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Vi understøtter foreningernes arbejde ved at tilbyde lokaler, foredrag, kurser, netværk,

rådgivning, synlighed og konsulentstøtte. 

Vi udvikler og nytænker frivillighed ved at deltage i og drive udviklingsprojekter, som
handler om nye typer engagement og medborgerskab. 

Vi bygger bro mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommune - og hjælper nye samarbejder
i gang. 

Vi hjælper byens borgere med at blive frivillige i den helt rigtige forening - eller at finde
det helt rigtige foreningstilbud. 

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. 

Hvad kan vi tilbyde?
Frivilligcenter Aarhus er en paraplyorganisation der støtter, udvikler og synliggør den frivillige
sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker. 

Vil du være med? 
Kontakt Frivilligcenter Aarhus hvis din forening gerne vil være medlem og have adgang til
vores tilbud, eller du er nysgerrig på vores viden, netværk eller nye samarbejder. 

Du kan også bruge os, hvis du gerne vil i gang med frivilligt arbejde, men ikke ved hvor du
skal starte. Book en frivilligsamtale hos os, så guider vi dig til den forening, der passer dig
bedst. Book din samtale på www.frivilligcenteraarhus.dk. 

FRIVILLIGCENTER AARHUS

Frivilligcenter Aarhus - Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C
Telefon: +45 60 24 52 66 - e-mail: post@frivilligcenteraarhus.dk

www.frivilligcenteraarhus.dk
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FORMANDSBERETNING  2021
2021 har endnu engang været præget af restriktioner og nedlukning både i starten og slutningen af
året. Trods dette er der sket en masse på Frivilligcenter Aarhus, herunder både nye samarbejder, nye
projekter og nye tilbud til vores medlemsforeninger. Antallet af medlemmer har været støt stigende
de senere år, og det er også tilfældet i 2021, hvor vi er nået op på 169 medlemsforeninger. Vi er glade
for, at så mange foreninger har fundet frem til os og kan bruge vores tilbud – og stolte af at vi kan
være med til at støtte, inspirere og udvikle så mange foreninger. Foreningslivets mangfoldighed er en
stor styrke for Aarhus, og det bliver i stigende grad tydeligt, at foreningerne løfter en kæmpe opgave i
vores velfærdssamfund. Som Frivilligcenter er det vores vigtigste opgave at støtte og synliggøre
foreningernes tilbud, og at bygge bro mellem borgere, foreningsliv og den offentlige sektor. 

Socialkompasset 
I 2021 lancerede vi Socialkompasset.dk – en ny digital portal, der samler og skaber overblik over alle
de frivillige sociale foreningstilbud og åbne kommunale tilbud i Aarhus på det sociale og
sundhedsrettede område. Portalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Frivilligcentret og hele
fem magistratsafdelinger, og det har været en fornøjelse, at se de store fordele og den energi der
opstår, når vi samarbejder på tværs om noget, der giver mening for alle parter. Socialkompasset er
blevet positivt modtaget som et helt centralt redskab for både borgere og professionelle, når man
nemt og hurtigt skal finde frem til et relevant tilbud. 

I slutningen af året blev der bevilget midler fra Socialministeriet til at udbrede Socialkompasset til
hele landet. Det er en fantastisk nyhed og et stort skulderklap til de mange engagerede aarhusianere
– både frivillige, kommunale medarbejdere og øvrige borgere, som har været med til at udvikle og
kvalificere portalen.

Frivillighed for alle 

Frivilligcentrets bestyrelse præsenterede på generalforsamlingen i marts 2021 den nye strategi –
Frivillighed for alle - for de kommende 5 år. Strategien udgør de overordnede, langsigtede mål og
visioner for Frivilligcenter Aarhus, og skal understøtte et ønske om at alle skal have mulighed for at
engagere sig som frivillig, og for at finde hjælp og støtte i foreningslivet i vores by. De seks valgte
fokusområder i strategien er: 

SYNLIGHED - Vi gør foreningstilbud synlige og tilgængelige.

BROBYGNING - Vi udvikler og støtter faglige samarbejder på tværs.

MANGFOLDIGHED - Vi er mødested for alle og afspejler kommunens mangfoldighed.

NÆRHED - Vi støtter lokalt engagement og deltagelse.

KVALITET -Vi skaber viden, udvikler metoder og måler effekter. 

DEBAT - Vi rejser relevante debatter om foreningslivets vilkår.



