
Bestyrelsens årsberetning 2021

Året 2021 har på mange måder været et spændende år. 

Året hvor vi fik afsluttet vores flytning til nye lokaler.                 
Et projekt hvor bestyrelsesmedlemmerne pludselig fik helt nye 
arbejdsopgaver - nemlig maling af vægge og lofter, flytning af 
møbler og andet inventar.

Men godt samarbejde og flid gjorde, at vi i dag har 
fremragende lokaler i Møllegade 



2021 var også året hvor vi fejrede Frivilligcentrets 
10 års jubilæum og indvielse af vores dejlige lokaler!

Vi havde besøg af ca. 70 personer 

– medlemsforeninger, frivillige, politikere, kommunalt ansatte, øvrige 
samarbejdspartnere og andre interesserede, som benyttede lejligheden 
til at kigge ind og høre lidt om, hvem vi er – og hvad vi kan bruges til 



I forbindelse med jubilæet fik vi lavet en ”bog” – et skriv, 
hvor forskellige personer, som har været involveret i de 
første 10 år af frivilligcentrets tilblivelse og opvækst har 
bidraget. 

Rart at ha’ historien nedskrevet!

Stor tak til forfatterne for jeres medvirken 

til et fint skriv, som fortsat kan afhentes i 

Møllegade.



Væsentlige aktiviteter i 2021

På trods af periodevis nedlukning har vi gennemført mange 
aktiviteter i 2021.

Her følger et udpluk af de mange aktiviteter!



3 nye projekter i 2021



AleneFAR – et projekt støttet af Velliv. 
Formål:

Etablering af et netværk for fædre der er alene med deres børn.

Dels kan de være bopælsforældre dels kan de have den fulde 
forældremyndighed over deres børn.

Projektperiode:

D. 1. juni 2021 – 31. maj  2022. 

Perioden er blevet forlænget frem til d. 31.12.22,

bl.a. på grund af corona og udfordringer med at få 

kontakt til målgruppen.



SpilleBrikken - et PUF projekt med støtte fra 
Socialstyrelsen
Formål:

Etablering af et rummeligt fællesskab for unge ml. 18 og 30 år  

- unge i hele Ikast-Brande kommune.

Mødeaften tirsdage i lige uger i Frivilligcenteret.

Projektperiode:

D. 1. juli 2021 – 30.06.2022. 

Søger p.t. om forlængelse frem til d. 31.12.22



Café Fællesskab - et projekt støttet af Velliv. 

Formål:

Etablering af et mødested for voksne som er udenfor arbejdsmarkedet.

Mødes mandag formiddag i ulige uger

i Frivilligcenteret.

Projektperiode:

Bevilget i december 2021.  

Opstartet d. 01.01.22,  slut d. 31.12.22



Udpluk af nye aktiviteter i 2021



Fællesskabsugen – uge 40 i 2021
 Et samarbejde mellem foreningslivet, frivillige, Ikast-Brande 

Kommune og Frivilligcenteret.

 En uge
hvor vi alle er en del af målgruppen.
hvor fokus stilles ind på de mange værdifulde fællesskaber, vi har mulighed for at 

blive en del af i Ikast-Brande Kommune. 
hvor der er mulighed for at præsentere andre for et spændende fællesskab, man 

selv er en del af.
hvor der er en oplagt mulighed for at starte nye fællesskab op. 

 Besøg af Patrick med Marchen Mod Ensomhed.

 Sjov aften i Frivilligcenteret med Rune Green - Humor og Fællesskaber

Hyggeaften for unge i Frivilligcentret med pizza og brætspil.

- En hel uges program med spændende muligheder for fællesskaber.





Stigende aktiviteter indenfor 
Selvhjælps- og netværksgrupper.

 P.t. 13 forskellige grupper.

Mødes forskelligt fra 1 x ugentlig til 1 x månedlig.

 Varierende antal deltagere i hver gruppe.

 Alle grupper har udpeget deres egen tovholder / kontaktperson.

