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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 hvis 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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Koordinering: Vi indgik i forskellige koordinationsgrupper, hvor vi stillede skarpt på de mange
muligheder for at finde hjælp og støtte i foreningslivet og for at tænke disse ind i det kommunale
beredskab. 
Socialkompasset: Vi stillede Socialkompasset til rådighed for dels at kunne henvise til relevante
foreningstilbud målrettet ukrainske flygtninge, og dels at skabe overblik over hvor man som borger
kunne hjælpe – ved at give sin tid, sine penge eller sine ting.
Frokost og fællesskab: Vi påtog os den centrale koordinering af et tilbud om daglig frokost og samvær
for de nyankomne ukrainere. Over 100 engagerede aarhusianere trådte i løbet af kort tid til for at hjælpe
med praktiske opgaver, og maden blev doneret af både foreninger, kirker og enkelte virksomheder.
Derudover donerede både lokale virksomheder og organisationer kreativt udstyr og legetøj. I starten
kom ca. 30-40 flygtninge om dagen, men tallet voksede hurtigt til over 200 ukrainske besøgende hver
dag.
Fælleshus: I løbet af sommeren flyttede samlingsstedet til en ny lokation på Folkehuset på Carl Blocks
Gade, som blev stillet til rådighed af kommunen. I det nye fælleshus er der kommet yderligere fokus på
foreningstilbud, fællesskaber og møder mellem ukrainere og lokale foreninger – og Frivilligcentret
fungerer som bindeled mellem foreningerne, kommunen og ukrainerne.

Corona, krig og krise…
Det har endnu engang været et både krævende og spændende år - både for foreningslivet og Frivilligcenter
Aarhus. I starten af året prægede Corona-pandemien stadig vores udfoldelsesmuligheder, og allerede i
februar stod vi overfor en helt ny og skræmmende udvikling: Krig i Europa. Krigen i Ukraine betød blandt
andet, at vi i Aarhus i løbet af meget kort tid begyndte at modtage ukrainske flygtninge, som havde akut
behov for hjælp og støtte. Krigen har ligeledes bevirket en økonomisk krise, som i løbet af efteråret er
begyndt at presse mange borgere på økonomien. Året har altså været præget af akutte sociale
udfordringer, men har også budt på en enorm velvilje til at samarbejde på tværs af både foreninger,
civilsamfund og kommune for at samle kræfterne om at hjælpe de ramte så godt som overhovedet muligt.

Sammen om at hjælpe 
Det har været imponerende og inspirerende at være vidne til, hvordan mennesker og organisationer har
rykket sammen for at gøre en kæmpe forskel for de mange ukrainere, som er kommet til Aarhus. Og
Frivilligcentret endnu engang har bevist sin berettigelse som en helt central spiller, der formår at skabe
brobygning og samarbejde til gavn for vores mest udsatte medborgere.  Frivilligcentret engagerede sig i
løbet af året i forskellige indsatser for at hjælpe med modtagelsen af de mange ukrainske flygtninge:

Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til Aarhus Kommune, som har støttet op om både konkrete
initiativer og generelt om samarbejdet mellem kommunale aktører og foreningsliv. Både politisk velvilje og
et stort engagement blandt kommunale medarbejdere har betydet alverden, for alt det vi har præsteret i
fællesskab. Det kan vi alle være stolte af.  
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Inflation og økonomisk krise 
I efteråret betød energikrise og stigende priser, at rigtig mange borgere – især de i forvejen udsatte - blev
presset på økonomien.  Frivilligcentret og Aarhus Kommune tog derfor initiativ til, at vi endnu engang
kiggede på mulighederne for hjælp og støtte på tværs af sektorer. Det resulterede blandt andet i et stort
fælles dialogmøde, tydeliggørelse af støttemuligheder på socialkompasset og en omlægning af §18
midlerne, som tilgodeså initiativer, der rettede sig mod den aktuelle udfordring. 

