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BESTYRELSENS BERETNING

Bestyrelsen fra venstre: Tom Nielsen, Inge Lise Pedersen, suppl. Lis Christensen, næstform. Bjarne Hendrichsen,
formand Johnny Andersen, kasserer Hanne Olsen og Jan Brangstrup. Ikke på billedet: suppl. Niels Bauer

Centeret kører med stor fart ind i 3. år som
en selvstændig forening, og ja, der sker hele
tiden en udvikling.
Der går mange igennem centeret på et helt år
med hjælp til rigtig mange opgaver. Tal man kan
læse i denne rapport.
Vi tilbyder jo også en stor pallette efterhånden
kopi / plakater / en del kurser og et bredt
samarbejde med mange. Især i 2019 har ABC
for mental sundhed fyldt en del samt udlån af
lokaler er et godt tilbud til foreningerne.
Vores medlemstal er nu oppe på 72 foreninger
mod 56 i 2018. Så her rykker vi også.
2019 har været et år med mange opgaver i
samarbejde med biblioteket, musikskolen,
sundhedsafd. m.fl. ”Pension - hvad nu mand” 3
steder i kommunen – ”Stemmer på Stevns” i 4
forsamlingshuse og finale i Sydstevns Hallen
med 175 deltagere.
Portrætfoto af 10 frivillige i samarbejde med
Stevns Fotoklub og fernisering med
Borgmester, som taler og åbning af
udstillingen. Flot besøgt.
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Det har været super godt. Og vi forsætter med
et nyt samarbejde med biblioteket om en ny
opgave "Forebyggelse gennem generationsmøder". Det bliver i 2020 - en stor og bred
opgave med Unge og Ældre.
Daglig leder og formand har også i besøgt 3
foreninger i kommunen. Det er bare altid fedt at
komme ud og se samt snakke med foreningerne.
Så vi tager nogle stykker igen i 2020.
Stevns har et rigt foreningsliv. Så vi, i Stevns
Frivillighedscenter, indstifter nu en ny
pris ”Frivillighedsprisen", som uddeles på vores
generalforsamling 29.april 2020.
Vi skal på Stevns være stolte af vores center.
Der gøres meget, og det binder mange ting
sammen og er med til udvikling, som ellers ikke
ville være sket i kommunen.
Jeg glæder mig meget til 2020 til NYTÅRSKUR
den 29. januar.
Til slut en stor tak til ansatte, hjælpere på
kontoret, kommunen, pressen og alle de gode
foreninger og bestyrelsen for et super godt
2019.
Formand Johnny Andersen

ÅRETS HØJDEPUNKTER
14-ÅRIGE HANNAH VISER VEJEN FOR UNGE
FRIVILLIGE
En dag i september ringede telefonen i
Stevns Frivillighedscenter. Det var 14-årige
Hannah, som gerne ville være frivillig. Men
hun vidste ikke lige, hvor og hvordan man
kunne blive frivillig. Måske vi kunne hjælpe?
Det kunne vi ☺ Og efter en god samtale om
Hannahs ønsker og behov, tog vi kontakt til
formanden for Røde Kors. Hannah ville
gerne være frivillig i Genbrugsbutikken i St.
Heddinge.
Det kunne godt lade sig gøre, og lederen af
butikken Lena var rigtig glad for at få nye og
unge kræfter ind i butikken.

Hannah ordner tøjet på hylderne i Røde Kors
Genbrugsbutik i St. Heddlinge.

andre. Røde Kors butikken kan slet ikke undvære

Nu har Hannah været godt i gang et par

hende. Som Lea siger, ”Hannah er så sød og dygtig

måneder og nyder at gøre en forskel for

en pige. Hun tager virkelig ansvar”.

