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Forord 

10 år med Frivilligheden og Frivilligcenteret i Ikast-Brande Kommune 

Af Henning Busk – tidl. bestyrelsesmedlem og formand for frivilligrådet 2012 - 2017 

 

Når man skal forholde sig til, om noget har været en succes, går man sædvanligvis i gang 

med at evaluere, måle og vurdere. Der skal sættes tal på, så man kan skabe klarhed over 

hvor mange og hvor meget. 

I frivillighedens univers er det ikke så enkelt. Selvfølgelig er der altid noget, som vil kunne 

måles i tal og indsættes i skemaer, men overordnet handler frivilligheden om bløde værdier, 

som bygger på oplevelser, sansninger og følelser. Altså – dét der giver det mening. 

I frivillighedens verden er man ikke ansat. Det enkelte individ kommer med sig selv. Ikke 

som personer med bestemte titler eller bestemte uddannelser. Man mødes på tværs af 

baggrund og social status i et forpligtende fællesskab om et anliggende, som giver mening 

for den enkelte og for fællesskabet. Netop dette er frivillighedens sande væsen. 

Ingen vil betvivle, at Frivilligcenterets virke i Ikast-Brande Kommune har levet op til sit 

oprindelige formål med at understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde. Beslutningen 

om at etablere et Frivilligcenter for 10 år siden har haft en altafgørende betydning for 

udviklingen af frivilligheden i vores kommune. 

Kendetegnende for Frivilligcenteret er, at det ikke er en virksomhed eller en organisation i 

traditionel forstand. Det er langt mere en levende organisme – konstant i bevægelse og 

styret af de behov og de værdier, som fødes af de mennesker, som er i og omkring 

organismen. 

 

Ikast-Brande Kommune er kendt for at have et meget stort og vidtforgrenet foreningsliv. Jeg 

tror, vi er mange, der gennem årene har følt velvære og lidt stolthed, når vi i samvær med 

frivillige fra andre kommuner har præsenteret os som værende en del af foreningslivet i 

Ikast-Brande. 

Det var jo bl.a. i Ikast, man lancerede det der med FrivilligBørsen. Et event, hvor foreninger 

mødtes på tværs og byttede og handlede med ydelser – f.eks. lån af lokaler i bytte med 

naturalier eller reparation af ting og sager. Faktisk var repræsentanter fra Frivilligcenteret 

mange gange ude i andre kommuner for at udbrede konceptet. Et samskabelsesprojekt 

mellem foreningslivet, kommunen og virksomheder.  

Afgørende for det fantastiske foreningsliv i Ikast-Brande Kommune har jo netop været 

samspillet, samarbejdet og samskabelsen mellem de 3 områder, ofte med frivilligcenteret 

som dynamo og koordinator.  
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En oplistning over frivillige sociale aktiviteter vil blive enorm. Antallet af frivillige 

arbejdstimer og årsværk vil være himmelråbende stort – og resultatet og værdien i forhold 

til de involverede kan der ikke sættes tal på.  

 

Markeringen af Frivilligcenterets 10 års jubilæum kunne være en kærkommen lejlighed til, 

at de mange frivillige stoppede op og klappede såvel sig selv som hinanden på skulderen.                                                          

Måske særligt de anonyme frivillige. Vi er mange som er gode til at stå i forreste række og 

tage ordet på de rigtige tidspunkter. Men vi skal huske at komme ud i alle hjørner af 

frivilligheden. 

 

Afslutningsvis vil jeg nævne Frivilligcenterets ledelse. Først Charlotte Holleufer og nu Vibeke 

Grønskov, der som inspirerende, samlende, koordinerende og lysende fyrtårne har en stor 

del af æren for, at Frivilligcenteret kan se tilbage på de forløbne 10 år med et kæmpestort 

GODT GÅET!    
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Her følger 8 indlæg fra 8 forskellige lokale ”forfattere”.  

De har alle - hver på deres måde - haft et virke i eller omkring  
Frivilligcenter Ikast-Brande frem til i dag. 

 

Mennesker mødes og sød musik opstår i hjertet 

Af Frank Heidemann - Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

 

"Mennesker mødes og sød musik opstår i hjertet" er en dansk/svensk film fra 1967 skrevet 

af Poul Borum og Henning Carlsen. Filmen fik en Bodil og blev en stor succes på trods af/på 

grund af forskelligheder. 

Og hvad har det så med Frivilligcenterets 10 års jubilæum at gøre? Det vil jeg prøve at 

redegøre for her i det indlæg, jeg har lovet at forfatte i anledning af jubilæet. 

I hele Ikast-Brande Kommunes og dermed i hele Frivilligcenterets levetid, har jeg været 

formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvorunder det frivillige sociale arbejde hører. 

Og inden den tid var jeg medlem af Socialudvalget i Ikast Kommune.                                                                                 

Det har givet mig en meget stor viden og en enorm respekt for det frivillige sociale arbejdes 

betydning – de frivilliges indsats kan ganske enkelt ikke værdsættes højt nok, både set i et 

økonomisk og i et menneskeligt perspektiv. En indsats, som er til glæde for både modtager 

og giver, for det frivillige arbejde er også for den frivillige til stor glæde i gode fællesskaber. 

Den holdning er jeg sikker på, jeg deler med mange af mine byrådskolleger, men det 

følgende er helt for egen regning. 

 

I min optik opstod tankerne omkring dannelsen af frivilligråd/frivilligcenter som en 

konsekvens af:  

1. Kommunesammenlægningen. 

2. Gode personlige relationer. 

3. Erkendelse af specielt de mindre foreningers manglede lyst/overskud til 

papirarbejdet og idéudveksling. 

4. Dialogbaseret aftalestyring. 

 

Efter kommunesammenlægningen skulle der på alle kommunale områder ske en 

harmonisering – også på frivilligområdet. Gamle traditioner og vaner skulle nytænkes. 

Midlerne blev for nogle foreninger mindre, for andre større, og ansøgningsmetoderne blev 

ændret. Det betød helt naturligt for langt de fleste en vis skepsis – bliver vi nu snydt? Men 

for nogle få betød det muligheden for at nytænke og gentænke frivilligheden – og hvordan 

kunne det ske i den nye Ikast-Brande Kommune. 
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Derfor skulle der selvfølgelig gå nogle år, inden tanken om en centralisering, som 

Frivilligcenteret jo er, kunne vinde indpas. En centralisering, som gav god mening for 

byrådet, men også en centralisering, som alle kunne se sig selv i. Vi ville for alt i verden ikke 

gør det så surt for de frivillige, at de løb af pladsen.  

