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NYT FRA FORMANDEN 
   

Året 2021  

Set fra en formandens stol, ja så vil 2021 nok 

også blive husket som et særligt "Corona" år. 

Op og nedlukninger, ja, alt er ikke, som det 

plejer. Men alligevel må jeg mene, at Stevns 

Frivillighedscenter har klaret sig godt igennem 

året med mange aktiviteter trods alt. 

Vi har fået en ny klub på Stevns Blixen 

klubben, som er et socialt netværk for 

kvinder. Og vi arbejder benhårdt på at få at få 

udviklet vores center med selvhjælps-arbejde. 

Især lige nu en indsats på unge området. Lige 

som vi meget gerne skulle få en medarbejder 

mere i centeret inden for de næste 2 år.  

En stor dag eller dage var vores 

Fællesskabsstafet, hvor mange foreninger var 

med. Det summede af glæde og ideer. Vi fik 

besøg af minister Astrid Krag sammen med 

formanden fra Frise. Jo, der satte vi Stevns på 

landkortet ���  

En anden stor dag var da kommunen bød 200 

nye borgere velkommen, og SFC stod for 

uddeling af en pose med div oplysninger om 

de mange foreninger på Stevns. Og tænk jer 

200 mennesker og 3 toiletter. Men festligt var 

det. 

Kommunevalg 21. SFC afholdt en debat-aften 

med alle politikerne: "Hvad er de frivilliges 

rolle og muligheder".  

 

En aften med fuldt hus og en sjov samt dejlig 

aften, som er med til at gøre, at også 

politikkerne kan se betydningen af de frivilliges 

indsats i kommunen.  

I 2021 nåede vi at besøge Cafe Stevnen - det 

nye retshjælpskontor - og vi var også med på 

Store-Heddinge by- Night. Så udover de mange 

besøg på kontoret med mange opgaver i 

dagligdagen, fik vi også vist os i det åbne "HAV 

" kan man sige. 

Men selvom der, i skrivende stund, også er 

Corona og begrænsninger, tror jeg på, at 

fremtiden nok skal bringe på en masse nye 

som gamle opgaver. Og ja et helt nyt SSU -

udvalg, som vi vil samarbejde med de næste 4 

år. 

Til slut en meget stor tak til pressen - 

kommunen og alle de dejlige foreninger - vores 

super gode hjælpere - vores to meget 

pragtfulde ansatte - og ikke at glemme vores 

dejlige samarbejdsvenner. 

Formand Johnny Andersen 
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NYE INITIATIVER OG PROJEKTER 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NYT SOCIALT NETVÆRK FOR KVINDER – 

BLIXEN KLUB STEVNS  

 

 

 

 

I starten af juni måned kontaktede Nina 
Frahm, borger fra Strøby Egede, Stevns 
Frivillighedscenter for at få hjælp til at 
starte et socialt netværk op for kvinder på 
Stevns.  
 
Nina havde gode erfaringer fra netværk i 
Køge, men manglede noget lignende på 
Stevns.  

Vi anbefalede Blixen Klub-konceptet, som 
er udviklet af Frivilligcenter & Selvhjælp 
Gentofte. Blixen klub er en åben social og 
kulturel klub for kvinder 60+.  

Klubberne er blevet en meget stor succes 
flere steder i Danmark.  
 

Vi arrangerede derfor det første infomøde 
26.juni, hvor 30 interesserede kvinder mødte 
op. Der var grobund for at gå videre.  
 
Næste opstartsmøde blev 9.sept., hvor 
koordinator Florence fra Frivilligcenter 
Gentofte kom for dele erfaringer og hjælpe 
netværket godt i gang. Mødet blev igen en 
succes med mange fremmødte kvinder.  

Der er nu nedsat en styregruppe, som 
allerede har planlagt mange gode 
arrangementer.  

Er du interesseret at høre mere, eller vil du 
gerne være med, kan du kontakte: 

Kontakt 
Tovholder Inge Merete Nielsen  
Tlf. 2843 5636 
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SÆRLIG VELKOMST FRA FORENINGER TIL 

200 NY-TILFLYTTERE 

 

 

 

Søndag 26.september havde Stevns 

Kommune arrangeret bustur for 200 ny-

tilflyttere til Stevns. Bussen kom også forbi 

Stevns Frivillighedscenter, hvor formanden 

og Lena stod klar med særlige 

Velkomstposer fra foreningerne. 

