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Vil du være med? 

Kontakt os ,  hvis din forening gerne

vil være medlem og have adgang

til vores tilbud ,  eller du er

nysgerrig på vores viden ,  netværk

eller nye samarbejder .  Det koster

300 kroner om året .

Du kan også bruge os ,  hvis du

gerne vil i gang med frivilligt

arbejde ,  men ikke ved hvor du skal

starte eller hvis du gerne vil blive

en del af et frivilligt socialt

fællesskab ,  men ikke kan finde

den der passer til dig og dine

behov .  Book en frivillig- eller

borgersamtale på

www .frivilligcenteraarhus .dk ,  så

guider vi dig til den forening ,  der

passer dig bedst .

Frivilligcenter Aarhus - 8000 Aarhus C
Telefon: +45 60 24 52 66 - e-mail: post@frivilligcenteraarhus.dk

www.frivilligcenteraarhus.dk

FRIVILLIGCENTER AARHUS

Hvad kan vi tilbyde? 

Vi understøtter foreningernes

arbejde ved at tilbyde lokaler ,

kurser ,  netværk ,  rådgivning ,

synlighed og konsulentstøtte .  

Vi udvikler og nytænker frivillighed

ved at deltage i og drive

udviklingsprojekter .

Vi bygger bro mellem foreningsliv ,

erhvervsliv og kommune – og

hjælper nye samarbejder i gang .  

Vi skaber overblik og synlighed ,

både digitalt og i den virkelige

verden – så det bliver nemt og

tilgængeligt for både borgere og

samarbejdspartnere at engagere

sig .
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FRIVILLIGCENTER  AARHUS  I  TAL

10
kurser og temamøder

afholdt vi 

28
foreninger benyttede
foreningsrådgivning 

53
ønskede at blive 

frivillig 

177
deltog i vores kurser 

og temamøder  

165
medlemsforeninger

har vi 

2056
følgere på Facebook

3154
lokalebookinger 2020 

- eller ca. 60 i ugen

40.589
besøg på vores
hjemmeside 

1063
subscribers på 

vores nyhedsbrev  
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Ingen årsberetning for 2020 kommer uden om Covid-19, som også har præget

Frivilligcenter Aarhus og foreningslivet i Aarhus. Nedlukninger og restriktioner har været

nødvendige, men også meget frustrerende og indgribende for de mange foreninger, der

til daglig gør en kæmpe forskel for udsatte og sårbare borgere i vores by. Borgere, som

det seneste år har været særligt hårdt ramt, både af deres udfordringer, isolation og

manglende eller begrænset adgang til støtte og hjælp. Det har derfor været både

inspirerende og imponerende at være vidne til foreningernes utrættelige engagement og

vilje til at skabe nye og tilpassede tilbud, som fortsat kunne holde kontakten til deres

målgrupper.  Der blev på meget kort tid etableret online fællesskaber og digitale

platforme for møder - som gav travlhed på Frivilligcentret, der samlede og skabte

overblik over de mange nye tiltag.

Frivilligcentret var i den første nedlukning nødt til at lukke ned for alle

foreningsaktiviteter i huset. Heldigvis blev det muligt at lave en delvis åbning i juni, og vi

har siden gjort alt, hvad vi kunne for at give mulighed for at foreninger og sårbare borgere

stadig kunne bruge lokaler og tilbud – selvfølgelig i sundhedsmæssigt forsvarlige

rammer.

I foråret lavede Frivilligcentret en undersøgelse blandt de frivillige sociale foreninger, som

skulle afdække foreningernes udfordringer, behov og ønsker i den aktuelle situation.

Rigtig mange foreninger deltog i undersøgelsen, som gav Frivilligcentret en masse viden

om foreningslivet under pandemien. Vi brugte foreningernes besvarelser og den nye

viden til både at justere Frivilligcentrets tilbud, og at tale foreningernes sag hos Aarhus

Kommune. I den forbindelse havde Frivilligcentrets bestyrelse en positiv dialog med en

lydhør rådmand Kristian Würtz om foreningernes forhold under pandemien – hvilket var

medvirkende til, at der kom mulighed for at søge økonomisk støtte til ekstra udgifter og

tab af indtægter i forbindelse med Covid-19.