Større og stærkere 
2022 har endnu engang budt på fremgang i antallet af medlemmer, og vi har nu rundet 180
medlemsforeninger. Vi oplever ligeledes en stigende deltagelse i vores kurser, netværk, arrangementer og
undersøgelser. Det betyder også, at vi står stadig stærkere som interessevaretager og talerør for
foreningerne. Med opbakningen fra vores foreninger har vi derfor også skruet op for dialogen med
lokalpolitikere om foreningslivets vilkår, og har det som et vigtigt fokusområde i de kommende år.
Foreningerne og civilsamfundet er en enorm ressource for Aarhus, og de kommende år vil med garanti
byde på et øget samarbejde mellem foreningsliv og kommune ift. at drøfte og løfte velfærdssamfundet.
Frivilligcentret vil arbejde benhårdt for at sikre, at denne udvikling sker på ordentlige vilkår og med respekt
for begge parters kompetencer og muligheder. 

Tak
Jeg vil gerne sende en stor tak til alle jer, som endnu engang har gjort en kæmpe forskel for udsatte borgere
i Aarhus ved at tilbyde dem støtte og fællesskab i foreningslivet. Både når det brænder på – men i dén grad
også i den helt almindelige hverdag. Begge dele har uvurderlig betydning.

Ligeledes skal der fra mig og bestyrelsen lyde en kæmpe stor tak til vores leder, medarbejdere og frivillige
på sekretariatet. I møder hver dag ind med stor energi og engagement. I udvikler og løser mange
komplekse opgaver samtidig med, at I understøtter og er der for alle vores medlemmer. Uden jer havde vi
ikke et så velfungerende Frivilligcenter i Aarhus. 

I bestyrelsen og på sekretariatet glæder vi os meget 
til at fortsætte de gode snakke og det gode 
samarbejde med jer alle – så vi sammen kan gøre det 
endnu nemmere at engagere sig og at finde hjælp 
og støtte i 2023. 

Dorte Kallestrup Mortensen,
Bestyrelsesformand Frivilligcenter Aarhus

Dorte Kallestrup
Mortensen
Bestyrelsesformand
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Netværk
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 2022 benyttede 35 foreninger sig af
foreningsrådgiving – om alt fra rekruttering
af frivillige, fundraising, samarbejdsaftaler og
organisering. Det blev til 67 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. Ofte
er der brug for sparring til etablering,
synlighed, organisering og
samarbejdsmuligheder. I 2022 hjalp vi 12 nye
initiativer i gang. 

MEDLEMSTILBUD
Lokaler
I 2022 lånte vi lokaler ud til 131 forskellige
foreninger. Der blev booket lokaler 8222  
gange. 6700 bookinger blev foretaget af
Frivilligcenterets medlemsforeninger og
1522 bookinger blev foretaget af Aarhus
Kommune.  I Frivilligcenter Aarhus stiller vi
også 6 kontorer til rådighed. Disse er i 2022
delt blandt 14 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 2022 har vi inviteret til 23 fore-
drag, kurser og temamøder. I alt deltog
330 i arrangementerne. Vores kurser har
været holdt med fokus på nogle af de
emner, som var efterspurgt i forenings-
undersøgelsen og fra kursusdeltagere i
2021. Emnerne spændte bredt fra
fundraising og §18 ansøgninger til brug af
sociale medier og mødet med demens i
det frivillige arbejde. Vores temamøder har
omhandlet unge, der er udfordret under
uddannelse, rådgivende samtaler med
mennesker med selvmordstanker, mødet
mellem det frivillige og det boligsociale
samt hjælp til økonomisk trængte borgere. 

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 og temamøder 



Formidling af frivilligt arbejde
I 2022 var der mange mennesker, der kontaktede Frivilligcenter Aarhus i ønsket om at blive
frivillig - hermed også en stor del med et ønske om at hjælpe flygtninge fra Ukraine. 
Vi har i 2022 fået booket 88 frivilligsamtaler enten fysisk eller telefonisk, mens en del andre blev
hjulpet videre til det rigtige frivilligjob 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. I  2022 har de bl.a. deltaget i Vidensfestival,
frivillighedsmesser på uddannelser og har holdt oplæg for kommunale afdelinger og for
foreninger. For at kunne guide bedst muligt i frivilligsamtalen har foreningsvejlederne været på
besøg hos en række foreninger, samt haft besøg af foreninger, der har fortalt om mulighederne
for at blive frivillige hos dem. 