Dialogbaseret aftalestyring blev her en rigtig god hjælp til at øge kendskabet til hinanden, 

foreningerne imellem, men lige så vigtigt gav det en mulighed for, at foreninger, 

administration og politikerne kom i dialog, og som konsekvens deraf oplevede en respekt og 

tillid til hinanden og hinandens roller. At flere af os, på tværs af roller, kendte og 

respekterede hinanden fra tidligere projekter, gjorde opgaven væsentlig lettere. 

Dialogmøderne, fremsynede ledere, et lyttende Udvalg og dygtigt administrativt personale 

fik tingene til at fungere til alles bedste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den beskrevne proces var det, der fik mig til at tænke på filmtitlen – mennesker mødes – og 

om den søde musik så opstår i hjertet eller i hjernen, skal jeg lade være usagt. 

Jeg forventer, at mine medskribenter går mere i dybden på nogle af områderne.  

 

Jeg vil slutte af med at ønske tillykke med jubilæet og takke de involverede og alle de 

frivillige mange gange. I gør en fantastisk indsats. 
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Frivilligcenter Ikast-Brande - 10 års jubilæum 

Af Keld Bertelsen, Kontaktperson til de frivillige sociale foreninger og organisationer 1998 – 2016 

 

Hvis man indledningsvis skal evaluere på, om det var en god idé at etablere et frivilligcenter, 

ja så må svaret være, at da der allerede er gået 10 år, så har idéen i høj grad vist sig at være 

bæredygtig. 

Hvad var egentligt ideen med at etablere et frivilligcenter? 

Som kontaktperson til de frivillige sociale foreninger og organisationer, i første omgang for 

Ikast Kommune i perioden 1998-2006, og efter kommunesammenlægningen fra 2007-2016, 

opleves der et godt kendskab til alle foreningerne i kommunen. 

Da det var kontaktpersonens opgave at administrere §18 midlerne, gav det stor viden om, 

hvad foreningerne arbejdede med, var optaget af - og søgte midler til. 

Efter kommunesammenlægningen var der stigende fokus på, at der blev afholdt årlige 

dialogmøder, hvor det politiske udvalg kunne mødes med de frivillige foreninger. Det har i 

høj grad været disse møder, der har lagt grundlaget for, at man endte med at få etableret et 

frivilligcenter. 

På et dialogmøde i Blåhøj i 2009 opstod der en skattekiste af idéer og muligheder. Der var 

stor fokus på, hvad man kunne samarbejde om, og ikke hvad man kunne være uenige om. 

Det skabte grundlaget for, at der blev nedsat en arbejdsgruppe og efterfølgende afholdt et 

møde med alle foreningerne med overskriften Fremtidens frivillige. 

Det var i høj grad dette møde, der lagde den endelige grund til, at Frivilligcenteret blev en 

realitet. 

Der var forslag om at etablere et frivilligt råd i kommunen, hvis opgaver blandt andet skulle 

være, at være bindeled til det politiske system (Sundheds- og Omsorgsudvalget). Herunder 

også at forholde sig til kriterierne for tildeling af §18 midler og muligheden for at drøfte 

forslag og ideer. 

Rådet blev etableret, og det har været en stor fornøjelse at følge dette arbejde. Der blev 

drøftet værdier i et kommende samarbejde. Der blev arbejdet målrettet på at finde 

løsninger og afklaret grundlag for, hvad der kunne skabes grundlag for at samarbejde om. 

Gruppen emmede af lyst og vilje, og alle brændte for det frivillige arbejde. Selv om der var 

mange opgaver, bød alle altid ind, og det var møder, der altid gav energi og lyst til at arbejde 

videre med idéerne og meget gerne ende med konkrete resultater. 

 

Der var også forslag om at arbejde videre med etablering af et frivilligcenter, men der var 

også betænkeligheder i forhold til, hvor midlerne skulle komme fra, og om det kunne 

betyde, at hver enkelt forening ikke kunne få den samme støtte via §18 midlerne, som de 

var vant til. Fuldt ud forståeligt, og det var da også et vigtigt tema i processen. 

På et møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 09.11.10 blev der fremlagt et forslag fra 

arbejdsgruppen. 
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Der var udarbejdet en rapport med 4 punkter: 

1. Nedsættelse af et frivilligt råd med politisk repræsentation. 

2. Ny forening, som skulle drive og etablere Frivilligcenteret, og ansætte daglig 

koordinator. 

3. Afklare driftsgrundlaget/økonomien. 

4. Aftale det videre forløb. 

Inden den endelige beslutning kunne træffes af Sundheds- og Omsorgsudvalget, blev der 

afholdt endnu et møde med alle foreningerne på Ikast Rådhus. Her var udmeldingen, at der 

ikke blev taget midler fra den enkelte forening. Tværtimod ville alle få mere ved etablering 

af et frivilligcenter. 

Så var vejen banet. I den indledende fase bistod kontaktpersonen den valgte bestyrelse med 

beskrivelse og ansøgning om grundtakstfinansiering og havde fokus på, at den ansatte 

leder/koordinator havde gode og rimelige arbejdsvilkår. 

Der skal ikke været nogen som helst tvivl om, at den vedholdende respekt i hele perioden 

2007-2010, som alle involverede har mødt fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, og den store 

anerkendelse udvalget vedholdende har givet udtryk for til alle foreninger, har givet 

brændstof til alle os, der har taget del i processen. 

Efter etablering af Frivilligcenteret opstod der via forespørgsel til Ikast-Brande Kommunes 

Sundhedsdirektør mulighed for at se, om det var muligt at udarbejde en dansk model for en 

FrivilligBørs. 

En opgave og en proces, som ikke kunne have været løst uden, at Frivilligcenterets leder og 

bestyrelse bød ind og stillede sig til rådighed hele vejen igennem. 