Frivilligcentret i nye rammer
D. 11. marts 2020 flyttede Frivilligcentret fra Grønnegade til Sønder Allé. Det var med et

vist vemod, vi forlod de hyggelige lokaler i Grønnegade. Men også med forventningens

glæde i forhold til at kunne tilbyde vores foreninger endnu bedre faciliteter og en endnu

mere central placering på Sønder Allé. 848 kvadratmeters møbler og kontorudstyr blev

pakket ned i dagene op til flytningen – og desværre efterladt i al hast på den nye adresse,

da Danmark blev lukket ned om aftenen d. 11. marts.

I løbet af foråret blev flyttekasserne pakket ud og huset gjort klar til brug af vores mange

gode foreninger. Vi har heldigvis kunnet holde åbent for foreningsaktiviteter det meste af

året – men vi glæder os meget til at slå dørene op for alvor og forhåbentlig holde et brag

af en forsinket åbningsfest i 2021. Og vi glæder os endnu mere til en hverdag med liv og

stemning i huset. Det er en helt særlig oplevelse at være en del af et hus, som så mange

engagerede mennesker er fælles om og med til at skabe – og dét har vi i dén grad savnet.



Samarbejder på tværs
I 2020 arbejdede bestyrelsen sammen med ’Foreningsbutikken – Frivilligcenter for

seniorer’ videre med idéen om sammenlægning af de to organisationer. Det endte dog

desværre med, at visionen ikke kunne realiseres og Foreningsbutikken lukkede med

udgangen af 2020.

2020 blev også året, hvor det lykkedes at samle hele 5 magistratsafdelinger i et nyt

samarbejde om den nye Social Vejviser, som efter planen lanceres i foråret 2021. Den

sociale vejviser er en ny og forbedret platform for de mange frivillige sociale tilbud, som

findes i Aarhus Kommune - og som skal give overblik over mulighederne i foreningslivet

for både borgere og professionelle. Vi ser et stort potentiale i at formidle foreningernes

gode tilbud endnu bedre og gøre dem mere tilgængelige for de mange borgere, som

kunne have gavn og glæde af at deltage i de frivillige fællesskaber.

Arbejdet omkring samarbejdsaftaler der skal sikre Frivilligcentres drift og udvikling har

trods Corona været en del af både bestyrelsens og sekretariatets arbejde i 2020. Udover

udvikling af vores samarbejdsaftale med Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Beskæftigelse (MSB) til en 3-årig aftale, har vi også indgået samarbejde med

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) om at støtte og udvikle foreningsliv

og frivillighed på seniorområdet. Vi glæder os meget til samarbejdet med begge

magistratsafdelinger, og håber vi kan bygge bro og udveksle viden og erfaringer på tværs

af områderne.

Det nye år
Vi ser nu ind i et nyt år, hvor Frivilligcentret blandt andet skal arbejde med den

kommende strategi for vores arbejde, som vi ser frem til at præsentere og diskutere på

årets generalforsamling. Derudover er der et særligt fokus på formidling af jeres

foreningers gode tilbud, både via den nye digitale platform og med det nye samarbejde

med Århus Kommunes Åben Fleksibel Rådgivning, hvor vi skal arbejde målrettet med at

bygge bro mellem sårbare borgere og relevante foreningstilbud.

Med dette blik tilbage på et meget usædvanligt år vil jeg sende en stor TAK til alle jer, der

har fastholdt fokus og engagement i en svær tid og tilmed formået at tænke nyt. Det har

gjort en stor forskel for rigtig mange borgere, der har haft særligt brug for den støtte og

det fællesskab, som civilsamfundet og foreningslivet tilbyder.

Vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde med jer alle i 2021 – 

og forhåbentlig en tilbagevenden til en mere normal hverdag med masser af nærvær 

og netværk i vores allesammens Frivilligcenter Aarhus.

Dorte Kallestrup Mortensen,

Bestyrelsesformand Frivilligcenter Aarhus
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Dorte Kallestrup Mortensen
Bestyrelsesformand
Offerrådgivningen



Lokaler
I 2020 lånte vi lokaler ud til 112
forskellige foreninger. Der blev booket

lokaler  3154 gange. I Frivilligcenteret

stiller vi også 6 kontorer til rådighed.