Den overordnede strategi suppleres af årlige, konkrete og målbare handleplaner, der bruges som
pejlemærker og styringsredskab for bestyrelsen. I 2022 skal vi bl.a. arbejde målrettet med synlighed
og med de fysiske rammer på Frivilligcentret. 

Fokusområder i 2022 
For at skabe synlighed vil vi arbejde med at formidle foreningernes gode tilbud til både borgere og
kommunale medarbejdere. Borgerne kan stifte bekendtskab med foreningstilbud via
Socialkompasset og via vores tilbud om borgersamtaler. Borgersamtalerne er udsprunget af et
samarbejde med Aarhus Kommunes Åben Fleksibel Rådgivning, og tilbyder sårbare borgere
samtaler med vores frivillige foreningsvejledere – og følgeskab ud i en relevant forening. 

I 2022 skal vi også arbejde med de fysiske faciliteter på Frivilligcentret. Udenfor vil vi gerne skabe
mere indbydende rammer, og indenfor skal der både skabes bedre overblik og en mere hyggelig og
hjemlig stemning. I vores optik fortjener de frivillige i Aarhus de bedste rammer for deres vigtige
arbejde, og vi vil gøre vores for, at Frivilligcentret bliver et inspirerende og attraktivt mødested. 

Det nye år 
Vi ser nu ind i et nyt år, hvor pandemien stadig kaster sin skygge – men hvor der efterhånden også er
grund til forsigtig optimisme. Vi ved, at mange foreninger har en stor opgave med at følge op efter de
senere år, både i forhold til frivillige og deltagere. Det forgangne år har budt på store udsving og
forandringer, og har endnu engang stillet store krav til omstillingsparathed og nytænkning i
foreningslivet. 

Jeg vil gerne sende en stor TAK til alle jer, som hænger i. Det har en kæmpe betydning for de udsatte
borgere i vores by, at I har tilbudt dem støtte og fællesskab i foreningslivet. 

Vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde med jer alle i 2022 – og forhåbentlig en
tilbagevenden til mere normale tilstande med masser af samvær, sparring og samarbejde i vores
allesammens Frivilligcenter Aarhus. 

Dorte Kallestrup Mortensen, 

Bestyrelsesformand Frivilligcenter Aarhus 
Dorte Kallestrup
Mortensen
Bestyrelsesformand
Offerrådgivningen
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I slutningen af året inviterede vi byens
seniorer til foredrag med henholdsvis Peter
Qvortrup Geisling og Mikkel Beha. Vi har i
Frivilligcenteret 4 foreningsnetværk –

'netværk for foreninger, der arbejder med
børn og unge', 'netværk for besøgstjenester',
'netværk for foreninger med selvhjælps-
tilbud' og 'netværk for foreninger der har 
chatrådgivning'. Til netværksmøderne 

dannes relationer og samarbejde på tværs 
af foreninger, og der er mulighed for
sammen  at drøfte forskellige relevante
temaer.

Rådgivning og konsulentstøtte
I 2021 benyttede 34 foreninger sig af
foreningsrådgiving – om alt fra rekruttering
af frivillige, over fundraising, til økonomi og
organisering. Det blev til 64 rådgivninger i
alt. Igen i år har vi også fået fornøjelsen af, at
blive kontaktet af personer som har gode
idéer til tilbud og muligheder i Aarhus. Vi 
har hjulpet 7 nye initiativer i gang. Ofte er
der brug for sparring til etablering, synlighed,

organisering og samarbejdsmuligheder. 

MEDLEMSTILBUD
Lokaler
I 2021 lånte vi lokaler ud til 125 forskellige
foreninger. Der blev booket lokaler 6981 
 gange. 5291 bookinger blev foretaget af
Frivilligcenterets medlemsforeninger og
1690 bookinger blev foretaget af Aarhus
Kommune.  I Frivilligcenter Aarhus stiller vi
også 6 kontorer til rådighed. Disse er delt
blandt 13 forskellige foreninger. Vi har også
en konferencesal med plads til 150
mennesker samt to caféer, som kan bookes
af foreningerne til madlavningsaktiviteter.