Udviklingen af FrivilligBørsen med samarbejde med de kommunale tilbud, erhvervslivet og 

de frivillige foreninger samt den store politiske opbakning er vel egentligt en 

samskabelsesproces, endda inden samskabelse kom på dagsordenen i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

Med Franks indledning "Mennesker mødes og søg musik opstår" kunne man tilføje: Sammen 

gør vi det muligt, og sammen gør vi det bedre. 

Stort tillykke med jubilæet, og mange tak for samarbejdet til alle jer, der bidrog og gjorde 

det muligt at få etableret et frivilligcenter. 

Held og lykke med de næste 10 år. 
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Frivilligcenter Ikast-Brande 10 år 2011 – 2021. 

Af Ejner Andersen, bestyrelsesformand 2011 – 2014. 

 

Kommunalreformen 2007 

Frivilligt socialt arbejde har man kendt til i flere generationer i form af 

interesseorganisationernes og patientforeningernes arbejde for at forbedre forholdene for 

deres medlemmer. I løbet af 1980-erne og 1990-erne oprettede pårørende til beboere på 

plejecentrene støtteforeninger, der havde som formål at arrangere aktiviteter for beboerne. 

Der blev etableret besøgstjenester, hvor frivillige, ved at besøge enlige i deres hjem, skulle 

forebygge ensomhed. På samme måde kunne man nævne en række lignende tiltag på 

frivillig basis, som vi også kender i dag. 

For at fremme det frivillige sociale arbejde vedtog Folketinget midt i 1990-erne en lov, der 

gav kommunerne økonomiske midler, som efter ansøgning og en række kriterier blev uddelt 

til eksisterende frivilligt socialt arbejde og til nye initiativer på området. 

Efter kommunesammenlægningerne og oprettelsen af Ikast-Brande Kommune i 2007 

opstod et ønske fra nogle af aktørerne på det frivillige sociale område om en bedre 

koordinering af samarbejdet mellem de frivillige og Ikast-Brande Kommune. Et ønske, der 

blandt andet kom til udtryk på de årlige dialogmøder mellem Sundheds- og 

Omsorgsudvalget og de frivillige sociale foreninger. 

Arbejdsgruppen 

I 2009 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det frivillige sociale 

område, dagcenterlederen i Frisenborgparkens Dagcenter og administratoren for ansøgning 

og udbetaling af tilskud, de såkaldte § 18-midler. Arbejdsgruppen arrangerede blandt andet 

et stormøde den 26. januar 2010 i Remisen i Brande, hvor de kendte aktører på det frivillige 

sociale område var inviteret, og andre interesserede kunne møde op. På mødet fik 

arbejdsgruppen opbakning til at arbejde videre med etablering af et frivilligcenter med en 

ansat frivillighedskoordinator og ansøgning til Ikast-Brande kommune om medfinansiering 

af centerets drift. 
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Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport med titlen ”Fremtidens frivillige i Ikast-Brande 

Kommune”. Rapporten blev udsendt til de frivillige sociale foreninger og præsenteret på et 

møde med de samme foreninger i marts 2011. På mødet fik rapporten en blandet 

modtagelse. Der var betydelig uenighed mellem nogle foreningsrepræsentanter. De, der 

ønskede frivilligcenteret, og den støtte et center kunne give frivilligheden, og de foreninger, 

der ikke ønskede et frivilligcenter og var skeptiske i forhold til at bruge penge på drift af et 

frivilligcenter. I stedet så man hellere pengene udbetalt direkte til de foreninger, der 

arrangerede aktiviteter. 

 

Rapporten blev også sendt til Sundheds- og Omsorgsudvalget, der anbefalede oprettelse af 

et frivilligcenter i en 4-årig forsøgsperiode og bevilling af det nødvendige kommunale 

tilskud. Byrådet vedtog d. 14/3 2011 Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling og 

anmodede arbejdsgruppen om at arbejde videre med etablering af Frivilligcenteret i lokaler 

på Ikast-Brande Bibliotek, udarbejde ansøgning til Socialministeriet om tilskud til 

grundfinansiering af et frivilligcenter, vælge bestyrelse og ansætte en leder. 
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Etablering af Frivilligcenteret 

Frivilligcenter Ikast-Brande blev formelt etableret ved den stiftende generalforsamling i 

Frisenborgparkens cafeterie d. 28. juni 2011. Alle frivillige foreninger på det sociale område 

var inviteret, og der var mødt repræsentanter fra et bredt udsnit af foreninger som Ældre 

Sagen, Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, besøgstjenester og støtteforeninger for 

ældrecentrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

På den stiftende generalforsamling vedtog man vedtægter for Frivilligcenteret ud fra et 

oplæg til vedtægter, som arbejdsgruppen havde udarbejdet. Her var formålsparagraffen:   

1. Understøtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Ikast-Brande 
Kommune. 

2. Være knudepunktet for udvikling af samarbejdet mellem de frivillige sociale 
foreninger, mellem foreningerne og Ikast-Brande Kommune og mellem foreningerne 
og private virksomheder. 

3. Gøre det lettere at blive frivillig i Ikast-Brande Kommune, og gøre arbejdet lettere for 
de frivillige sociale foreninger, samt støtte nye frivillige ideer. 

Der blev valgt en bestyrelse på 7 personer: Henning Busk - Kræftens Bekæmpelse, Bjarne 

Dueholm - Danske Handicap Organisationer, Carsten Lauridsen - Ældre Sagen, Käthe Vistisen 

- Socialpsykiatriens Cafe, Aase Rasmussen - Støtteforeningen for Ældrecenter Dybdalsparken 

og Ejner Andersen - Besøgstjenesten Frisenborgparken. 

 

Frivilligcenterets lokaler 

I første omgang lejede man kontorlokaler af Ikast-Brande Bibliotek. Ikast-Brande Bibliotek 

dækker hele kommunen med bibliotek i både Brande, Nørre Snede og Ikast, hvilket viste sig 

at være en god mulighed for, at også Frivilligcenteret dækker hele kommunen. Centeret 

havde postadresse i Ikast og derudover kunne lederen lave aftaler og mødes med brugerne 

af Frivilligcenteret på biblioteket i Brande og Nørre Snede.  

Frivilligcenteret blev i opstarten markedsført med, at ”Frivilligcenteret er ikke længere væk 

end en telefon.” Ring, send en SMS eller en e-mail og lav en aftale med centerlederen om 

opfølgning på kontakten. 