Disse er delt blandt 11 forskellige

foreninger. I marts 2020 flyttede

Frivilligcenter Aarhus fra Grønnegade til

Sønder Allé, og vi har været så glade for

de mange nye muligheder som vores nye

lokaler har budt på. Vi har f.eks. nu en

konferencesal, hvor der er plads til 150 

 mennesker samt to caféer, som kan

bookes af foreningerne til

madlavningsaktiviteter uden at blive

forstyrret af andre foreninger. 

Kurser, temamøder og
foreningsnetværk 
I 2020 har vi inviteret til kurser og

temamøder 10 gange.  I alt var der 177
deltagere, eller næsten  18 deltagere pr.

gang. Vores kurser har været holdt med

fokus på nogle af de emner, som var

efterspurgt i foreningsundersøgelsen fra

2019. Dette var emner som blandt andet

den svære samtale og hvordan man

bliver en god besøgsven. Derudover har vi

afholdt fire moduler omkring ledelse.

Ud fra foreningernes udfordringer blev

der også afholdt et kursus med fokus på

hvordan foreningerne flytter deres

aktiviteter  fra offline til online. Vores

temamøder har omhandlet negativ

social kontrol, ensomme unge og

hvordan man skriver en god ansøgning til

fonde og puljer. Vi har i Frivilligcenter

Aarhus 2 foreningsnetværk – netværk for

børn og unge og netværk for

besøgstjenester. Derudover har vi også en

Erfagruppe for ledere og konsulenter for

foreninger på integrationsområdet.

Rådgivning og konsulentstøtte
I 2020 benyttede 28 unikke foreninger
sig af foreningsrådgiving – om alt fra

rekruttering af frivillige, over fundraising,

til økonomi og organisering. Igen i år har

vi fået fornøjelsen af at blive kontaktet af

personer som har gode idéer til tilbud og

muligheder i Aarhus. Vi har hjulpet 5 nye

initiativer i gang. Ofte er der brug for

sparring til etablering, synlighed,

organisering og samarbejdsmuligheder. 

Vil du og din forening være en del af
Frivilligcenter Aarhus og få adgang til
lokaler, kurser, faglige netværk,
synlighed, events og konsulentstøtte? 
Bliv medlem på
www.frivilligcenteraarhus.dk

MEDLEMSTILBUD

Foto: Kim Haugaard 



FLYTNINGEN  TIL  

SØNDER  ALLÉ  33  
Frivilligcenter Aarhus og alle vores

medlemsforeninger fik stillet nye lokaler til

rådighed i 2020, og skulle derfor flytte fra

Grønnegade. Der var meget at glæde sig til, da de

nye lokaler på Sønder Allé 33 er endnu mere

centralt placeret og tæt på alle typer offentlig

transport og giver også nogle nye muligheder til

vores medlemsforeninger i de nye fysiske rammer,

f.eks. i at der nu kan lånes konferencesal hos os.

Vi fik travlt i løbet af foråret med at skabe overblik

og ligge en plan for flytningen og d. 11. marts 2020

flyttede Frivilligcenter Aarhus fra Grønnegade til

Sønder Allé. Om aftenen samme dag lukkede

Danmark ned pga. Covid-19.  

Alle vores planer om at få pakket ud og at afholde

rundvisninger i det nye hus for at foreningerne

allerede få dage senere kunne buge lokalerne hos

os skulle totalt lægges om.

Vi måtte desværre lukke Frivilligcenteret for alle

typer foreningsaktiviteter. Men når det igen var

muligt, gik vi lige så stille i gang med at pakke ud

så huset ville stå klar til foreningerne, når det kunne

lade sig gøre at åbne op igen.

Delvis genåbning d. 8. juni 2020
Det var en stor dag for Frivilligcenter Aarhus

mandag d. 8. juni, da vi igen kunne åbne dørene for

foreningernes vigtige arbejde for og med udsatte

grupper eller borgere i en sårbar situation. 

Det var også her, at vi åbnede dørene til vores nye

hus på Sønder Allé 33 efter vores flytning i marts

måned.

Det er ikke endnu alle foreningerne, som har haft

mulighed for at få deres gang tilbage på

Frivilligcenteret men indtil videre har vi fået

overordnet god respons fra foreningerne om vores

nye fysiske rammer og de muligheder, de giver

foreningerne.