I 2022 har Frivilligcentret været involveret i flere indsatser for de ukrainske flygtninge. 

Frokosttilbuddet
I Frivilligcentret har vi fra d. 16. marts – 27. maj hver dag modtaget ukrainske flygtninge, som kom

for at få et måltid mad, samvær med landsmænd og et tiltrængt pusterum. Lokale foreninger,

virksomheder, kirker og ildsjæle har løftet den store opgave at sørge for mad til de mange kvinder,

børn og ældre. Frivilligcentret har stået for at koordinere indsatsen, og fik på kort tid etableret et

stort hold af fantastiske frivillige, som hjalp med uddele maden og sørgede for at skabe en god

oplevelse for de nyankomne flygtninge. I perioden har 105 frivillige været med til at 

uddele 9000 måltider.

 

Fælleshus
Erfaringerne fra frokosten pegede på, at der blandt de ukrainske flygtninge var et stort behov for

et mødested. For at understøtte dette har Aarhus Kommune, magistratsafdelingen for Sundhed

og Omsorg, stillet Folkehuset på Carl Blochs Gade 30, 8000 Aarhus C. til rådighed som Fælleshus

for ukrainske flygtninge og andre. Frivilligcentret sidder med i Fælleshusets styregruppe, sammen

med magistratsafdelingerne for hhv. Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og Sociale Forhold og

Beskæftigelse samt Folkekirkerne i Aarhus, DRC Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors.

Frivilligcentret er også med til at koordinere indsatserne i Fælleshuset, hvor der hver dag er

aktiviteter og arrangementer målrettet ukrainske flygtninge. I gennemsnit kommer der 250
ukrainere i huset hver uge. 

Hyldest til de frivillige
De frivillige som har støttet de ukrainske flygtninge fik vi også fejret behørigt til Frivillig Fredag. Der

blev lavet portrætter af nogle af de frivillige og til Frivillig fredag afholdte vi en reception med

fernisering af en udstilling af portrætterne samt indslag fra ukrainerne. TAK til alle der har hjulpet.

Det har virkelig været imponerede at se, hvor meget vi kan, når vi løfter i flok!

INDSATSER FOR UKRAINSKE
FLYGTNINGE





PROJEKTER
Følgeven
Følgeven Aarhus var et samarbejde med
Aarhus Kommune fra 2014-2022, hvor vi
matchede personer med en psykisk
sårbarhed med frivillige følgevenner, som
de delte fritidsinteresser med. Det gjorde vi
for at støtte op om en god start i en
fritidsaktivitet. 
Den frivillige følgeven støttede op om, at
man kom i gang med en fritidsaktivitet og
blev en del af et fællesskab igennem
følgeskab i 6 måneder. Målet var at den
person, som blev tilknyttet en frivillig
følgeven, fik mod på og lyst til at fortsætte
videre i forenings-/klublivet på egen hånd
efter endt følgeskab. 
I foråret 2022 var vores fokus på rekruttering
og matchning, for at kunne lave mange nye
matches efter Coronarestriktionerne var
fjernet. I løbet af sommeren fik vi dog
besked fra vores samarbejdspartnere i
Aarhus Kommune om, at Følgeven
tilbuddet ville blive lukket ved årets udgang
pga. manglende økonomi.
Vi brugte efteråret på, at støtte godt op om
de match vi havde kørende, samt at runde
det godt af med vores match til et fælles-
arrangement med bowling og buffet. 
En særlig stor tak skal lyde til alle de
ambassadører vi har haft i Følgeven
igennem årene.

I perioden 2014-2022 blev der dannet 184
følgevennepar.