2 ÅRS FØDSELSDAG

Stevns Frivillighedscenter fyldte 2 år som
selvstændig forening januar 2019.
Leif Nielsen havde lavet en festlig
fødselsdagssang, og Inge Lise Pedersen havde
bagt de skønneste cup cakes.
Også stor tak til Stevns Folkedansere, som
satte godt gang i både lemmer og latter.
Omkring 40 medlemmer og gæster kom forbi
til en festlig aften.
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BESTYRELSESMEDLEM INGE LISE PEDERSEN
FIK STEVNS PRISEN
Stort tillykke til vores bestyrelsesmedlem Inge Lise
Pedersen, som 12.dec. 2019 fik overrakt
Stevnsprisen. Prisen gives til en person, som har
gjort en ekstra god indsats for kultur- og
foreningslivet i Stevns Kommune.
Og det kan vi med sikkerhed sige om Inge Lise.
Inge Lise gør en stor frivillig indsats både i Dansk
Handicap Forbund, Folkekirkens Nødhjælp,
Handicaprådet og Stevns Frivillighedscenter.
Som, en af de 5 indstillinger, siger:
”Inge Lise er en ægte ildsjæl af hele hjertet og ved ikke
alt det gode, hun med glæde og opfindsomhed, vil
hjælpe andre med. Man skal ikke ”pippe” mange pip,
før Inge Lise står klar med en hjælpende hånd.

Foto Stevnsbladet

Hun er i gang fra morgen til aften - og gerne i weekender med” - citat fra Stevnsbladet 26.nov. 2019

Citat…

NYE INITIATIVER OG PROJEKTER
OPSTART AF DEMENSVENLIG GYMNASTIK
Vi er meget stolte over, at vi nu har 2
bestyrelsesmedlemmer, som har fået Stevns
Prisen.

Lisbeth Willumsen fra Hårlev Gymnastik
Forening brænder for at give andre glæden
ved gymnastikken.
I efteråret 2019 gik Lisbeth sammen med
DGI og Stevns Frivillighedscenter i gang
med tilrettelægge et hold med Demensvenlig Gymnastik.
Resultatet er, at Lisbeth nu, hver søndag,
står klar kl.11 i Multisalen i Sundheds- og
Frivillighedscenter i Hårlev. Her tilbyder
hun demensvenlig og hensyntagen træning i
mindre hold. Pårørende er også velkomne.
Og der er stadig ledige pladser ☺
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SÆRUDSTILLING:
10 FRIVILLIG PORTRÆTTER
FOTO & FORTÆLLINGER
I Stevns Frivillighedscenter har vi lavet en udstilling, som vi håber, vil:
Synliggøre, hvor meget frivilligheden
betyder på Stevns – og som vil
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inspirere os alle til at se, hvor meget livsglæde,
livsmening og fællesskab, vi alle kan finde gennem
frivilligheden.

Stemningsbilleder og program fra Fernisering 20.nov. 2019
Program
Åbning og Velkomsttale v. borgmester Anette Mortensen og formand Johnny Andersen
Kort om baggrunden for udstillingen v. Lena, daglig leder og Bente, formand fra Stevns Fotoklub
Tre frivillige fortæller deres historie v. Orla, Ole og Sophie
Tak fra Stevns Frivillighedscenter v. formand Johnny - til frivillige og Stevns Fotoklubs fotografer
Borgmester og formand klipper den røde snor - visning af udstillingen
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Udstillingen kan ses flere steder
på Stevns

Udstillingsplan
•

november 2019 til og med januar 2020

Udstillingen er en vandreudstilling og kommer
rundt på hele Stevns.

Stevns Frivillighedscenter

•

Super Brugsen i Hårlev februar til
april 2020

Er I interesseret i at låne udstillingen, så
kontakt Stevns Frivillighedscenter

•

Borgerservice på Rådhuset i St. H.
sommer 2020

•

Flere på vej….

STEMMER PÅ STEVNS
NYT SAMARBEJDE OM ABC FOR MENTAL SUNDHED
Hvad er ABC for mental sundhed?

Frivillighedens DNA

ABC for mental sundhed handler om tre korte
budskaber, som får os alle til at trives bedre:

ABC-budskaberne ser vi i Stevns
Frivillighedscenter i høj grad som
kernen i frivillighed og i det aktive
medborgerskab.

A
B
C

Gør noget aktivt
Gør noget sammen med andre
Gør noget, som er meningsfuldt

Derfor var vi også hurtige til at sige ja
til et samarbejde med Sundhedsafdelingen, Musikskolen og Fritidsområdet.
Det er der kommet mange gode
initiativer ud af i 2019:
•
•
•

Stemmer på Stevns
Hvad gør dig glad? Grundlovsdag
Forstør og forstærk fællesskabet

Se mere på næste side
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Henover efteråret 2019 skabte vi aktiviteter,
hvor alle kunne være med – ung som gammel og som i handling viste, hvad ABC er.
Det blev til et forløb med fællessange i 4
forsamlingshuse. Det hele sluttede af med en
stor finale i Sydstevns Hallen, hvor der blev
sunget, talt med mennesker man ikke kendte og
spist dejlig mad – vi mærkede alle ABC-glæden.
175 borgere deltog til afslutningen.

