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På Frivilligmessen i Hørning 

d. 27.9.2018 var vi 

repræsenteret og fik mange 

gode snakke med de 

fremmødte. Måske fik vi solgt 

os så godt, at der kommer nye 

frivillige til? Amanda og 

Dennis gjorde i hvert fald en 

god indsats. Det er mange 

foreninger, som gerne vil have 

fingrene i de frivillige sådan 

en dag – 18 frivillige 

organisationer – men 

alligevel synes jeg at folk tog 

rigtig godt imod de gode 

fortællinger vi kunne komme 

med om livet på Bostederne. 

 

 

Dennis og Amanda ved vores stand 
på messen i Hørning 

 

Frank Stjerne 
Frivilligkoordinator i 
Venskabsforeningen 
og Socialpædagog i 
Bofællesskabet 
Kilden.  

Kontakt: 24 99 85 47 

frank.stjerne@skanderborg.dk 

Godt nytår til jer alle sammen 

Frivilligheden blomstrer hos os, og kigger man rundt i 

organisationen er der mange gode fortællinger om de 

frivillige. Vores vision er, at det skal vokse og udvikle 

sig på den positive måde, så alle får mest mulig gavn af 

frivilligheden og de nye relationer. I dette samarbejde 
har det faste personale ansvaret for den pædagogiske 

kerneopgave, og de frivillige byder ind med deres 

kompetencer. Ved at byde de frivillige indenfor, skulle 

det gerne give mere tid og rum til, at personalet kan 

arbejde med den enkelte borgers pædagogiske mål. 

Hvad der egentligt sker, når vi byder de 

frivillige indenfor hos os? 

De frivillige er kendetegnet ved, at de selv byder ind 

med det, de godt vil lave sammen med borgeren. Vi 
prøver så på bedste vis at få det til at gå i opfyldelse 

ved at lave et godt match.  Målet er at ”åbne døre” for 

borgerne på Bostederne, så borgernes livskvalitet og 

kontakt med det omgivne samfund højnes. Ofte vil det 

være sådan, at når kontakten er etableret, er det 

kontaktpædagogen og den frivillige, som laver aftaler 

efter behov. Det er de frivillige, som bestemmer, hvor 
meget tid de vil bruge. Når vi rekrutterer frivillige, vil 

vi efterspørge personer, som fx kan strikke, hvis det er 

der behovet er osv. Nogle gange vil de frivillige måske 

også byde ind med ting, som vi ikke lige har tænkt på 

som en mulighed. 

Hvad gør jeg som pædagog eller pårørende, 

hvis jeg har kendskab til en borger, som kunne 

have glæde af en frivillig?  

Kontakt mig og jeg vil efterspørge en frivillig, eller slå 

en ”stilling” op på vores venskabsgruppe på Facebook. 

Kender I en kommende frivillig er det også vigtigt i 

formidler kontakten videre til mig, så jeg kan tage den 

indledende snak. 

Citat fra 

frivillig: 

Følelsesmæssigt 

får jeg meget 

med hjem. Jeg 
kan se, hvor 

glade borgerne 
bliver, og 

hvordan de 

glæder sig til at 

man kommer 

igen – det giver 

energi 

 

Facebook: 
Venskabsforeningen -
frivillige ved bostederne 



 

Frivillig (Ulla) som hjælper 

borgerne med glas på 
Skanderborg Aktivitetscenter  

Hvad er venskabsforeningen? 

Venskabsforeningen arbejder på at skabe nye tiltag for 
borgerne på Bostederne Skanderborg. Foreningen bidrager 

til at styrke Borgerne livskvalitet og relation til samfundet - 

deres position og egen aktive deltagelse heri. I 

venskabsforeningen er der rum og ambitioner for at 

realisere alt lige fra samarbejder med virksomheder, 

institutioner, og andre foreninger. Alt sammen i dialog med 

borgeren og personalet.  

Venskabsforeningens bestyrelse er bredt sammensat af 

pårørende, borgere fra Bostederne, frivillige og ledelsen. 

