kors Middelfart. Stort og velfortjent
tillykke til Brit.

Årets tema var:
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Lokale stemmer, fællesskaber og et strejf af de 17 verdensmål. Der var et Indlæg v/ Tobias
Simonsen som er verdensmålsambassadør, der prøvede at synliggøre hvordan vi i de enkelte
foreninger kan tænke verdensmålene simpelt ind. Der var inviteret en flok spændende lokale
stemmer og personligheder der via samtaler bl.a. berettede om deres engagement i deres
lokalområde.

Juleaften og Julehjælp
Frivilligcentret hjalp med markedsføringen af Juleaften for Enlige og tog imod kontaktoplysninger fra
borgere som meldte sig som frivillige juleaften. Både rekrutteringen af frivillige og tilmeldingen til
juleaften blev annonceret i Melfar Posten i løbet af efteråret 2021. Corona lagde dog en dæmper på
festlighederne og juleaftenarrangementet måtte aflyses.

Frivilligcentret udarbejdede en liste over mulighed for julehjælp. Listen gav borgere mulighed for at
se, hvor der kunne ansøges om julehjælp.

Frivilligcentret
En stor del af bestyrelsens arbejde i 2021 gik med at udarbejde en strategi for årene 2022-2026.
Her følger et par af hovedpunkter i strategien. Den samlede strategi kan downloades fra
Frivilligcentrets hjemmeside.

Vision & formål
● Frivilligcenter Middelfarts vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har

mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.
● Frivilligcenter Middelfart skaber rammer for deltagelse i fællesskaber og har til formål at

støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.
● Frivilligcenter Middelfart skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt

arbejde og styrke samspillet mellem kommunen og frivillige foreninger.

Målgruppe
Frivilligcenter Middelfarts primære målgruppe er foreninger, projekter, grupper, organisationer og
enkeltpersoner, der lokalt udfører en frivillig social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats
samt personer, der af egen drift søger medmenneskelig støtte, hjælp, rådgivning og samvær, samt
personer der ønsker at yde en frivillig lokal indsats og/eller være aktivt engageret i en af vore 65
medlemsforeninger, sammenslutninger og grupper. Frivilligcenter Middelfart sekundære målgruppe
er offentlige og private organisationer, der vil samarbejde om at styrke den lokale frivillige sociale
indsats.

Den langsigtede strategi
Frivilligcenter Middelfart arbejder efter langsigtede mål under overskrifterne ”Mangfoldighed, kvalitet
og brobygning” samt ”Strategisk ledelse og organisering”. Vi ønsker at opnå disse langsigtede mål
blandt og i samspil med vores medlemsforeninger, grupper og organisationer, samarbejdspartnere
og borgere i Middelfart Kommune.
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Mangfoldighed, kvalitet og brobygning
Frivilligcentret understøtter deltagelsen i de frivillige fællesskaber ved at gøre det lettere at deltage,
at finde hjælp og støtte og at blive frivillig uanset alder, social status, etnicitet eller
funktionsnedsættelse – fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med

Frivilligcentret styrker kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige fællesskaber ved at støtte,
udvikle og fremme frivillige foreninger og initiativer med et socialt sigte samt hjælpe nye i gang, fordi
forskellige tilgange og typer af aktører bidrager til et velfungerende civilsamfund.

Frivilligcentret styrker en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro mellem foreninger,
kommuner og andre relevante aktører, da frivilligt arbejde er en værdi i sig selv, fordi det giver
mening, glæde og livskvalitet for den enkelte samt et stærkere fællesskab og samarbejde på tværs
af interesser.

Strategisk ledelse og organisering

Bestyrelsen arbejder for at der er sammenhæng mellem frivilligcentrets formål, resultater, aktiviteter
og ressourcer. Der er løbende opfølgning for at understøtte læring og udvikling for at prioritere
opgaver og ressourcer.

Bestyrelsen er bredt sammensat og arbejder på et kvalificeret grundlag samt besidder relevante
kompetencer og erfaringer for at kunne varetage deres rolle og ansvar.

Der er ordentlige arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for ansatte samt en klar rolle- og ansvarsfordeling
mellem bestyrelsen, leder,ansatte og frivillige.

De langsigtede mål vil vi nå ved at realisere en række kortsigtede mål, som vi har sat inden for
vores arbejdsområder og fokuspunkter:

- Foreningsservice
- Synliggørelse
- Frivilligformidling
- Kompetenceudvikling
- Videncenter
- Samarbejde og netværk.

Læs mere i den komplette strategi, som kan downloades fra Frivilligcentrets hjemmeside.

Bliv frivillig kampagne
Frivilligcentret påbegyndte også tilløbet til at samarbejdet med Middelfart Kommune omkring
kampagnen ”Bliv frivillig” sammen med Middelfart Kommune. Efter planen udarbejder Kommunens
kommunikationsafdeling i 2022 små fortællinger og film som kan bruges på f.eks. hjemmeside og de
sociale medier.