I løbet af 2021 har vi inviteret til 16 fore-
drag, kurser og temamøder. I alt deltog
425 i arrangementerne. Vores kurser har
været holdt med fokus på nogle af de
emner, som var efterspurgt i forenings-
undersøgelsen og fra kursusdeltagere i
2020. Emnerne spændte bredt fra fund-

raising og §18 ansøgninger til kropssprog 

og lobbyisme. Vores temamøder har
omhandlet konspirationsteorier, tilbud til
sårbare unge og voksne med psykisk
sårbarhed. Som noget nyt har vi i 2021
tilbudt et særligt kursusprogram for
seniorer i samarbejde med magistrats-
afdelingen for Sundhed og Omsorg i
Aarhus Kommune. Her var der blandt
andet fokus på videomøder, økonomi,
demens og rådsarbejde. 

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

Foredrag, kurser, temamøder og netværk 



Formidling af frivilligt arbejde
I løbet af 2021 kontaktede 95 personer Frivilligcenter Aarhus i ønsket om at blive frivillig. 67 af
dem var til en frivilligsamtale enten fysisk eller telefonisk, mens de resterende blev hjulpet

videre til den rigtige forening på anden vis. Til frivilligsamtalerne 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 det rette frivilligjob. Frivilligsamtalerne

afholdes af vores engagerede frivillige foreningsvejledere. Udover frivilligsamtalerne varetager

de opgaven med at synliggøre frivillighed, Frivilligcenter Aarhus og vores medlemsforeninger 

for byens borgere. Det har de i 2021 gjort 7 gange til studiestartsmesser, ved at holde oplæg

for kommunale afdelinger og for foreninger. For at kunne guide bedst muligt i frivilligsamtalen

har foreningsvejlederne særligt i efteråret været på besøg hos en række foreninger, samt haft

besøg af foreninger, der har fortalt om mulighederne for at blive frivillige hos dem. 



SOCIALKOMPASSET
Socialkompasset.dk er en søgeportal, der samler frivillige sociale og sundhedsrettede
foreningstilbud og uvisiterede kommunale tilbud indenfor det sociale og sundhedsrettede
område. Her kan borgere søge og finde gratis sociale og sundhedsrettede tilbud i Aarhus.
Samtidig tilbyder portalen et unikt overblik til pårørende, foreninger og fagfolk, der er på
udkig efter hjælp til f.eks. et familiemedlem, en klubkammerat eller en skoleelev. 

 

For Frivilligcenter Aarhus’ medlemsforeninger kan Socialkompasset også være et stærkt
redskab til at sprede budskabet om deres tilbud samt finde potentielle samarbejds-
partnere.

 

Socialkompasset.dk er blevet til i samarbejde mellem Frivilligcenter Aarhus og magistrats-
afdelingerne for 'Sundhed og Omsorg', 'Børn og Unge', 'Sociale forhold og Beskæftigelse',

'Kultur og Borgerservice' og 'Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune'. 

 

Vi brugte foråret 2021 på at udvikle portalen. Der blev defineret kategorier, afholdt
brugergruppemøder for både foreninger og kommunale medarbejdere, afholdt fotoshoot,
og selve portalen blev udviklet af vores webudvikler. Portalen blev testet og videreudviklet,
og i løbet af foråret blev der også lavet lister med de hundredvis af foreninger, som vi kender
til, så der kunne sendes invitationer ud i forhold til oprettelse af tilbud. I maj måned havde vi
både travlt med at invitere organisationerne til at oprette deres tilbud, støtte dem med
oprettelsen, samt kvalificere og godkende de mange oprettede tilbud. Der blev også kørt
kommunikationskampagner til borgere, foreninger samt internt i Aarhus Kommune for at
sprede kendskabet til Socialkompasset. Og så blev Socialkompasset endeligt lanceret d. 7.

juni 2021.
 

Efteråret 2021 bød på opsøgende arbejde for at få endnu flere organisationer til at oprette
deres tilbud på Socialkompasset, og i slutningen af året var der 413 tilbud på portalen. Fra
d. 7. juni til d. 31. december 2021 var der 4.748 besøg på socialkompasset og 3.416 unikke
besøgende.

 

Socialministeriet har afsat midler til at Socialkompasset.dk kan udbredes nationalt frem
mod 2025. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark står i spidsen for dette arbejde. 