Stillingen som frivilligkoordinator er aflønnet af de 

indkomne midler fra fonde. Bestyrelsen holder møde hver 

anden måned og holder generalforsamling i foråret.  

Økonomi 

I Venskabsforeningen har vi søgt fonde siden opstarten af 

foreningen. Vi er heldigvis blev godt modtaget, og har fået 

finansiering til de første etaper af projektbeskrivelsen. Der 

søges stadigvæk midler, så arbejdstimerne og udgifterne 

kan blive dækket. Helt konkret arbejder vi med en 
projektbeskrivelse, som kører over 3 år. Vi er på andet år 

nu. Selve kernen i projektet er at nytænke tilgangen til 

frivillighed inden for voksenhandicap-området. I er meget 

velkomne til at kontakte mig, hvis I vil høre mere om dette. 

Jobannonce 

Frivillige søges til: 

Gåklub 1-2 timer 

Hockey 1-2 timer 

Besøgsven 1 time 

Strikkeklub 2 timer 

Løn: Sjove oplevelser og et 
nyt fællesskab 



 

 

 

 

Rekruttering af frivillige 

Arbejdet med at få frivillige til bostederne sker ikke af 

sig selv. Der er mange foreninger, som kæmper om de 

frivillige kræfter. Der er mange frivillige, som vælger 
ældreområdet eller humanitære organisationer. Derfor 

skal vi være skarpe på, hvilken fantastisk målgruppe de 

frivillige kan møde hos os. Det vil vi prøve at gøre ved 

at være synlige på messer og Open By Night, hvor det 

er muligt at komme i kontakt med folk. Rekruttering 

sker ofte fra mund til mund, så når I hører om en, der 

gerne vil være frivillig, så husk at fortælle om os. 

 

I løbet af året vil jeg komme rundt til jer og snakke om frivillighed. Tanken er, at vi kan få 

en snak om, hvordan de frivillige kan hjælpe til hos jer. Jeg tror og håber på, at de fleste 

synes, det er berigende, når borgerne får besøg enten af familie, venner eller frivillige. 

Derudover er der nogle borgere, som er frivillige i foreninger. Skanderborg 

Håndboldklub har et godt samarbejde med Støttecenteret, som hjælper til med 

oprydning i hallen efter hjemmekampe. Det at være frivillig, skal derfor tænkes på to 

måder: At få frivillige ind i vores organisation og skabe nye muligheder for borgerne. 

Eller at borgerne på Bostederne bliver frivillige, og får deres mange ressourcer sat i spil 

ude i samfundet.   



 

 

  

Hvad skal der ske i 2019? 

I 2019 er der planlagt frivilligt-samarbejde med teatergruppen 

Nordhøj, som kommer på Skanderborg Aktivitetscenter og 

viser teaterforestilling ”Tosset med politik” D. 29 marts om 

dagen.  

D. 9. april kl. 19-21 er der igen gratis Gospelkoncert på Sølund 

for borgerne. Der kommer i år 300 sangere fra Aarhus Gospel 

Singers, og omkring 150 borgere/hjælpere. Alt er gratis, 

inklusiv kaffe og kage -  sponsoreret af Kvickly og Føtex. Jeg 

sender indbydelser ud til jer i januar måned. 

Mandag d.25. marts starter der strikkeklub op i butikken på 

Adelgade om aftenen. Det vil være primært være frivillige, som 

er hjælpere her. I foråret starter vi op med floorball og gåklub. 

I den forbindelse søger vi nu efter frivillige, som vil være med.  

Sidst men ikke mindst er der generalforsamling i 

Venskabsforeningen og valg til bestyrelsen d. 27. marts kl. 17-

19 på Skanderborg Aktivitetscenter. Der kommer annoncer i 

Ugebladet op til dagen. 

Jeg glæder mig til at samarbejde med jer i det nye år. Gode 

ideer og inputs tages imod med kyshånd. 

Venlig hilsen  

Frank Stjerne 
 