”Det skal være nemt at finde vej til et nyt 

fællesskab på Stevns. Derfor har vi lavet en 

oversigt med kontaktoplysninger på vores 

mange skønne foreninger på Stevns”, siger 

formand Johnny Andersen.  
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DEBATAFTEN ”HVAD ER DE FRIVILLIGES 

ROLLE OG MULIGHEDER PÅ STEVNS?” 

 

 

 

 

3.nov. satte vi Civilsamfundet på dagsorden 
op til Kommunalvalget 2021. Det blev med 
nye vinkler og på nye måder med debat ved 
bordene. 

Alle politiske partier deltog med undtagelse 
af Ny Borgerlige og Liberal Alliance. 

Lars Rasmussen, formand for Frivilligcentre 
& Selvhjælp Danmark, styrede os godt 
igennem aften, og der blev en god debat 
ved bordene. 

 

 

Bestyrelsens tre debat-spørgsmål 

 Er frivillighed og fællesskaber 

svaret på eftervirkningerne fra 

Corona? 

 Er penge til forebyggelse givet godt 

ud? (trivsel, forebyggelse af 

ensomhed m.m.) 

 Taber vi de unge, hvis ikke vi gør 

noget andet, end det vi har gjort de 

sidste 10 år? 
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STEVNS FÆLLESSKABSSTAFET 2021  

 

 

 

 

Over 5 dage i september åbnede 21 lokale foreninger deres fællesskaber op og 

inviterede indenfor. Depechen blev båret fra fællesskab til fællesskab – og alle 

kunne være med. Vi fik lært hinanden at kende på kryds og tværs. Og vi fik styrket 

vores mentale sundhed - da vi var aktive, sammen, og det var så meningsfuldt. 

Kom og vær med i 2022 😊😊 

 

 

Stevns Lungekor 

Fælles gåtur 
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Samarbejde mellem Stevns Kommune 

Fritid og Sundhed, Stevns 

Frivillighedscenter og lokale foreninger. 

Tak for støtte fra lokale og Nordea 

Fonden. 

 

 

 

 

 

 

 

KÆMPE TAK 

TIL ALLE 

FORENINGER 

OG 

FÆLLESSKABER 

 

 

OG STEVNS RIDEKLUB - APE KLUB STEVNS – STEVNS BIBLIOTEKERNE – 
BIG HEART WESTERN RIDERS 
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INPUT TIL DEN NYE BØRN OG UNGE 
POLITIK I STEVNS 

Vores bidrag blev at understrege 

vigtigheden af at tænke, ikke kun på 

tværfaglighed, men også på tværs af 

sektorer. At civilsamfundet kan have 

en særlig rolle ift. at kunne fremme 

og styrke trivslen hos børn og unge, 

før problemer viser sig. Og tilbyde 

nære relationer og ligeværdige 

fællesskaber. 

 

 

I løbet af foråret deltog Johnny og Lena i to workshops i forbindelse med udvikling af 

Stevns Kommunes nye Børn og unge politik. Det var nogle spændende snakke med 

mange forskellige faggrupper i kommunen.  

   

 

 

Formand for Børn, Unge og Læring Udvalget, 

Steen S. Hansen 

Vi glæder os til at se politikken og om civilsamfundet er tænkt med.  

 



11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJÆLP TIL MEDLEMMER IFT. HØJE 
BANKGEBYRER OG ADMINSTRATION 

ANDRE AKTIVITETER I 2021 

 

HJÆLP TIL BORGERE MED AT KOMME IND I 
FÆLLESSKABERNE 

        

 
I efteråret 2020 og i foråret 2021 har der 
været et meget stort nationalt fokus på 
de stærkt stigende bankgebyrer og store 
administrationskrav til foreninger i 
Danmark.  

Anbefalinger 

Det har resulteret i en række anbefalinger 
fra en arbejdsgruppe nedsat af 
regeringen med Finans Danmark og 
civilsamfunds-organisationer.  

 

Vi har deltaget i arbejdsgruppens 
konference 2.feb. 2021 og præsentation 
af anbefalinger på en online-konference 
24.juni. 2021. 

Oversigt  

Vi har også hjulpet vores egne 
medlemmer ved at lave en undersøgelse 
af bankerne og pege på, hvor de kunne 
finde de billigste banker med de laveste 
gebyrer.  

 

 

 

En af vores vigtige opgaver er også at 
hjælpe borgere ind i fællesskaberne og 
frivilligheden. Vi ved, at det mindsker 
ensomhed og øger vores mentale trivsel.  