PROJEKTER

Følgeven
Følgeven Aarhus er et samarbejde med
Aarhus Kommune, hvor vi matcher
personer, som har en psykisk sårbarhed
med frivillige følgevenner, som de deler
fritidsinteresser med. Det gør vi for at støtte
op om en god start i en fritidsaktivitet. 
Den frivillige følgeven støtter op om, at man
kommer i gang med en fritidsaktivitet og
bliver en del af et fællesskab igennem
følgeskab i 6 måneder. Vores mål er, at den
person som bliver tilknyttet en frivillig
følgeven får mod på og lyst til at fortsætte
videre i aktivitetslivet på egen hånd efter
endt følgeskab. Aktiviteterne, som parrene
følges til spænder vidt. I 2021 har vores
følgevennepar deltaget i blandt andet
løbeklub, brætspilsgruppe, fitness og dans.
Covid-19 har påvirket både interessen i
følgeskaber samt matchningsprocessen i de
perioder, hvor der ikke har været mulighed
for eller tryghed ved at deltage i
fritidsaktiviteter. En del af vores samtaler
med nye deltagere, og sparringsaftener for
frivillige, blev derfor afholdt online for at
give en tryg deltagelse. I 2021 dannede vi 9
match. Vi afholdte også et fælles-
arrangement i 2021 med en tur med
bowling og buffet.

Selvhjælp
Selvhjælpsgrupperne er 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. Der knyttes 1-
2 kompetente frivillige til gruppen, som
hjælper med at skabe klare rammer for
deltagernes samvær og samtale. Emnerne
for grupperne spænder bredt, og afhænger
af den efterspørgsel vi får. I 2021 har vi i
selvhjælpsindsatsen haft fokus på både
opstart af nye grupper, støtte til
eksisterende grupper samt en række
udviklingsopgaver for at kvalitetssikre
tilbuddet.  I løbet af året har vi haft 27
selvhjælpsgrupper, hvoraf 13 nye grupper
er blevet oprettet i 2021. Vi har opstartet
grupper med emnerne: 'Kom Videre mand',

'ADHD - voksen (30+)' , 'ADHD - ung (18-30
år)', 'Autisme', 'Pårørende', 'Selvomsorg',

'Afasi' og 'Trivselsgrupper på lokalcentre'.

Selvhjælpsgrupperne var lukket ned for
fysiske møder fra januar til maj på grund af
Covid-19. Vi har i 2021 også haft fokus på
udvikling af tilbuddet og har iværksat en
evaluering med de frivillige, udviklet et
evalueringsredskab til deltagerne som
igangsættes i 2022, samt tilpasset
selvhjælpsgruppe formatet med en
tidshorisont på gruppeforløbene. 



§ 82 samarbejde
I samarbejde med Åben Fleksibel Rådgivning og Fællessekretariatet for Frivillighed og
Samskabelse i Aarhus kommune har Frivilligcenter Aarhus i efteråret 2021 afholdt 7 online
fyraftensmøder. I alt har 587 kommunale medarbejdere deltaget til møderne, hvor en række
foreninger kort har præsenteret deres foreningstilbud. Fokus har været på, hvilke borgere de
kommunale medarbejdere har kunne henvise til foreningerne og hvordan. Målet har dermed
været at skabe et endnu bedre samarbejde mellem kommune og foreninger, og at borgere i
endnu højere grad bliver henvist til relevante foreningstilbud. Vores erfaring er, at mange af de
borgere, som kommunen er i kontakt med har rigtig stor gavn og glæde af at blive en del af
foreningernes fællesskaber. Derfor tilbyder Frivilligcentret også borgere at komme til samtale
hos en frivillig foreningsvejleder. Her kan de sammen drøfte borgerens ønsker og finde frem til
et godt match mellem borgeren og et af byens mange foreningstilbud. Foreningsvejlederne har
også mulighed for at følge borgerne afsted til foreningen første gang, for at gøre overgangen
lettere. På grund af Covid-19 blev der i foråret kun afholdt samtaler med 2 borgere, mens det i
efteråret har været muligt at vejlede 18 borgere. I alt har foreningsvejlederne afholdt 36
borgersamtaler.



PROJEKTER

2021 har Frivilligcentret indgået et nyt
samarbejde med Hjernerystelsesforeningen.

Samarbejdet handler om at hjælpe
hjernerystelsesramte i gang med frivilligt
socialt arbejde. Hjernerystelsesramte kan
have mange forskellige kompetencer og
masser af engagement, men på grund af
deres hjernerystelse også visse udfordringer,
som det er vigtigt at tage højde for i et
frivilligt arbejde. Derfor skal Frivilligcentrets
foreningsvejledere i samtalerne med de
hjernerystelsesramte forsøge at afdække
ønsker og behov i et frivilligt arbejde.