March mod ensomhed
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Tanja og Jeanne deltog i March mod ensomhed, her ved startlinjen 3. september 2021.
Efterfølgende deltog Jeanne og Tanja på noget af turen fra Middelfart mod Assens.

Klimafolkemøde
Frivilligcentret deltog i rekrutteringen af frivillige til Klimafolkemødet den 2. – 4. september 2021.

Netværksarbejde
Frivilligcentret deltog i 2021 i flere forskellige netværk herunder:

- Netværk for Frivilligcentre og frivillighedskonsulenter fra Region Syddanmark (Fyn)
- Netværk for Frivilligcentre og frivillighedskonsulenter for Region Syd (lillebæltsområdet)
- Netværk for Frivilligcenter Middelfart, Middelfart Kommune, Frivilligkonsulenter fra Region

Syd, der arbejder med borgerrelaterede emner i Middelfart Kommune. (Udvikling af fælles
landkort/opslagsværk over uvisiterede sociale og sundhedsfremmende tilbud).

- Deltagelse i det nye vejviserprojekt mellem Middelfart Kommune og Selvhjælp
Fredericia-Middelfart

Teglgårdsparken 17
- Det lykkedes ikke i 2021, at få en afklaring over økonomien, udvidelsen og ombygningen af

museet.
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- Vandkvaliteten i huset var fortsat utilfredsstillende pga. gamle og rustne vandrør.
- Et nyt elektronisk låsesystem til Teglgårdsparken 17 blev drøftet. Umiddelbart var der lange

udsigter til en løsning på området.

Frivilliggruppen
Frivilliggruppen fungerede som det faste mødeforum mellem Frivilligcenter Middelfart og Middelfart
Kommune. Frivilliggruppen bestod af repræsentanter fra frivilligcentret og repræsentanter fra
kommunens forskellige forvaltningsområder, for hvem samspil med frivillighed og civilsamfund er en
del af hverdagen, herunder Sundhedschef Jeanette Rokbøl. Formålet er at sikre tæt samarbejde og
løbende dialog mellem frivilligcenter og kommune. Covid19-situationen fyldte naturligvis en del på
møderne, hvor de forskellige forhold omkring nedlukning og genåbning blev vendt og drejet. I
forlængelse heraf blev det besluttet at samarbejde om en kampagne, der skal gøre folk
opmærksomme på muligheden for finde et fællesskab i den frivillige sociale verden efter en tid med
meget isolation. Denne kampagne arbejder vi videre med i 2022. 2021 var endvidere et år, der bød
på flere nye ansigter i frivilliggruppen – både kommunale og fra frivilligcentret. Vi ser derfor ind i et
2022 hvor frivilliggruppen på nogle områder skal ”genopfinde” sin form.

Sundheds- og frivillighedscentret
Processen omkring Sundheds- og Frivillighedscentret var  i 2021 præget af hhv. covid19-situationen
og stigende priser i byggebranchen på op til 25%. På grund af de stigende priser på byggemarkedet
besluttede byrådet at reducere antal m2 i det kommende center og samtidig igangsætte en
udbudsproces. Derfor blev de oprindelige 3900 m2, som angivet i prospektet, reduceret til 2830 m2.
På trods af covid19 lykkedes det dog at få afviklet en række workshops, bl.a. én med fokus på
frivillighed. Disse workshops havde til formål at levere inputs til udbudsmaterialet for det nye
byggeri. Udbudsprocessen indledes den 10. februar 2022. Der forventes at være fundet en
totalentreprenør til september, hvorefter selve byggefasen kan begynde.

I 2021 blev det også besluttet, at kommunen - i 2023 - overtager bygningen på Tuxensvej 3 -5, som
supplement til Sundheds- og Frivillighedscentret. Hvordan de ekstra kvadratmeter skal udnyttes er
endnu ikke besluttet. Når der foreligger endelig kontrakt med entreprenør, vil der blive nedsat
diverse udvalg – herunder et med fokus på frivillighedsdelen og det fremtidige samarbejde.

En ting er byggeri og m2; en anden ting er udviklingen af samarbejdet omkring det nære
sundhedsvæsen som Sundheds- og Frivillighedscentret skal styrke. I 2021 har frivilligcentret
deltaget i en netværksgruppe med frivilligkoordinatorer fra region og kommune med det formål at
knytte området tættere sammen samt at finde frem til, hvordan vi bedst kan lykkes med ”den sociale
vejvisning”. Dette arbejde fortsætter i 2022, ligesom vi i løbet af 2022 må forvente at få afklaring på
nogle af de tvivlsspørgsmål, der fortsat omgiver projektet.