I 2021 har vi haft en til en samtaler med 
19 borgere og skabt nye fællesskaber for 
mange flere.  
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BROBYGNING MELLEM FORENINGER, 
STEVNS KOMMUNE OG PRIVATE 

 

Vi har været brobygger for Ungdommens Røde Kors, så 4 børn fra Stevns kunne få glæde af 
deres ledige pladser på Sommerlejr 2021.  

 

BROBYGNING MELLEM UNGDOMMENS RØDE KORS OG 

STEVNS 

 

 

BROBYGNING MELLEM SCANDINAVIAN CELLO SCHOOL 

OG BØRNS VOKSENVENNER 

 
 
Vi har hjulpet Scandinavian Cello School med 
at finde egnede lokale foreninger, der gør en 
lokal indsats for børn og unge på Stevns.  
 
Vi pegede på Børns Voksenvenner og 
frivillige skolevenner på St. H. Skole.  

 

 

De frivillige skolevenner har desværre 
været lukket ned i corona-perioden.  
 
Så det blev Børns Voksenvenner, som 
modtog støtte fra skolens støttekoncerter. 

Stort tillykke.  
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STAND TIL ST. HEDDINGE BY NIGHT  

BROBYGNING MELLEM PLEJECENTERNE, FRIVILLIGE OG 

FORENINGER 

 I efteråret har vi hjulpet ledelsen af 
plejecentrene i Stevns Kommune 
med at lave samarbejdsaftaler for 
frivillige på plejecentrene.  

Vi har også deltaget i 
samarbejdsmøder og ledelsesmøder, 
hvor vi har givet sparring og forslag 
til nye ideer for samarbejdet med 
frivillige og lokalsamfundet. 

 

 

  

 

Og der blev:  
 Spillet sandt eller 

falsk med sjove 
spørgsmål om 
frivillighed på Stevns 

 Og der blev delt 
flyers ud og snakket 

Så var vi til St. H. By Night for at vise flaget og fortælle om Stevns Frivillighedscenter.  

Det blev en skøn aften trods gråvejr.  
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NYTÅRSKUR, FRIVILLIGPRIS & 

GENERALFORSAMLING  

NATIONAL EVALUERING AF 

FRIVILLIGCENTRE I DANMARK 

 

Stevns Frivillighedscenter er blevet valgt 

som case sammen med 5 andre centre. 

Her vil VIVE (Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd) gå særligt i 

dybden med interviews af vores 

medlemsforeninger, samarbejdspartnere, 

bestyrelse og ansatte.  

Vi deltog og glæder os til at læse 

rapporten og blive gjort klogere.  

 

I slutningen af 2021 kommer der en 

national evaluering af alle Frivilligcentre 

i Danmark.  

 

 
Stort tillykke til Michael Føhns fra 

Snurretoppen, som fik årets frivilligpris. 

Generalforsamling  

Vi måtte også rykke vores 
Generalforsamling pga. corona. 
Men den blev holdt ����  

49 personer deltog 11.aug. 2021, og 
Pensionist-banden gav os smil på 
læben.  

Pga. corona nedlukning i 
januar blev Nytårskuren 
i år til en brev-hilsen.  
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FRIVILLIGHEDSCENTRET I TAL 

 HVEM OG HVOR MANGE BRUGER CENTRET?  

 

HVAD BRUGER DE CENTRET TIL?  

 

 

Frivillige 463

Borgere 373

Fagpersoner 85

Ikke fra 
kommunen 31

HVEM OG HVOR MANGE HAR BRUGT 
FRIVILLIGHEDSCENTRET I 2021?

I alt 952 brugere 

 

 

Brobygning og 
hjælp til 
borgere

41%

Rådgivning, hjælp 
og synliggørelse

17%

Lån af lokaler, 
udstyr eller 

print
9%

Kurser og 
netværk

18%

Opstart af nye 
aktiviteter

14%

Rekruttering af 
frivillige

1%

HVAD HAR DE BRUGT CENTRET TIL I 2021?
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Stevns har et rigt foreningsliv med 
over 200 foreninger 

 

Social
42%

Kultur/fritid
30%

Borgerforening/ 
forsamlingshus

15%

Øvrige
13%

76 MEDLEMSFORENINGER

Antal medlemmer 

I 2021 har vi 76 medlemsforeninger. Heraf er 6 nye og 4 foreninger, som vi måtte sige 
farvel til, da de enten blev opløst eller sammenlagt med en anden forening. Tak for en 
god tid til: AGIS, Depressions foreningen, Rødvig Flinteovn og KFUM Spejderne Vallø 
Gruppen, som fusionerede med Stevns Nord Gruppe. 