Desuden hjælper vi med at etablere
kontakten til foreningen og har udarbejdet
et samtaleredskab, der skal hjælpe
foreningen med at få forventningsafstemt
med den frivillige og tilpasset det frivillige
job. I 2021 har vi fokuseret på at skabe
kontakt til relevante foreninger og gå i
dialog om samarbejdet og mulige
frivilligjobs, der kan tilpasses en hjerne-

rystelsesramt. Her har vi mødt adskillige
meget positivt stemte og fleksible
foreninger. I 2022 vil fokus være på at
matche de hjernerystelsesramte med
foreningerne.

Samarbejde med HjernerystelsesforeningenUngeprojekt
I 2021 afsluttede vi ungeprojektet: et 3-årigt
metodeudviklingsprojekt. Formålet med
ungeprojektet var at blive klogere på,

hvordan man bedst engagerer unge i ud-

satte boligområder til frivillighed, demo-

kratisk deltagelse og lokalt engagement. Vi
afholdte i løbet af året 3 workshop-forløb i
henholdsvis Skjoldhøj, Frydenlund og
Åbyhøj. Her fik de unge muligheden for at
komme med idéer til, hvordan deres
lokalområde kunne blive sjovere for unge.

Vi hjalp dem med at føre deres idéer ud i
livet ved at klæde dem på med forskellige
projektredskaber, viden og kompetencer.
Blandt andet holdt de en sommerfest og
etablerede en forening for lokale unge.

I slutningen af året påbegyndte vi
evalueringen af projektet, der har givet stor
indsigt i de unges motivation for at
engagere sig, og hvilke barrierer der findes
for at tage del i deres lokalsamfund.

Evalueringen viser blandt andet, at de
deltagende unge gennem forløbene har
fået større netværk, fået styrket deres
kompetencer og fået styrket deres tro på
egne evner. Vi har samlet vores viden og
erfaringer fra projektet i en håndbog, som
kan rekvireres ved henvendelse til
Frivilligcentret. 
 



KommunalvalgKommunalvalg
I efteråret 2021 var der kommunalvalg. Det markerede vi i Frivilligcenter Aarhus ved at holde 4
kommunalvalgsaktiviteter, hvor 111 kommunalvalgkandidater og foreningsrepræsentanter
deltog. På Frivillig Fredag den 24. september trak en gruppe kommunalvalgskandidater på

tværs af partier i arbejdstøjet. I Røde Kors’ genbrugsbutik, Red Barnets genbrugsbutik og hos

Headspace Aarhus hjalp politikerne i tre hold med praktiske opgaver, som de frivillige ikke selv

havde haft ressourcer til at nå. Det gav anledning til gode snakke med de frivillige om deres

vigtige arbejde. Vi inviterede også kandidater, foreninger og andre interesserede til 3 tema-
møder med overskriften 'Viden i Virkeligheden'. Her havde kandidaterne mulighed for at gå i

dialog med foreninger om de tre temaer: 'ensomhed og fællesskaber', 'livskriser' og 'unge'. Det

resulterede i mange gode snakke på tværs af partier om de frivillige sociale foreningers indsats

for sårbare og udsatte borgere i vores by, og hvilke udfordringer foreningerne møder i deres

arbejde. 



SCAN  HER

Hold dig opdateret på nyheder i Frivilligcenter

Aarhus ved at scanne QR koderne!

frivilligcenteraarhus.dk Facebook

Tilmeld nyhedsbrevet Socialkompasset.dk



HOLDET  BAG

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

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

Jane Lykkegaard Duncker 
Projektleder - §82-samarbejdet,
Hjernerystelsesforeningen,
Ungeprojektet, kurser, netværk
jld@frivilligcenteraarhus.dk
+45 61 26 72 71

Gitte Brandt Eriksen
Sekretariatsmedarbejder -
frivillig- og borgersamtaler,
kurser
ge@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 24 52 66

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

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

 
TAK til alle vores dejlige praktikanter og frivillige, som også i 2021 var med til at sætte mærkbare aftryk

på Frivilligcenter Aarhus - jeres indsats er uundværlig! 

 
 

Astrid Brandt Holm
Koordinator - Selvhjælp,
kommunikation
abh@frivilligcenteraarhus.dk
+45 61 28 08 79 

Rasmus Ro Kirkegaard
Projektmedarbejder -
Socialkompasset
rrk@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 51 97 61