11 
 

 

 

På længere sigt var ordningen med lokaleleje af Ikast-Brande Bibliotek ikke tilstrækkelig. 

Dels kunne personalet ikke opnå tilfredsstillende fysiske arbejdsforhold, dels havde man 

behov for i højere grad at kunne disponere over egne lokaler. Så fra 1. juli 2013 lejede 

Frivilligcenteret kontor- og mødelokaler i Møllegade 15, Ikast, og kontoret flyttede i løbet af 

sommeren. Netop placeringen i en butiksgade med parkeringsmulighed lige uden for døren 

viste sig at være en fordel, idet der kom langt flere spontane besøg på kontoret og dermed 

en større kontaktflade. Senere har Frivilligcenteret haft lokaler i Kongefløjen i den tidligere 

Vestre Skole i Ikast og er nu tilbage i andre lokaler i Møllegade 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelse af leder for Frivilligcenteret 

Den første og største opgave for bestyrelsen i etableringsfasen var ansættelse af en leder 

for Frivilligcenteret.   

I bestyrelsen var der mange opgaver at tage stilling til, og man havde et møde med en 

konsulent fra Frise, der er landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark. På 

det møde blev det besluttet at ændre stillingsbetegnelsen fra Frivillighedskoordinator til 

Leder af Frivilligcenteret, da man som leder af centeret har et bedre mandat til at være 

opsøgende og iværksætter samt støtte og afprøve nye ideer - altså at føre 

formålsparagraffen ud i livet. Det har efterfølgende vist sig at være en rigtig beslutning. 

Bestyrelsen aftalte konsulentbistand til ansættelsen fra Ikast-Brande Kommunes 

personaleafdeling. Konsulenten var inde over tidsplan for ansættelsen, formulering af 

stillingsopslag og som konsulent ved ansættelsessamtalerne. Samtalerne fandt sted den 17. 

november 2011 som et heldagsmøde, hvor hele bestyrelsen deltog. Der var 5 ansøgere til 

samtale. Bestyrelsen besluttede at ansætte Charlotte Holleufer med tiltrædelse 2. januar 

2012. 
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Daglig drift af Frivilligcenteret 

Charlotte Holleufer viste stor evne og styrke til at knytte kontakter til de mange aktører på 

frivilligområdet. Hun etablerede samarbejde i den kommunale forvaltning og ikke mindst en 

række personlige kontakter til erhvervslivet og de handlende i hele kommunen. Hun var 

som leder af Frivilligcenteret centralt placeret i planlægning og afholdelse af 

”FrivilligBørsen”, der i 2013 var et helt nyt koncept i Danmark inspireret fra Norge. 

FrivilligBørsen har efterfølgende været afholdt en del gange både i RemisenBrande og i 

Hjertet. 

Der var også i de år et godt samarbejde med ungdomsuddannelserne, specielt Ikast-Brande 

Gymnasium, hvor Charlotte havde undervisningstimer, ofte sammen med en repræsentant 

fra de frivillige organisationer for at fortælle om frivillighed og frivilligt socialt arbejde samt 

de studerendes muligheder for at deltage i frivilligt arbejde sideløbende med studierne. Et 

år fejrede Frivilligcenteret Frivillig Fredag ved at arrangere fredagsbar på gymnasiet, dog 

uden succes, for der var minimal fremmøde fra de studerende.  

Efter forslag fra Kræftens Bekæmpelse tog Frivilligcenteret initiativ til fælles markedsføring 

af medlemsforeningerne gennem annoncer i Ikast Avis hver anden måned, hvor hver enkelt 

forening havde en lille profilannonce med foreningens navn, logo, formål og 

kontaktoplysninger. På den modstående side i avisen var der plads til uddybende artikler om 

en eller flere af foreningerne, eller man kunne sætte fokus på et aktuelt emne vedrørende 

frivillighed. Lederen af Frivilligcenteret redigerede denne side. Annoncerne blev betalt af 

Frivilligcenteret. Dette samarbejde med Ikast avis fungerede rigtig godt i et par år, men 

måtte ophøre, da der ikke på længere sigt var økonomi til det i Frivilligcenterets budget. 

Jeg gik ud af bestyrelsen i 2014, så derfor handler min artikel om den periode, jeg var aktiv i 

bestyrelsen.   
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Tillykke med 10 års-jubilæet! 

Af Eddie Sørensen formand 2016 – 2020 

 

Hvordan startede det her med et frivilligcenter i Ikast-Brande? 

For mig startede det med dialogmødet i Blåhøjhallen i 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var nogle sessioner, hvor vi arbejdede ved bordene. Jeg fremlagde for vores bord i 

plenum. Kunne vi lave noget på tværs af foreninger? Kunne vi samarbejde i de sociale 

foreninger om noget fælles?  

Jeg husker, at det var en aften, hvor vi sammen gik hjem med ekstra energi. Jeg gjorde i 

hvert fald. 

Senere blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor vi udarbejdede det, som blev til rapporten 

”Fremtidens frivillige i Ikast-Brande”, som beskrev tanker om et frivilligråd, og et 

frivilligcenter.  

Arbejdsgruppen bestod af: 

Henning Busk - Kræftens Bekæmpelse.                                                                                                                          

Ejner Andersen - Projekt Frivillig. 

Bjarne Dueholm - DH Ikast-Brande. 

Eddie Sørensen – Scleroseforeningen.                                                                                                                                    

Peder Nors - Ældre Sagen.                                                                                                                                                   

Vibeke Grønskov – Dagcenterleder.                                                                                                                                                            

Keld Bertelsen – Kontaktperson for de frivillige sociale foreninger og organisationer.  

Jeg har været med i alle årene, som suppleant i bestyrelsen og som formand i perioden maj 

2016, hvor jeg tog over efter Bjarne Dueholm, indtil november 2020, hvor Per Villumsen tog 

over.  

Der er lavet rigtig mange gode tiltag i hele Frivilligcenterets levetid. Tiltag, som har styrket 

fællesskabet i Ikast-Brande kommune.  
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Min formandsperiode startede midt under vores leders sygemelding, hvor jeg blev kastet ud 

i opgaven. Det var en svær opgave, men det lykkedes.  