 Eksempler på grupper:
Tegnecafé
Spillehjørnet.
2 Gå-hold
Grupper med fokus på vægtstop
Grupper for mennesker udfordret af angst og depression.
Forskellige grupper for pårørende.
Café Netværk - for efterlevende ægtefæller.



Stigning i udlån / udlejning af vores lokaler.

 Flere udlån pr. medlem / forening.                                                                                  

 Flere forskellige medlemmer                                                                                  
låner eller lejer.



Stigende antal henvendelser til UngeRum 
- specielt med ønske om et mentorforløb.

 21 individuelle henvendelser vedr. mentorer i 2021.

 Er p.t. udfordret af mangel på mentorer - specielt i Ikast området.          
Brug for hjælp til at prikke mulige interesserede i jeres netværk!!



Generel stigning i antal henvendelser til 
Frivilligcenteret i 2021.

 Flere henvendelser på tlf. og mails.

 Flere besøg og fysiske møder. 

Og flere der kommer ind fra gaden efter vores flytning til Møllegade.



Lidt om hvad vi har i 
støbeskeen i 2022



Vi har planlagt at komme rundt på besøg hos 
alle vores medlemmer!

 Starter turen efter sommerferien.

 Fortsætter turnéen årene frem.

Hvordan vi ender med at planlægge det vil vi 

gerne  drøfte nærmere med jer på 

inspirationsmødet til september.



Årlig inspirationsaften 
d. 1. september  i Frivilligcenteret. 

En aften for medlemmer og andre interesseredesamarbejdspartnere.

Programmet ikke helt fastlagt endnu…..

- men ud over hygge og snak med hinanden, så vil der bl.a. blive 
mulighed for at I kan komme med input til Frivilligcenterets nye 
strategi for 2023 – 2225.



Afvikling af FrivilligBørsen. 
Sæt allerede nu X ved d. 5. oktober 2022!!

 FrivilligBørsen afvikles i 2022 i Nr. Snede.

 Det er besluttet at Børsen de kommende år afvikles på skift i Bording, 
Brande, Engesvang, Ejstrupholm, og i Ikast.

 Fremover besættes 4 af de 8 pladser i projektgruppen af lokale mennesker.

 Projektgruppen mødes d. 4. maj, hvor de tager fat på planlægning af 
indhold og program.



Søgt 2 kurser hjem fra 
Center for Frivillig Socialt Arbejde.

1. ”Når fællesspisning er meget mere end mad.”

Afvikles mandag d. 9. maj fra kl. 16 – 21 i samarbejde med Fælles 
Fremtid på Tværs. 

2. ”Giv nye bestyrelsesmedlemmer en god velkomst i foreningen.”

Afvikles tirsdag d. 13. september kl. 17 – 20.

Sæt gerne kryds allerede nu, invitationen kommer ud inden 
sommerferien.



Aktiviteter og tilbud til ukrainske flygtninge.
 Frivilligcenteret har en aktiv og meget koordinerende rolle.

 Vi samarbejder tæt med forskellige aktører om opgaver og aktiviteter     

- specielt Røde Kors, Lastivka og Ikast-Brande Kommune. 

 Der er stor interesse i hele kommunen for at hjælpe!

 Kontakt os gerne:

• Hvis I har idéer til aktiviteter for og med flygtningene.

• Hvis I eller jeres forening / gruppe gerne vi tilbyde jeres hjælp.

• Hvis I gerne vil invitere ukrainerne med ind i jeres forening og fællesskab.



Tak……
 Til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde. 

 Til § 18 udvalget for god sparring. 

 Til vores medlemsforeninger for jeres støtte og opbakning.

 Til øvrige samarbejdspartnere for inspirerende dialog og konstruktivt samarbejde.

 Til Vibeke for hendes altid store indsats for frivilligheden.

Spred gerne kendskabet til os, så andre også får lyst til at blive medlem af 

Frivilligcenter Ikast-Brande.

Sammen er vi stærkere!


