
Beretning 2020
• UngeRum
• SpilleBrikken
• Selvhjælp Ikast-Brande
• FrivilligBørs
• Samarbejde
• Øvrige aktiviteter
• Ressourcer, hvem er vi
• Medlemshvervning
• Strategi 2020-22
• Tak.



UngeRum
Udvidet UngeRum 

Med også at tilbyde frivillig 
Ungerådgivning i Brande, Dok Arends  
onsdag hver 2. uge.

2 frivillige rådgivere i Brande, 3 i Ikast.
Tilbud om frivillig mentor ordning
Økonomisk vejledning.



Opstart af SpilleBrikken, en 

brætspilscafé for unge. Startet i 

samarbejde med en gruppe unge 

fra Seminariet. Hører nu ind under 

aktiviteterne i UngeRum og drives 

af en gruppe frivillige.



Nyt logo for Selvhjælp Ikast-Brande og nyt 
samarbejde med Lisbeth Bjørn Hansen, 
frivillig tovholder for Selvhjælp. 

P.t. i alt 8 forskellige grupper, hvoraf 1 holder 
til i Brande.

Bl.a. tæt samarbejde med Sundhedshuset 
omkring at brobygge efter de kommunale 
forløbsprogrammer de tilbyder.

Medvirket ved opstart af to grupper inden for 
Hele Danmarks Familieklub.

Café netværk.



Medvirket i projektgruppen omkring FrivilligBørsen 2020 
Grundet corona er Børsen aflyst, og rykket til 14. april 2021, 

Husk at sætte X i kalenderen.



Samarbejde
• Tæt og rigtig godt samarbejde med kommunen, specielt Pernille, Lisbeth, Karsten og Carsten omkring brobyggende 

samarbejde og styrkelse af frivilligheden og foreningslivet til gavn for ressourcesvage borgere i Ikast-Brande.

• Samarbejder med en gruppe skoleelever og Per B om at oprette en ny hjemmeside  WEMEET– et forum hvor unge med 
fælles interesse kan mødes og udvikle venskaber.

• Deltaget i forskellige ”happenings” på gymnasiet hvor vi er i dialog med de studerende om mulighederne for forskellige 
frivillige jobs og opgaver i foreningslivet i Ikast-Brande.

• Samarbejde omkring Kulturnat og Frivillig Fredag - Kom Med (2020 - Bæredygtige Fællesskaber)

• Medvirket ved opstart af Lungekor - DOF frisk på at gribe bolden, hold både i Ikast og Brande!!

• Haft møde med Kulturelt Samråd. Vi er meget opmærksomme på at udvikle og styrke samarbejdet på tværs af 
frivilligheden inden for kultur, fritid og det sociale område.



Øvrige aktiviteter
• Afholdt workshop ”Den gode velkomst” i september og årlig Inspirationsaften i november.

• Løbende møder med borgere som ønsker at blive frivillige.
Skaber kontakt og guider dem videre i forskellige sammenhænge. Typisk videre til foreninger, 
besøgstjenester eller forskellige frivillige indsatser på kommunale institutioner.

• Deltaget ved forskellige foreningsmesser, Harrild Hede dag, Sundhedsmesser osv. 
Vil gerne ud og være mere synlig, så kontakt os endelig hvis I er en del af noget rundt lokalt, 
hvor det giver mening vi også deltager. Medvirket i planlægningen af det årlige dialogmøde hvor 
Sundheds- og Omsorgsudvalget er værter.

• Afholdt div. netværksmøder hvor FCIB tager initiativet til at samle aktører ”på tværs” og er samtidig vært 
ved møderne. P.t. har vi følgende netværk:                                                                                                     
Integration, Psykisk sårbare og ensomme, Besøgstjenester, Aktivitet og Sundhed.



Vores ressourcer ser p.t. sådan ud:
• Mette – frivillig tovholder UngeRum
• Lisbeth – frivillig tovholder Selvhjælp
• Per B – webmaster og vejledende i forhold til hjemmeside, 

Facebook osv.
• 4 frivillige mentorer i UngeRum
• 1 frivillig på økonomisk rådgivning.
• 4 frivillige rådgivere i UngeRum
• 2 frivillige igangsættere i Selvhjælp.
• Lønnet Vibeke
En del udlån af lokale 2. til aktiviteter i Selvhjælp og UngeRum, 
ad hoc møder og aktiviteter hos vores medlemmer.

Ressourcer, hvem er vi: 



Medlemshvervning.
Hvorfor være medlem af frivilligcenteret?
• Citat: ”vi er medlem for at støtte op om frivilligheden i 

Ikast-Brande.
• For at kunne låne lokale 2 eller en kontorplads en gang 

imellem.
• Formidling, inspiration og netværk.
• Rådgivning og vejledning, f.eks. opstart på nye ideer.
• Støtte og sparring om foreningsdrift. 
• Profilering af jeres arrangementer/aktiviteter.
• Adgang til Fonde.dk uden beregning.
• Deltage i Frivilligcentrets forskellige kurser og foredrag 

uden beregning.
• Frivilligjobformidling og frivilligrekruttering. 

Kom gerne med idéer til, hvad vi med fordel kunne supplere listen med!



2020 – Aktiviteter på tegnebrættet.
Opstart af nye selvhjælpsgrupper i Brande.
Opstart af ”noget” selvhjælpsagtigt for 
mænd.
Ny aktivitet i UngeRum – E-sportshold for 
sårbare unge.
Opstart to nye netværk med fokus på:
1) Ensomme og foreningsløse unge
2) Udvikling og styrkelse af rummelige 

fællesskaber.
Opstart af Ressourcebank
Opstart af Café tilbud i samarbejde med 
Lisbeth B.H. – tovholder på Selvhjælp. 
Planer om at prøve det af i Brande. 

”Har du lyst til at udvide dit netværk og 
ønske om at møde nye mennesker? Vi 
byder så en kop kaffe, lidt hygge og en snak 
om stort og småt.” Planlægges og afvikles i 
samarbejde med lokale borgere fra 
målgruppen.
Og så skal vi jo måske ud og find nye 
lokaler?? Pusler med nogle forskellige 
scenarier, men intet ligger fast endnu. Vil 
gerne bo sammen med nogle andre!!



Strategi 2020 -22
Bestyrelsen har i det forgangne 1½ år, udarbejdet ny 
Strategi for perioden 2020 – 2022 

samt konkret handleplan for 2020.

I vil i aften få et eksemplar af strategien med hjem. 



Tak til bestyrelsen, i er alle fantastiske. Tak til Vibeke
Tak til samarbejdspartnere, ikke mindst medlemmer for den store opbakning. 
Spred gerne det gode budskab, og invitere andre til også at være medlem af 

Frivilligcenteret.

Sammen er vi stærke.
Måske deltager du i en sammenhæng hvor en forening ikke har hørt om 

Frivilligcentret, tøv ikke med at sprede muligheden for at være med.