Der blev lavet strategi 2017-2019. En spændende proces, hvor vi fik lavet et vigtigt 

arbejdsredskab, der dannede grundlag for indsatsen i perioden.  

Der blev søgt midler til 2 puf projekter, Ungerådgivning og Brobygning. To gode projekter, 

som også krævede administrative ressourcer.  

I februar 2018 fik bestyrelsen en opsigelse fra vores leder, og arbejdet med at finde en ny 

leder blev sat i gang. Det var en opgave, hvor bestyrelsens kompetencer kom i spil. Vi havde 

en god proces, hvor tre kandidater blev udvalgt til samtale, og vi fik ansat en ny leder.  

Ungerådgivning blev til UngeRum med en ny profil, og Selvhjælp Ikast-Brande blev styrket.  

I 2019 satte vi gang i at lave en ny strategi for perioden 2020-2022. En meget ambitiøs 

strategi med hele 7 indsatsområder, som alle har stor betydning for rigtig mange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig er vi jo kommet lidt omkring. Først boede vi på Ikast Biblioteket. Senere på 

Møllegade, hvor der tidligere havde været et vaskeri. Så flyttede vi til den nedlagte Vestre 

Skole. Og endelig her i 2021 er vi flyttet tilbage til Møllegade, hvor vi har et dejligt stort 

lejemål med plads til vore aktiviteter. 
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Tillykke med jubilæet! 

Af Charlotte Holleufer – leder af Frivilligcenteret fra 2012 til 2018 

Tillykke med jubilæet! 

Der er virkelig sket meget i de forgangne 10 år. Jeg blev ansat som daglig leder i 

Frivilligcenter Ikast-Brande med kontor på Ikast Bibliotek d. 1/1 2012. Centeret blev startet 

op af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra forskellige frivillige foreninger i Ikast-

Brande. Min opgave var i samarbejde med bestyrelsen at stå for opbygning og vækst af det 

nye Frivilligcenter.  

Frivilligcenteret blev sat i verden for at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige sociale 

arbejde i Ikast-Brande kommune. De første år var travle og gik på mange måder strygende, 

og Frivilligcenteret oplevede på kort tid en medlemsfremgang fra 20 til 65 foreninger. Efter 

1 ½ år på biblioteket fik vi os etableret i egne lokaler i Møllegade.  

Vi fik afholdt mange såvel store som små events. Frivillig Fredag (de gode gerningers sted), 

medvirkede til gennemførelse af FrivilligBørsen, afholdt kurser, netværksmøder, oplæg på 

skoler, arrangementer på gymnasiet i forbindelse med projekt Frivillig, etablering af 

Ungerådgivning og Kom Videre Mand, gæsteunderviser på VIA, klummeskrivning i 

lokalavisen, rådgivning og støtte til nye projekter f.eks. Natteravnene, Foreningsvejviser, 

fælles annoncering, frivilligjob.dk, egen hjemmeside, foreningsmarkeder i Ikast og Brande, 

udarbejde tilfredsheds- og behovsanalyser, nyhedsbreve, samarbejdsaftale med den 

boligsociale helhedsplan, samarbejde med jobcenter, deltog i referencegrupper bl.a. Vision 

Vestergade, Frivillige sociale mentorer, DGI, deltog i kommunens dialogmøder, afholdt 

årsmøder, deltog i Frivilligrådsmøder, udarbejdede evalueringer herunder effektmålinger til 

socialministeriet med henblik på at dokumentere Frivilligcenterets resultater. Der var aldrig 

kedeligt i Frivilligcenteret - og der var altid opgaver nok. 
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Tiden i Møllegade var god. Lokalerne blev brugt af både Frivilligcenteret og forskellige 

foreninger. Placeringen var central, og mange kom lige forbi FCIB.  

Siden flyttede Frivilligcenteret til Vestre Skole, hvor Ikast-Brande Kommune tilbød, at ledige 

lokaler blev benyttet til centeret. 

 

En særlig udfordring undervejs var kommunens geografi. For at skabe synlighed om 

Frivilligcenterets virke og tilbud, forsøgte vi med skiftende åbningstider at være til stede i 

andre dele af kommunen. Også arrangementer blev afholdt rundt omkring i hele 

kommunen. På den måde lykkedes det ret godt at gøre FCIB til hele kommunens 

Frivilligcenter på trods af, at centeret fysisk var placeret i Ikast.  

Det var en meget spændende rejse, som for mig også måtte slutte på et tidspunkt. At være 

leder af et frivilligcenter er et spændende, men også krævende job med de mange skiftende 

arbejdsopgaver, skiftende samarbejdspartnere, skiftende bestyrelser og ikke mindst 

skiftende arbejdstider.  

Det har været en ære at være med til at opbygge FCIB fra bunden, og jeg ønsker 

Frivilligcenteret al mulig lykke på den videre vej. 

 

 

Frivilligcenter Ikast-Brande, perioden 2020 og frem. 

Af Per Villumsen, bestyrelsesformand 2020 –  

 

Jeg har været med i Frivilligcentrets bestyrelse siden 2016 og har fungeret som 

næstformand siden 2017 og frem til efteråret 2020. 

Min periode som formand har egentlig 2 faser, først en periode som fungerende formand, 

mens Eddie havde orlov, senere permanent formand. 

Straks efter kom informationen fra kommunen: I skal forberede jer på, at lokalerne i 

Kongefløjen skal inddrages til kommunale arbejdspladser. 

Det satte selvfølgelig gang i tankerne: Skal vi vente og se, hvad der sker, eller skal vi selv ta’ 

action på vores fremtid? Beslutningen blev hurtigt taget: Vi ville selv undersøge muligheden 

for at finde nye lokaler. 

 

Vi gik i gang med at undersøge hvilke lokalemuligheder, vi kunne finde i midtbyen. En 

spændende proces, der efter mange forhandlinger, endte med lokalerne i Møllegade. 

En af de helt store udfordringer var huslejen, derfor havde vi brug for at finde en forening, 

der også havde en lokaleudfordring, og som ville leje sig ind hos os. Det blev Foreningen 

Snorlige, som også var på udkig efter et lokale bl.a. til fast opstilling af deres væve.  