Ungeprojektets formål er at engagere

unge i udsatte boligområder til

frivillighed, demokratisk deltagelse og

lokalt engagement. Ønsket er at

generere viden og erfaringer om, hvordan

man engagerer denne målgruppe i de

frivillige fællesskaber. Gennem workshop-

forløb lader vi de unge komme på banen

med deres egne idéer, og understøtter

dem i at føre idéerne ud i livet ved at

klæde dem på med værktøjer, viden og

kompetencer.

i 2020 blev der pga. Covid-19 kun afholdt

1 workshop-forløb med en gruppe unge  i

Åbyhøj, der ønskede et sted, hvor de

kunne mødes uden at genere naboerne

eller blive set skævt til. De startede

mødestedet 'Klub 8230' – et sted hvor

unge mellem 15-25 år kan samles og

mødes om de ting, de har lyst til. Med

støtte fra os, har de unge selv udformet

rammerne for klubben, herunder dens

formål og værdier.

Projektet har givet stor indsigt i de unges

situation, deres motivation og barrierer

for at tage del i deres lokalsamfund og

det frivillige foreningsliv. De unge der har

deltaget har lært, hvordan man starter

sine egne projekter, og de har også fået

større tro på, at de kan lykkes, med de

ting, de sætter i gang. 

Følgeven Aarhus matcher frivillige

følgevenner med personer, som har en

psykisk sårbarhed for at støtte op om, at

de får en god start i en fritidsaktivitet.

Målet er, at personer med en psykisk

sårbarhed får mod på og lyst til at

fortsætte videre i aktivitetslivet på egen

hånd efter endt følgeskab. Aktiviteterne,

som parrene følges til, spænder vidt; fra

klatring og svømning til

forelæsningsrækker og kor.

2020 har selvfølgelig været et år præget

af Covid-19 - også for Følgeven. I 2020

lavede vi 8 match mellem frivillige og

psykisk sårbare personer. I perioder hvor

det har været mindre hensigtsmæssigt at

mødes fysisk har vi tilbudt online

samtaler for nye deltagere, så de er klar til

at påbegynde følgeskabet, når

fritidsaktiviteterne åbnes igen. Vi har

været heldige, at kunne holde fast i at

mødes fysisk til de fleste af vores

sparringsaftener for at støtte op om de

frivillige i match. Det lykkedes os også at

afholde to fællesarrangementer med en

aften på brætspilscaféen i februar og en

tur på Street Food i juni.

Følgeven er blevet kontaktet flere gange i

2020 af andre kommuner, som har fået

øje på tilbuddet og er interesseret i at

høre mere om konceptet ift. at skabe et

lignede tilbud i deres kommune.

FØLGEVEN UNGEPROJEKTET



§82-SAMARBEJDE SELVHJÆLP
Fra 2020 overtog Frivilligcenter Aarhus

selvhjælpsindsatsen fra det tidligere

Selvhjælp Aarhus. Selvhjælpsindsatsen er

et tilbud om selvhjælpsgrupper for

mennesker, der befinder sig i en svær

livssituation, og som kan have glæde af at

mødes og tale med andre i en lignende

situation. Emnerne for grupperne

spænder bredt, og afhænger af den

efterspørgsel vi får. Der knyttes 1-2

kompetente frivillige til gruppen, som

hjælper med at skabe klare rammer og

”spilleregler” for deltagernes samvær og

samtale.

I løbet af 2020 har der været 25
selvhjælpsgrupper, hvoraf 11 nye grupper

er blevet oprettet i 2020.

Selvhjælpsgrupperne var lukket ned for

fysiske møder fra marts til juni pga. covid-

19. I august ansatte vi endnu en

projektkoordinator til

selvhjælpsindsatsen. 

Der er blevet oprettet nye grupper med

emnerne: 'Kom Videre mand', 'Stress',

'Sorg, mistet forælder', 'Depression',

'Autisme',  'ADHD – voksen (30+)',

'Autisme-trivselsgruppe (11-14 år)',

'Pårørende til kronisk syge' og 'ADHD -

ung (18-30 år)'.