På Grundlovsdag lod vi børnene tegne
deres eget ”Hvad gør dig glad”-badge.
Det var en stor succes 😊
Til forældrene var der Nip-nap´per med
spørgsmål om ABC.

I efteråret holdt vi sammen med Fritid et kursus,
der satte fokus på det gode fællesskab i foreningen.
Hvordan skaber vi det?
Hvordan tager vi imod nye medlemmer?
Hvordan bliver vi foreningen ingen kan undvære?
Ideerne var mange og rigtig gode.
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”PENSION – HVAD NU, MAND? BRUG DIT
OTIUM SMART”
I september havde vi udsolgte huse til tre
arrangementer i Strøby, Hårlev og St.
Heddinge – 150 mænd deltog.
Der viste sig, at der var meget stor interesse
for at høre om:
• rettigheder og muligheder som
pensionist og
• til at få inspiration til de mange gode
fællesskaber og aktiviteter man kan
engagere sig i på Stevns

Samarbejde
mellem Ældresagen,
Mænds Mødesteder,
Borgerservice, Stevns
Bibliotekerne, Stevns
Frivillighedscenter og
lokale foreninger
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INFORMATIONSGUIDE
TIL PULJER I STEVNS KOMMUNE

Vi synes, at det skal være nemmere for
foreninger og frivillige at få overblik over
puljer i Stevns Kommune.

Vi har derfor i samarbejde med Kultur &
Fritid og Sundhed & Omsorg lavet en
folder med de vigtigste informationer.
Folderne
kan
fås
i
Stevns
Frivillighedscenter eller findes på vores
hjemmeside:
www.stevnsfrivillighedscenter.dk

Bliv en del af fællesskabet – vær med i
en af de over 200 foreninger på Stevns
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ANDRE AKTIVITETER I 2019
KURSER OG FYRAFTENSMØDER

Plakatkursus

Bestyrelsesarbejdets ABC

Populært Plakatkursus gav gode tips og
tricks. Tak til Birgitte Zimling fra
Guldborgsund Frivilligcenter for at gøre os
alle meget klogere.

Som noget nyt kan vores medlemmer bestille
et af vores fyraftensmøder ved mindst 6
deltagere.

Af andre fyraftensmøder vi har holdt i 2019:

o Få succes med generalforsamlingen
o Få fat på flere frivillige

o Ny formand? Kom godt i gang med
bestyrelsesarbejdet
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Det valgte hele bestyrelsen fra Stevns
Friluftsscene at gøre. De ville gerne blive
klogere på Bestyrelses arbejdets ABC.

FORENINGSBESØG
Hvert år besøger formanden foreninger på
Stevns.
I år har vi besøgt:

Stevns Friluftsscene
Stevnstoget
Strøby Aktive Seniorer
Det giver os rigtig meget at besøge
foreningerne og se det store arbejde, som
de laver.
De giver også god mulighed for at tale om
hvad foreningerne ønsker af os.

RÅDGIVNING TIL FORENINGER
Som noget særligt i 2019 har Flemming
Sten Petersen (frivillig i centret) tilbudt
sparringsforløb på PR og foreningsudvikling for vores medlemsforeninger.

Derudover har vi hjulpet flere foreninger
med:
•

Det har givet tre givtige forløb i 2019
hos:

Holtug Borgerforening
Himlingøje Forsamlingshus
Stevns Lokalradio
Alle var meget glade for Flemmings gode
sparring, spørgsmål og ideer.
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Fondsansøgninger (en af vores
foreninger fik 50.000 kr. i
fondsstøtte 😊 Stort tillykke.