Medio oktober 20; Eddie meddeler at han af personlige årsager frasiger sig formandsposten. 
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20.11.20 Ekstra bestyrelsesmøde om evt. flytning og lokalefællesskab med Snorlige. 

28.11.20 Vi underskriver lejeaftale med Lightcare vedr. lokalerne Møllegade 16. 

30.11.20 Vi opsiger lejemålet i Kongefløjen. 

Ja, sådan var min start som formand. 

Dec. 20 begynder vi at indhente håndværkertilbud med henblik på at få etableret det 

Frivilligcenter, som vi nu kan se resultatet af. Dejlige lokaler med mulighed for udlån/leje til 

vores medlemsforeninger. 

Perioden i vinteren 20/21 var præget af nedlukningen. Til gengæld brugte Vibeke og 

bestyrelsen tiden til at bearbejde håndværkertilbud, samt være i dialog om at arbejdet blev 

udført efter vores ønsker. 

Da rammerne var ved at være på plads, havde vi en stor opgave med maling af vægge, lofter 

og døre etc. 
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Vi synes, at vi har fået skabt nogle dejlige rammer for Frivilligcentrets fremtidige aktiviteter. 

Den 20. august var så den store dag; nu skulle det nye Frivilligcenter vises frem for 

medlemsforeninger, politikere, kommunalt ansatte, øvrige samarbejdspartnere samt 

pressen ved en reception og efterfølgende åbent hus for alle interesserede. 

Interessen var overvældende, 70 personer kom til receptionen og til det efterfølgende åbent 

hus var der næsten lige så mange. En rigtig god dag, som vi i bestyrelsen og Vibeke var rigtig 

begejstrede for, at vi fik planlagt og gennemført. 
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Hvor er Frivilligcentret i dag? Hvor langt er vi kommet? 

I dag har vi et Frivilligcenter, der er bredt anerkendt for sin indsats på det frivillige sociale 

område. Vi har et godt og værdifuldt samarbejde på tværs i hele Ikast-Brande Kommune 

med bl.a. foreninger, frivillige, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og forskellige 

medarbejdere fra den kommunale organisation. 

Hvad er så vores fokus fremadrettet?                                                                                        

Ud over vores ”kerneydelser”, hvor vi bl.a. formidler frivillige opgaver, yder 

konsulentbistand for foreningslivet og medvirker til, at der er plads til alle i foreningslivet, 

har vi i de kommende år bl.a. fokus på følgende indsatser: 

 At øge kendskabet til Frivilligcentret – skabe større viden om hvem vi er, og hvad vi kan 

”bruges til”. 

 At udvikle tilbud inden for Selvhjælp i Ikast-Brande og dermed øge mulighederne for, at 

man selv kan medvirke til at forbedre sin trivsel, sundhed og handlekraft – sammen 

med andre. 

 At skabe brede netværk og styrke samarbejdet ”på tværs” for forskellige aktører med 

samme målgruppe, interesseområde eller aktiviteter inden for samme geografiske 

område. 

 At styrke og udvikle særlige tilbud og aktiviteter for og med unge i aldersgruppen 15 – 

30 år. 

Vi har med etableringen af Frivilligcentret i de nye lokaler skabt mulighed for endnu tættere 

relationer til frivillige og vores medlemsforeninger, bl.a. gennem udlån af mødelokaler, samt 

en central beliggenhed i Ikast. 

Vi ser frem til endnu 10 spændende år med et aktivt Frivilligcenter, og vi glæder os til også fremover 

at være en aktiv og ligeværdig samarbejdspartner samt en naturlig del af frivilligheden i Ikast-

Brande Kommune.  
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Bestyrelsesoversigt 2011 - 2021 
 

Stiftende generalforsamling 28. juni 2011. Den første bestyrelse:                                                                                                                                                                        
Formand: Ejner Andersen, Projekt Frivillig. 
Næstformand Henning Busk, Kræftens Bekæmpelse. 

Kasserer: Anne Dorthe Steffensen, Scleroseforeningen. 

Sekretær Bjarne Dueholm, DH Ikast-Brande. 

Käthe Vistisen, Oasen. 

Carsten Lauridsen, Ældre Sagen. 

Aase Rasmussen, Støtteforeningen Dybdalsparken. 

Suppleanter: Eddie Sørensen, Scleroseforeningen og Eva Larsen, Klubben for enlige. 
 

Generalforsamling d. 13 marts 2012: 

Formand: Ejner Andersen, Projekt Frivillig. 

Næstformand: Henning Busk, Kræftens Bekæmpelse. 

Kasserer: Anne Dorthe Steffensen, Scleroseforeningen. 

Sekretær Bjarne Dueholm, DH Ikast-Brande. 

Käthe Vistisen, Oasen. 

Carsten Lauridsen, Ældre Sagen. 

Mona Jeppesen, Diabetesforeningen. 

Suppleanter: Eddie Sørensen, Scleroseforeningen og Eva Larsen, Klubben for enlige. 
 

Generalforsamling d. 28. februar 2013: 

Formand: Ejner Andersen, Projekt Frivillig. 

Næstformand: Bjarne Dueholm, DH Ikast-Brande. 

Kasserer: Carsten Lauridsen, Ældre Sagen. 

Käthe Vistisen, Oasen. 

Hans Jørgen Lund, Ældre Sagen, Brande. 

Finn Bjertrup, Ældre Sagen, Nørre Snede. 

Gunnar Jakobsen, Folkekirkens Dagligstue. 

Suppleanter: Eddie Sørensen, Scleroseforeningen og Anne Dorthe Steffensen, 

Scleroseforeningen. 
 

Generalforsamling d. 03. april 2014: 

Formand: Thomas N. Juul formand, Røde Kors, Brande 

Næstformand Bjarne Dueholm, DH Ikast-Brande.  

Kasserer: Carsten Lauridsen, Ældre Sagen, Ikast. 

Hans Jørgen Lund, Ældre Sagen, Brande. 

Finn Bjertrup, Ældre Sagen, Nørre Snede. 

Anne Dorthe Steffensen, Scleroseforeningen. 

Käthe Vistisen, Oasen. 

Suppleanter: Eddie Sørensen, Scleroseforeningen og Gunnar Jakobsen, 

Folkekirkens Dagligstue. 
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Generalforsamling d. 25 marts 2015: 

Formand: Bjarne Dueholm, DH Ikast-Brande.  