I samarbejde med Åben Fleksibel

Rådgivning i Aarhus kommune har

Frivilligcentret i efteråret 2020 afholdt 3
online fyraftensmøder. I alt har 157
kommunale medarbejdere deltaget til

møderne, hvor en række foreninger kort

præsenteret deres foreningstilbud for

kommunale medarbejdere. Fokus har

været på, hvilke borgere de kommunale

medarbejdere har kunne henvise til

foreningerne og hvordan. Målet har

dermed været at få et endnu bedre

samarbejde mellem kommune og

foreninger, og at borgere i endnu højere

grad bliver henvist til relevante

foreningstilbud. Vores tese er nemlig, at

mange af de borgere, som kommunen er

i kontakt med, vil have rigtig stor gavn og

glæde af at blive en del af foreningernes

fællesskaber. Der har været stor

tilslutning til fyraftensmøderne, så det

har været en succes.

Det har været håbet, at Frivilligcenteret i

løbet af 2020 kunne tilbyde samtaler

med sårbare borgere om relevante

foreningstilbud. På grund af covid-19 har

det endnu ikke været muligt at holde

samtalerne. I stedet er tiden blevet brugt

på at rekruttere nye frivillige

foreningsvejledere og at klæde dem på

til at holde samtalerne.



FORMIDLING AF FRIVILLIGT ARBEJDE

Til trods for at der var lukket ned

for frivilligsamtaler fra marts-

august 2020 ,  kontaktede 104
personer Frivilligcenter Aarhus i

ønsket om at blive frivillig .  65 af

dem var til en frivilligsamtale

enten fysisk eller telefonisk ,  mens

de resterende blev hjulpet videre

til den rigtige forening på anden

vis .    Alle borgere ,  som er

interesserede i at komme igang

med frivilligt arbejde tilbydes en

frivilligsamtale .   Her taler vi med

den enkelte om dennes ønsker og

forventninger til et frivilligt

arbejde og søger at guide dem

rundt i byens mange tilbud ,  samt

at vejlede og matche dem med

den forening ,  som arbejder med

det netop ønskede frivillige

arbejde .  Frivilligsamtalerne

afholdes af vores

foreningsvejledere ,

Foreningsvejlederne består af en

gruppe engagerede frivillige samt

en af Frivilligcenterets

medarbejdere .  

Udover frivilligsamtalerne tager

foreningsvejlederne del i

synliggørelsesarbejdet for at gøre

frivillighed ,  Frivilligcenter Aarhus

og vores medlemsforeninger

mere synlige for byens borgere ,

Pga .  Covid-19 nåede

foreningsvejlederne kun at

deltage i 2 events på hhv .

Risskov Gymnasium og i

Stakladen i februar 2020 .

For at kunne guide bedst muligt

i frivilligsamtalen ,  bestræber

foreningsvejlederne sig på at

vide så meget som muligt om de

mange hundrede foreninger i

Aarhus ,  hvor man kan lave

frivilligt arbejde .  For at holde sig

opdateret på foreningslivet og de

mange tilbud ,  har

foreningsvejlederne planer om ,

at besøge foreningerne løbende .  
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Der skal lyde et stort tak til alle vores praktikanter og frivillige, som også i 2020 

var med til at sætte stærke og mærkbare aftryk på arbejdet og hverdagen i

Frivilligcenter Aarhus til trods for covid-19's mange udfordringer det seneste 

års tid - jeres indsats er uundværlig! 

HOLDET  BAG

Emma Hærup Hauge
Studentermedhjælper -
kommunikation, kurser 
ehh@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 24 52 66

Kamilla Langerhuus
Sevelsted 
Regnskabsassistent
kls@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 24 52 66

Gitte Brandt Eriksen
Sekretariatsmedarbejder -
frivilligsamtaler
ge@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 24 52 66

Gry Ebdrup
Projektmedarbejder - Selvhjælp
grye@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 54 58 37 

Hanne Sanderhoff Degn 
Leder 
hsd@frivilligcenteraarhus.dk
+45 61 26 04 88 

Jane Lykkegaard Duncker 
Projektleder - Projektet Åben
Flexibel Rådgivning,
Ungeprojektet, kurser, netværk
jld@frivilligcenteraarhus.dk
+45 61 26 72 71

Anne Tindal Thomsen
Projektkoordinator - Selvhjælp,
Ungeprojektet, En Dag for En
Sag
att@frivilligcenteraarhus.dk
+45 61 28 08 79 

Kelly Aagaard 
Koordinator - Følgeven,
administration, kommunikation,
praktikvejleder
ka@frivilligcenteraarhus.dk
+45 51 91 92 64 

Frivillige og praktikanter