•

Oprettelse af CVR-nummer

•

Hjælp til ansøgninger til §18

•

Hjælp til opstart af en ny
forening

NYT UDSTYR
Vi har anskaffet to nye ting, som
foreningerne gratis kan låne:

Og Janne har designet vores nye flotte beachflag

• Nummererings-maskine
f.eks. til billetter

• Badgemaskine

FRIVILLIGHEDSCENTRET I TAL
HVEM OG HVOR MANGE BRUGER CENTRET?
Hvem og hvor mange har brugt
frivillighedscentret i 2019?
Ikke fra kommunen
Fagpersoner

Frivillige 701
Borgere 469

I alt 1.357 henvendelser
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HVAD BRUGER DE CENTRET TIL?
Hvad har de brugt centret til i 2019?
Rekruttering
Opstart af nye af frivillige
aktiviteter
2%
10%
Brobygning og
hjælp til
borgere
34%

Kurser og
netværk
12%

Lån af lokaler,
udstyr eller
print
17%
Rådgivning,
hjælp og
synliggørelse
25%

15 NYE MEDLEMMER
I år har vi fået 15 nye
medlemmer.
Stort velkommen til jer!
De 72 medlemsforeninger
repræsenterer samlet set
11.282 medlemmer
på Stevns.

72 MEDLEMSFORENINGER
Social

Kultur/fritid

Borgerforening/ forsamlingshus

Øvrige
9%
Borgerforening/
forsamlingshus
14%

Kultur/fritid
31%
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Social
46%

Øvrige

BESTYRELSE, SEKRETARIAT OG FRIVILLIGE
Bestyrelsen - på billedet fra venstre:
Tom Nielsen (fra Rødvig Borgerforening)
Inge Lise Pedersen (fra Dansk
Handicapforbund m.fl.)
Suppl. Lis Christensen (fra Folkekirkens
Nødhjælp)
Næstformand Bjarne Hendrichsen
(Snurretoppen m.fl.)
Formand Johnny Andersen (fra HBE)
Kasserer Hanne Olsen (Ældresagen St. H.)
Jan Brangstrup (Endeslev-Vråby IF)
Supp. Niels Bauer - ikke med på billedet
I 2019 holdt bestyrelsen 9 bestyrelsesmøder. De deltog i FRISE’s Årsmøde i Vejle og i den årlige
Videnskonference arrangeret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Formanden deltog yderligere som suppleant i FRISE’s bestyrelsesmøder og udviklingsseminar.

SEKRETARIAT OG FRIVILLIGE
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 FRIVILLIGE

Lone Høgenhaug
Kursusassistent
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Flemming Steen Petersen
Foreningsudvikling og sparring

Per
Bækmark
Lydmand
og
handyman

FREMTIDEN 2020
Der venter et spændende år i 2020. Bestyrelsen har sat sig mange mål for arbejdet i 2020. På
Stevns Frivillighedscenters hjemmeside kan man finde handleplanen for 2020 i sin fulde form.
Kort ridset op rummer den nogle af følgende mål:
1. Stevns Frivillighedscenter lancerer en ny FRIVILLIGPRIS – vi vil gerne være med til at
synliggøre og anerkende de mange gode frivillige indsatser og ildsjæle på Stevns.
Prisen uddeles første gang til Generalforsamlingen 29.april 2020.
2. NYT PROJEKT: Forebyggelse gennem generationsmøder
Sammen med Stevns Bibliotekerne vil vi skabe et forløb i 2020, hvor unge og ældre mødes
på tværs for at skabe dialog og tryghed. Og hvor de vil arbejde med, hvad de ønsker sig
lokalt, og hvad de vil kunne sammen.
3. Vi vil også fortsætte med samarbejdet med Stevns Kommune om ”ABC for Mental
Sundhed”. Her vil vi arbejde for:
a. At styrke inkluderende fællesskaber i foreninger, så flere føler sig godt
modtaget, og som en del af fællesskabet – vi afholder 2 kurser i 2020
b. At øge kendskabet hos borgere ift., hvad det betyder for deres trivsel at gøre
noget aktivt, sammen med andre, og som er meningsfuldt med særligt fokus på
frivillighed – ”10 Frivillig portrætter” - udstillingen kommer rundt i hele
kommunen

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

18

NOTER
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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

Vil du også være med i fællesskabet?
Vil du gøre en forskel for andre?
Eller har du lyst til at starte en ny frivillig aktivitet op og
har brug for hjælp?

Så brug Stevns Frivillighedscenter

Stevns Frivillighedscenter · Hovedgaden 46· 4652 Hårlev
Tlf.61131274 · Email: kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk · www.stevnsfrivillighedscenter.dk
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