Næstformand: Hans Jørgen Lund, Ældre Sagen, Brande. 

Kasserer: Carsten Lauridsen, Ældre Sagen, Ikast. 

Anne Dorthe Steffensen, Scleroseforeningen. 

Inger Kristensen, Diabetesforeningen. 

Bente Mortensen, Aktivitetscenter Bavnehøj. 

Eddie Sørensen, Scleroseforeningen.  

Suppleanter: Lillian Rauff, Ældre Sagen, Brande og Jeanette Andersen, Dansk Handicap 

Forbund. 
 

Generalforsamling d. 17. marts 2016. 

Formand: Bjarne Dueholm, DH Ikast-Brande.  

Næstformand: Hans Jørgen Lund, Ældre Sagen, Brande. 

Kasserer: Carsten Lauridsen, Ældre Sagen Ikast. 

Jeanette Andersen, Dansk Handicap Forbund. 

Lillian Rauff, Ældre Sagen, Brande. 

Per Villumsen, Ældre Sagen, Ikast. 

Eddie Sørensen, Scleroseforeningen.  

Suppleanter: Erik Maul, Brugerrådet Kærmindeparken og Arne Nygaard Klubben for enlige. 
 

Generalforsamling d. 25. april 2017 

Formand: Eddie Sørensen, Scleroseforeningen. 

Næstformand Per Villumsen, Ældre Sagen, Ikast. 

Kasserer: Steffen Davidsen, Hjernesagen. 

Inger-Lise Katballe, Kræftens Bekæmpelse. 

Bente Bjørnkjær, Røde Kors, Nr. Snede og KFV. 

Steffen Tolstrup, KFUM Spejderne. 

Lillian Rauff, Ældre Sagen, Brande. 

Suppleanter: Hans Jørgen Jensen, Ældre Sagen, Nr. Snede og Annette Bjørnskov, Bedre 

Psykiatri. 
 

Generalforsamling d. 19. april 2018 

Formand: Eddie Sørensen, Scleroseforeningen. 

Næstformand Per Villumsen, Ældre Sagen, Ikast. 

Kasserer: Steffen Davidsen, Hjernesagen. 

Inger-Lise Katballe, Kræftens Bekæmpelse. 

Bente Bjørnkjær, Røde Kors, Nr. Snede og KFV. 

Steffen Tolstrup, KFUM spejderne. 

Hanne Pedersen, Klovborg Lokal- og Udviklingsråd. 

Suppleanter: Hans Jørgen Jensen, Ældre Sagen, Nr. Snede og Annette Bjørnskov, Bedre 

Psykiatri. 
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Generalforsamling d. 3. april 2019 

Formand: Eddie Sørensen, Scleroseforeningen. 

Næstformand Per Villumsen, Ældre Sagen. 

Kasserer: Steffen Davidsen, Hjernesagen. 

Inger-Lise Katballe, Kræftens Bekæmpelse. 

Bente Bjørnkjær, Røde Kors Nr. Snede og KFV. 

Steffen Tolstrup, KFUM Spejderne. 

Hanne Pedersen, Klovborg Lokal- og Udviklingsråd. 

Suppleanter: Hans Jørgen Jensen, Ældre Sagen Nr. Snede og Annette Bjørnskov, Bedre 

Psykiatri. 
 

Generalforsamling d. 10. september 2020 

Formand: Eddie Sørensen, Scleroseforeningen. 

Næstformand Per Villumsen, Ældre Sagen. 

Kasserer: Steffen Davidsen, Hjernesagen. 

Inger-Lise Katballe, Kræftens Bekæmpelse. 

Bente Bjørnkjær, Røde Kors Nr. Snede og KFV 

Steffen Tolstrup, KFUM Spejderne 

Hanne Pedersen, Klovborg Lokal- og Udviklingsråd. 

Suppleanter: Hans Jørgen Jensen, Ældre Sagen Nr. Snede og Annette Bjørnskov, Bedre 

Psykiatri. 
 

Generalforsamling d. 21. april 2021 

Formand: Per Villumsen, Ældre Sagen. 

Næstformand Bente Bjørnkjær, Røde Kors Nr. Snede og KFV. 

Kasserer: Steffen Davidsen, Hjernesagen. 

Hanne Pedersen, Klovborg Lokal- og Udviklingsråd. 

Inger-Lise Katballe, Kræftens Bekæmpelse. 

Eddie Sørensen, Scleroseforeningen. 

Lisbeth Bjørn Hansen, personligt medlem. 

Suppleanter: Hans Jørgen Jensen, Ældre Sagen Nr. Snede og Annette Bjørnskov, Bedre 

Psykiatri. 
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Tillæg 

Af Henning Busk – formand for frivilligrådet 2012 - 2017 

 

Frivilligrådet 

Arbejdsgruppen, som blev nedsat i efteråret 2009 landede med 2 anbefalinger i rapporten 

”Fremtidens Frivillige”.  Det ene var etablering af et frivilligcenter, og det andet var 

oprettelse af et frivilligråd. 

Frivilligrådets formål og opgave skulle være at være fælles stemme og talerør fra 

frivilligheden til Ikast-Brande Kommune. Altså en form for paraplyorganisation over de 

frivillige sociale foreninger.  

Rådets opgave skulle være at videreføre ideer og problemstillinger – opfange strømninger 

og tendenser i frivilligheden og bringe dem op i de politiske udvalg, primært naturligvis til 

Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Arbejdsgruppen formulerede tanker om formål og hensigten med rådet og fremsendte en 
indstilling til politisk vedtagelse. Dette blev vedtaget i Byrådet den 14. marts 2011. 
 
Da der var en stor forbundethed mellem Frivilligcenteret og Frivilligrådet, og da der stadig 

på dette tidspunkt blev arbejdet med forskellige modeller for et frivilligcenter, så blev det 

først i 2012, at Frivilligrådet blev en realitet.  

I efteråret 2012 blev der udarbejdet vedtægter og opgavebeskrivelser som efterfølgende 

blev vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget, og derefter i Byrådet den 12. dec. 2012 

Fra byrådets referat fremgår bl.a. følgende: 

Rådets formål er at være fælles stemme og brobygger i forhold til Ikast Brande Kommune. 