Og et stort velkommen til: 
Børns VoksenVenner 
Hårlev Gymnastik 
Hårlev Brandmandsforening 
Støtteforeningen Plushøjsvenner 
Kulturloftet 
Lyderslev Gevnø Borgerforening 

 

ANTAL MEDLEMMER 
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BESTYRELSE, SEKRETARIAT OG FRIVILLIGE  

 

I 2021 holdt bestyrelsen 7 bestyrelsesmøder – heraf 3 online.  

Det blev også til et strategi-seminar i juni. Her blev planerne lagt for de næste 2 år.  

Og vi deltog i FRISE’s Årsmøde, som i år foregik online. Det gik super fint. Og vi må erkende, at 
online-møder godt kan give både fællesskab, god debat og fagligt indhold trods fysisk afstand. 

Bestyrelsen (fra venstre): 

Tom Nielsen (Rødvig Borgerforen.) Næstformand Bjarne Hendrichsen (Snurretoppen m.fl.), Inge 

Lise Pedersen (Dansk Handicapforbund m.fl.), Viggo Billstrøm (Ældresagen), Elisa Hollænder 

(Lydavis og Rødvig Borgerforening) repræs. kommunalbestyr. Flemming Petersen og  

Formand Johnny Andersen (HBE m.fl.) 

 
Bestyrelsen deltager i FRISE’s online Årsmøde 
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I sekretariatet arbejder Lena Bjerrum Bach, 
som daglig leder på fuld tid.  
 
Herudover har vi ansat Janne Jakobsen i 
fleksjob 4 t. om ugen.  

VI VIL GERNE GIVE EN STOR TAK 
TIL VORES FANTASTISKE FRIVILLIGE 

Lone Høgenhaug 
Kursusassistent 

SEKRETARIAT OG FRIVILLIGE 

Per Bækmark 
Lydmand og 
handyman 
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FREMTIDEN 2022-2023 

 
 

  

 

Det er sjovt – vi gør en forskel – og vi gør det sammen 

 
Bestyrelsens holdt for første gang et heldags strategiseminar i juni 2021. Det gav god tid til 

at gå i dybden med centrets formål og hvilke indsatser, som bestyrelsen synes, er de 

vigtigste for de næste to år.   

På Stevns Frivillighedscenters hjemmeside kan man finde handleplanen i sin fulde form.  

Her er et udpluk af nogle af de vigtigste mål for perioden 2022-23:  

• Vi vil gentage successen med Stevns Fællesskabsstafet i 2022 i samarbejde med 

Stevns Kommunes Fritid og Sundhed. Her inviteres alle foreninger, fællesskaber og 

borgere til at transportere depechen rundt på Stevns, lave aktiviteter sammen og 

åbne vores fantastiske fællesskaber op for flere. Vi tror på, at det kan give endnu 

flere lyst til at være med i vores fællesskaberne, og at det kan styrke vores mentale 

sundhed og trivsel.  

 
• I 2022 vil vi søge midler til et flerårigt projekt, der kan hjælpe flere unge på 

Stevns, som enten har oplevet negative konsekvenser af COVID-19 og/eller 

oplever sig udenfor fællesskaberne. Vi vil skabe en indsats, der kan styrke deres 

mentale trivsel og øger deres deltagelse i fællesskaberne.  

 
• Vi vil også fortsætte med at støtte og hjælpe vores lokale foreninger, øge 

synligheden af Stevns Frivillighedscenter og hjælpe borgere, som gerne vil være 

frivillige, eller som søger meningsfulde fællesskaber.  
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Stevns Frivillighedscenter  
et sted, hvor frivillige og foreninger kan få hjælp til 

 

 Opstart af nye foreninger  

 De frivilliges Jobbørs – her kan man finde aktuelle 

frivilligjobs på Stevns 

 Hjælp til at starte nye aktiviteter op 

 Gratis udlån af mødelokaler og teknisk udstyr  

 Sparring og hjælp til regler, fondsansøgninger og andet  

 Synliggørelse af foreningsaktiviteter 

 Brobygning og samarbejde med Stevns Kommune og 

mellem foreninger 

 Spændende kurser og netværksaftner for frivillige 

… og meget mere 

 

Stevns Frivillighedscenter · Hovedgaden 46 · 4652 Hårlev  
Tlf.6113 1274 · Email: kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk ·  www.stevnsfrivillighedscenter.dk 

 

Vil du også være med i fællesskabet? 

Vil du gerne gøre en forskel for andre? 

Har du lyst til at starte en ny frivillig aktivitet?  

 

Så brug Stevns Frivillighedscenter 
 

mailto:kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk
http://www.stevnsfrivillighedscenter.dk/
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