Antal bookinger
I 2021 blev lokalerne i Frivilligcentret i Teglgårdsparken booket 1136 gange. Medlemsforeningerne
brugte ialt lokalerne 9815 timer.
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Antal kontortimer
Kontoret og telefonen var åbent ca.1120 timer i 2021

Grundfinansiering
Frivilligcenteret modtog 350.000 kr. fra Socialstyrelsen (vi er på den nationale finanslov) samt
350.000 kr. fra Middelfart Kommune. Ud af kommunens tilskud betalte Frivilligcentret 100.000 kr.
tilbage i form af husleje.

Oversigt over medlemsforeninger 2021
Klik på links for mere info.

3f Seniorklubben Ejby
AA i Middelfart
Aktivitetsrådet for Brenderup Dagcenter
Aktivitetsrådet for Fænøsund og Fænøsundvænget
Aktivitetsrådet i Skovgade
Aktivitetsrådet Kongshøj Plejehjem
Aktivitetsrådet på Egebo
Aktivitetsrådet på Gelsted Plejehjem
Aktivitetsrådet på Rudbækshøj Ældrecenter - Strib
Alzheimerforeningen, Lokalforening Fyn - Middelfart
Bedre Psykiatri landsforeningen for pårørende, Lokalafdeling Middelfart
Beredskabsforbundet, Region Syddanmark
Bevar Strib Bibliotek
Bhutanesisk samfund i Middelfart
Bloddonorerne på Nordvestfyn
Brenderup Seniorer
Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart
Dansk Folkehjælp
Dansk Handicap Forbund Lillebælt
Danske Seniorer Gelsted
Diabetesforeningen - Middelfart Lokalforening
DOF Middelfart Musikaftenskole
FamilieNet
FUT (KOL- og Lungegruppe)
Gigtforeningen - Middelfart Lokalgigtgruppe
Hele Danmarks Familieklub
Hjernesagen for Middelfart og Assens
Hjerneskadecaféen Middelfart - CAFÉEN
Hjerteforeningen, Lokalkomiteen Middelfart

https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/3f-seniorklubben-ejby?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/aa-i-middelfart?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/aktivitetsradet-for-brenderup-dagcenter?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/aktivitetsradet-faenosund?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/aktivitetsradet-i-skovgade?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/aktivitetsradet-kongshoj-plejehjem?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/aktivitetsradet-pa-egebo
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/aktivitetsradet-pa-gelsted-plejehjem?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/aktivitetsradet-pa-rudbaekshoj-aeldrecenter-strib?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/alzheimerforeningen-lokalforening-fyn-middelfart?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/bedre-psykiatri-landsforeningen-for-parorende-lokalafdeling-middelfart?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/beredskabsforbundet-middelfart-kredsen?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/bevar-strib-bibliotek?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/bhutanesisk-samfund-i-middelfart?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/bloddonorerne-pa-nordvestfyn?category_id=7
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https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/hjernesagen-for-middelfart-og-assens?category_id=7
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Hyggepetanqueklubben
Høreforeningen, Middelfart Lokalafdeling
Kræftens Bekæmpelse Middelfart Lokalforening
Kurdisk - Dansk Forening Middelfart
Lillebæltværftets Venneforening
Middelfart Efterløns- og pensionistklub
Middelfart Handicap Boccia Klub
Middelfart Mentorforening
Middelfart og Oplands Lokalhistorieske Forening (MOLF)
Middelfart Pensionistforening
Middelfart Skateboard Forening
Mother Teresa Strikkeklub
MOTION i dagtimerne
Motionsvenner i Middelfart Kommune
Mødrehjælpen - Middelfart Lokalforening
Natteravnene Middelfart
Onsdagsklubben Føns Præstegård
Parkinsonklubben Middelfart
Patchwork Klubben
Polioforeningen
Red Barnet - Middelfart Lokalforening
Røde Kors Ejby
Røde Kors Middelfart Afdeling
Røde Kors Nørre Aaby Afdeling
Scleroseforeningen - Lokalforening Vestfyn
Selvhjælp Fredericia-Middelfart
Strib Røjle Pensionistforening
Støtteforeningen Rudbækshøjs Venner
Syrisk Dansk Venskabsforening
Talentspejderne
Teglgårdskirken, Middelfart
Tirsdagsklubben
Tvillingegården
UFL-Lillebælt - Unge for ligeværd
Ulykkespatientforeningen
Ungdommens Røde Kors - Middelfart
Værestedet Broen Til Livet
Ældre Sagen Middelfart
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https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/scleroseforeningen-lokalforening-vestfyn?category_id=7
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https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/ulykkespatientforeningen?category_id=7
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreninger/medlemsoversigt/item/ungdommens-rode-kors-middelfart?category_id=7
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Frivilligcenter Middelfart
Teglgårdsparken 17
5500 Middelfart

Åbningstid: mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 samt efter aftale.

Telefon: 24473084
Mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk

Find os - mød os - følg os
www.frivilligcentermiddelfart.dk
www.facebook.com/frivilligimiddelfart
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