Rådet forestår afholdelse af de årlige dialogmøder og medvirker ved formulering af 

frivilligpolitikker og principper for udmøntning af § 18 midlerne. Rådet er generelt et forum 

for debat om frivillighed, f.eks. som høringspart eller ved at tage aktuelle emner op. 

 

Frivilligrådet fik følgende sammensætning: 

Henning Busk - Kræftens Bekæmpelse (formand).                                                                                                    

Kirsten Overgård - Folkekirkens Dagligstue.                                                                                                                         

Inger Krogh – Frisenborgparkens Brugerråd.                                                                                                                                      

Jonna Møllemand – Røde Kors.                                                                                                                                              

Hanne Pedersen – Politisk repræsentant udpeget af Byrådet.                                                                                                                 

Charlotte Holleufer – Leder af Frivilligcenteret.                                                                                                                      

Keld Bertelsen – Kontaktperson frivilligt socialt arbejde.  
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Udarbejdelse af kriterier for § 18 midlerne. 

Et af de første emner, som Frivilligrådet tog fat på, var en revision af kriterierne for tildeling 

af § 18 midlerne. Netop dette emne havde skabt uro og bekymring hos en del af 

foreningslivet i forbindelse med beslutningen om oprettelse af Frivilligcenteret. Særligt fordi 

en del af § 18 midlerne skulle gå til driften af Frivilligcenteret.                                                                                                                                                             

Bekymringen var vel egentlig forståelig nok. Den brede vifte af vidt forskellige foreninger 

med hver deres selvforståelse og kultur havde givetvis meget forskellige forestillinger om 

hvad et frivilligcenter lige præcis kunne gavne den enkelte. Så vel egentlig en sund skepsis.  

Derfor var det også magtpåliggende for Frivilligrådet, at de nye kriterier skulle være klare, 

enkle og ligetil for alle. 

Så efter mange tilretninger og omformuleringer blev de nye kriterier sendt til vedtagelse i 

Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Det overordnede i kriterierne var følgende principper:  

1. At gavne socialt udsatte borgere. 

2. At forebygge ensomhed. 

3. At støtte borgere i en sårbar livssituation. 

4. At udvikle og anerkende de frivilliges indsats. 

Erfaringerne har siden vist, at kriterierne og ikke mindst administrationen og håndteringen 

af ansøgningerne gennem årene har fungeret yderst tilfredsstillende. 

Navnlig på grund af følgende forhold:                                                                                                                                                     

At der ikke er en bestemt ansøgningsfrist, men at man kan søge om midler på et hvilket som 

helst tidspunkt af året. Altså når behovet opstår. 

At tildelingerne ikke skal godkendes i det politiske system, men at politikerne har 

uddelegeret ansvaret til de personer, som behandler ansøgningerne.  

At der ikke skal aflægges regnskab efter en tildeling og afvikling af et projekt, men at der 

udvises tillid til, at foreningerne har brugt pengene ansvarligt og korrekt i forhold til 

ansøgningen. 

Endelig og ikke mindst, at kontaktpersonen for det frivillige sociale arbejde – de første år 

Keld Bertelsen, senere Vibeke Grønskov og Pernille Dernburg Pedersen på forbilledlig vis har 

håndteret de mange ansøgninger, der har passeret deres skrivebord.  

 

Dialogmøderne 

Hvorvidt dialogmøderne er et Ikast-Brande fænomen ved jeg ikke, men der er ingen tvivl 

om, at netop disse årlige dialogmøder mellem de frivillige sociale foreninger, 

kontaktpersonerne og Sundheds- og Omsorgsudvalget har kæmpestor betydning for 

samspillet, udviklingen og kulturen i foreningslivet i Ikast-Brande Kommune.  
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Som nævnt har det været Frivilligrådets opgave at medvirke til planlægning og afvikling af 

disse møder. En opgave der naturligt er faldet i tråd med, at vi i Frivilligrådet til stadighed 

havde haft fokus på udviklingen af frivilligheden i kommunen. 

Mange forskellige emner har i årenes løb været i fokus på Dialogmøderne. Oftest har der 

været en oplægsholder på møderne med et inspirerende og debatskabende oplæg, som så 

efterfølgende har været debatteret af deltagerne.                                                                                                                                                      

Det har været meget spændende og meningsfyldt at arbejde med dette i Frivilligrådet. 

 

 

Nedlæggelse af Frivilligrådet 

Ingen har vist været i tvivl om, at Frivilligrådet havde sin berettigelse. Alligevel har 

spørgsmålet om der forekom overlapning mellem arbejdet i Frivilligcenterets bestyrelse og i 

Frivilligrådet ofte været berørt af begge parter.                                

I foråret 2017 tog man i Frivilligrådet beslutning om at stoppe op og seriøst drøfte dette 

emne. Vores tilgang var at stille spørgsmålet: Hvad nu hvis Frivilligrådet blev nedlagt?  

Vi nåede ret hurtigt frem til, at hvis vi kunne sikre videreførelse af nogle af Frivilligrådets 

specifikke opgaver, så var indstilling hos rådets medlemmer, at Frivilligrådet skulle 

nedlægges. 

Disse opgaver var først og fremmest vigtige at videreføre:  

- Samarbejdet med kontaktpersonen for det frivillige sociale arbejde vedr. § 18 

midlerne. 

- Den tætte kontakt og samspillet med Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

- Planlægning og gennemførelse af de årlige dialogmøder. 

 

Efter en konstruktiv dialog mellem repræsentanter fra de to bestyrelser enedes man om 

følgende: 

- Der skulle oprettes et § 18 udvalg på 2 personer – valgt på Frivilligcenterets 

generalforsamling. 

- Der skulle udpeges en repræsentant fra byrådet, som skulle indgå i Frivilligcenterets 

bestyrelse. 

- Frivilligcenterets bestyrelse skulle fremover medvirke i planlægning og afvikling af de 

årlige dialogmøder. 

 

Derefter, i maj 2017, fremsendte Frivilligrådet en anbefaling til det politiske udvalg om at 

nedlægge Frivilligrådet. Sundheds- og Omsorgsudvalget lyttede til anbefalingen og 

Frivilligrådet blev herefter nedlagt. 

Udvikling er nogen gange et spørgsmål om afvikling!  