Kom Videre mand
ADHD - voksen (30+) og ung (18-30 år)
Autisme
Pårørende
Selvomsorg
Afasi
Overgang til seniorlivet
Seniorgrupper med fælleslæsning

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. Til hver
gruppe tilknyttes der 1- 2 frivillige
gruppeledere, hvis opgave er at skabe
tryghed og klare rammer for deltagernes
samvær og samtale. Ved udgangen af året
havde vi 28 engagerede frivillige
gruppeledere.
I 2022 har vi i selvhjælpstilbuddet haft
fokus på både opstart af nye grupper, støtte
til eksisterende grupper samt en række
udviklingsopgaver for at kvalitetssikre
tilbuddet. Vi har i  løbet af året haft 32
selvhjælpsgrupper, hvoraf 24 nye
grupper er blevet oprettet i 2022. Vi har
opstartet grupper med emnerne:

Vi har i 2022 fortsat haft fokus på udvikling
af tilbuddet, og vi har i løbet af året haft
god erfaring med at afprøve et format med
en tidshorisont på gruppeforløbene og
dertil også en mundtlig og en skriftlig
evaluering ved endt gruppeforløb. 



§82 samarbejde
I samarbejde med Åben Fleksibel Rådgivning og Fællessekretariatet for Frivillighed og
Samskabelse i Aarhus Kommune har Frivilligcenter Aarhus i 2022 afholdt 7 online
fyraftensmøder. I alt har 380 kommunale medarbejdere deltaget til møderne, hvor en række
foreninger kort har præsenteret deres foreningstilbud. Yderligere 1310 kommunale
medarbejdere har orienteret sig i materialerne eller set de optagede møder efterfølgende. 
 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, så borgerne 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 tilbyde borgerne
følgeskab til foreningen de første gange for at gøre overgangen lettere. 
I 2022 har foreningsvejlederne afholdt 54 borgersamtaler.



PROJEKTER
 Samarbejde med
Hjernerystelsesforeningen
I 2022 har vi fortsat samarbejdet med 
 Hjernerystelsesforeningen, som vi indgik i
2021. 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 er Frivilligcentrets
foreningsvejledere blevet klædt på til
samtalerne med de hjernerystelsesramte, så
de bedst muligt kan forsøge at afdække
ønsker og behov i et frivilligt arbejde. 
I 2022 har der også været fokus på at
understøtte udviklingen af lokalafdelingen
gennem rådgivning og sparring. Konkret
har Frivilligcenteret bl.a. vejledt ift.
lokalafdelingens mulighed for at indgå i et
samarbejde med Aarhus Kommune, ift.
drifts- og udvikling af lokalafdelingen og ift.
opgave- og ansvarsfordeling hos
bestyrelse/udvalg/frivillige/medlemmer.
Vi har desuden haft en medarbejder fra
Hjernerystelsesforening til at sidde sammen
med os på sekretariatet i efteråret 2022 for
at understøtte arbejdet i lokalafdelingen.

Etablering af læsegrupper for seniorer i
samarbejde med selvhjælpstilbuddet.
Formidling af foreningstilbud til
deltagere i læsegrupper ved gruppernes
afslutning. Foreningsvejlederne er blevet
koblet på projektet, og besøger
læsegrupperne ved sidste mødegang.
Dette tilbud kan bibliotekerne også
trække på efter endt projektperiode.
Frivilligcentret har ydet rådgivning og
sparring til en frivilligstrategi og en ny
måde at arbejde med frivillige på for
bibliotekerne.

Sunde Læsefællesskaber 
for udsatte borgere 
I 2022 indledte Frivilligcentret et
samarbejde med Aarhus Bibliotekerne om
guidet fælleslæsning for udsatte
målgrupper. Projektet med guidet
fælleslæsning har demonstreret fine
resultater ift. trivsel og mental sundhed, og
ambitionen var at afprøve metoden over for
nye målgrupper, samt at understøtte og
udvikle bibliotekernes arbejde med
frivillige. Projektet har haft 3 spor:

Begge parter har været glade for
samarbejdet, og bibliotekerne ser
potentiale for at udvide og kvalificere deres
arbejde med frivillige betragteligt efter
forløbet. 



Slutningen af 2022 blev præget af inflation og stigende energipriser, som har påvirket mange
borgere i Aarhus - ikke mindst de borgere, som i forvejen var økonomisk pressede. På den
baggrund tog Aarhus Kommune og Frivilligcenter Aarhus initiativ til at samle alle de foreninger og
kommunale aktører, som har kontakt med og tilbud til de mest ramte borgere. Målet var at skabe
overblik og samarbejde på tværs af aktører og at synliggøre de mange stærke tilbud og muligheder
for hjælp og støtte. Der var stor opbakning til mødet, som udover netværk og vidensdeling også
bød på idéer til konkrete initiativer, som der arbejdes videre med i 2023. 

VINTERHJÆLP



BROBYGNING

Socialkompasset
Socialkompasset.dk er en søgeportal, der
samler frivillige sociale og sundhedsrettede
foreningstilbud og uvisiterede kommunale
tilbud indenfor det sociale og
sundhedsrettede område.
I 2022 har vi haft fokus på drift af portalen,
at udbrede kendskab til portalen samt
opsøgende arbejde ift. at få endnu flere
organisationer til at oprette deres tilbud på
Socialkompasset. I slutningen af året var
der 612 tilbud på portalen, og der havde
været 15.441 besøg fra 8.615 unikke
besøgende på Socialkompasset.
Socialkompasset beviste også sit værd som
redskab til samarbejde og infrastruktur. Da
der begyndte at ankomme flygtninge fra
Ukraine, var der hurtigt enighed med
Aarhus Kommune om at bruge
Socialkompasset til at danne overblik over
både hjælpetilbud for flygtninge, samt hvor
man kunne bidrage, enten som frivillig eller
ved at donere. I denne periode var der
1.200 besøg på Socialkompasset om ugen.
Socialkompasset er blevet godt modtaget,
og Socialministeriet har bevilget midler til
en national udrulning af vores aarhusianske
opfindelse. I 2022 har vi derfor hjulpet den
nye tovholder, vores landsorganisation
Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, med at
udvikle og lancere den nye portal.

Samarbejde mellem
foreninger og kommune
I 2022 har der været stort fokus på
samarbejdet mellem foreninger og
kommunen.  I 2021 indgik vi en ny aftale
med Aarhus Kommune om at planlægge
og afholde temamøder, som samler både
kommunale aktører og frivillige sociale
foreninger om fælles temaer eller
målgrupper – dels for at kortlægge
aktørerne på området, og dels for at
koordinere indsatser og indlede
samarbejder. Der er bl.a. afholdt
temamøder om hjælp til psykisk sårbare og
sygmeldte voksne og for økonomisk
trængte borgere.
I 2022 fortsatte de populære
fyraftensmøder, hvor fire foreninger får
mulighed for at præsentere deres tilbud
(indenfor et bestemt tema) for kommunale
medarbejdere. Målet har været at skabe et
endnu bedre samarbejde mellem
kommune og foreninger, og at borgere i
endnu højere grad bliver henvist til
relevante foreningstilbud. I 2022 er der
afholdt 7 fyraftensmøder, som bl.a.
omhandlede økonomisk rådgivning,
sommerferietilbud samt vinter- og
julehjælp. I 2023 lanceres desuden
'omvendte fyraftensmøder', hvor
kommunale aktører præsenterer deres
tilbud for frivillige og foreninger. 



Line Holmberg
Koordinator - indsatser for
flygtninge fra Ukraine
lh@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 51 37 31

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,
kurser, netværk
jld@frivilligcenteraarhus.dk
+45 61 26 72 71

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 2022 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 

Isabella Stendrup
Projektmedarbejder -
Socialkompasset
is@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 51 97 61

Henriette Hessøe Carlsen
Administrativ medarbejder -
Selvhjælp, økonomi, kurser
hhc@frivilligcenteraarhus.dk
+45 60 24 52 66




