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NYT FRA FORMANDEN
lokale og en medarbejder mere i butikken på
sigt.
Mere lighed mellem frivillig-områder
Jeg slog også til lyd for mere lighed mellem
Folkeoplysningsloven og Socialloven, ment på
den måde, at vi får flere penge at arbejde
med på det frivillige sociale område - og
generelt mener jeg, at vi skal arbejde mod et
bredere samarbejde.

Starten på 2020
2020 startede jo meget fint og en masse
planer skulle i gang. Vores Nytårskur blev
godt besøgt, og vi så frem til vores
Generalforsamling. Inden da, deltog vi i
Frise’s Landsmøde, hvor en ny struktur blev
vedtaget, og et mere synligt Frise skulle se
dagens lys. Men så kom Corona, nedlukning
af Danmark, uha, hvad gør vi nu?
Corona og nye initiativer
Daglig leder skulle arbejde hjemme fra og
kunne vi finde på noget? Jo, det kom helt af
sig selv. Hvordan kan vi gøre nogle ting for
alle dem, som nu sad alene, og hvordan
kunne vi holde gang i hjulene. Ja, der blev
holdt mange telefonmøder og mails i den tid,
men det lykkes at få sendt 90 blomstre rundt
til de ældre og ringet rundt til de fleste
foreninger for at høre, hvordan det stod til
m.m.
Generalforsamling og nye visioner
Og så kom der gang i den igen efter
sommerferien - under nye former godt nok.
Men vi kunne da afholde Generalforsamling i
september. Her slog jeg til lyd for, at vi skulle
udvikle os med selvhjælpsgrupper, nyt
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Stevns Fællesskabsstafet
Vi fik også gang i Fællesskabsstafetten. Et
godt samarbejde med Fritid og Sundhedsafd.
Men også her slog corona knuder. Men det
blev til en fed film og en flagdag. Vores leder
piskede rundt med flag i skybrudsvejr. Super
godt gået til alle jer i arbejdsgruppen.
Vores unge /ældre opgave sammen med
Biblioteket har vi måtte udskyde til foråret.
Og nu er corona igen på banen med høje
smittetal m.m. Vi må kun mødes 10 pt. så det
giver jo nogle udfordringer i hverdagen, men
det går da, og vi må holde humøret oppe og
tænke nye måder at gøre ting på - også
meget af 2021, tror jeg.
"Frivillighedsprisen" blev uddelt af vores
Borgmester Anette Mortensen. Det blev til to
priser i år, da vi følte, at der både var en
yngre og ældre person i spil: Camilla Ring
Nielsen og Lilly Meisner Pedersen – TILLYKKE.
Til slut en stor tak til pressen - kommunen vores gode hjælpere - de super gode
foreninger - vores ansatte på kontoret samarbejdspartnere og den super gode
bestyrelse. 2020 blev, på trods af Corona, et
godt år.
Formand
Johnny Andersen

ÅRETS HØJDEPUNKTER
NY FRIVILLIGPRIS
Stevns Frivillighedscenter overrakte sin nye Frivilligpris på Generalforsamling 19.aug. 2020.
Med prisen ønsker bestyrelsen at anerkende og synliggøre de mange frivillige indsatser på Stevns,
der gør en stor forskel for os alle på Stevns. Bestyrelsen havde ekstraordinært i år valgt at give
prisen til to kandidater.

Camilla Ring Nielsen

For sin indsats for børn & unge
hos KFUM-spejderne i Hårlev.

Den ene for sin frivillige indsats overfor børn
og unge. Og den anden for sin mangeårige
indsats for ældre og sårbare på Stevns.

”Uden Camilla ville aktiviteterne for de helt
små spejdere falde helt fra hinanden” citat
fra indstillingen.

Lilly Meisner Pedersen

Borgmester
Anette Mortensen
overrakte prisen.

Mangeårig ildsjæl
Som frivillig i Ældre Sagen, Ældrerådet Café
Stevnen, Menighedsrådet og den lokale
pensionistforening.
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NY FLAGDAG FOR DE FRIVILLIGE FRIVLILIG FREDAG
Udover en ny Frivilligpris har bestyrelsen også

om at hylde frivilligheden og vise, hvor

taget initiativ til en ny tradition:

meget den betyder for os alle sammen.

“Hvorfor ikke have en årlig dag, hvor vi hejser
flaget for alle vores mange frivillige og 226

Det er den, som gør, at vi har så mange
gode fællesskaber på Stevns.”

foreninger på Stevns?” udtaler Johnny

Fredag den 25.september 2020

Andersen, formand i Stevns Frivillighedscenter,

blev flagene hejst på hele Stevns –

”Lad os bruge Frivillig Fredag til at gå sammen

trods skybrud 😊😊

Et udpluk af steder, som hejste flaget

Hvad er Frivillig Fredag?
Hvert år hyldes og fejres de frivillige på Frivillig Fredag over hele Danmark. Traditionen blev
skabt i 2011, som en del af det Europæiske Frivillig-år. Her udråbte den daværende
socialminister Benedikte Kiær den sidste fredag i september til Frivillig Fredag.
Formålet med dagen er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den
frivillige verden.
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FRIVILLIGE SKOLEVENNER PÅ ST.H.SKOLE
Som noget helt ny har vi hjulpet St. H. skole
i gang med at få frivillige skolevenner i
indskolingen.
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En skolelærer henvendte sig i foråret 2020

For at skabe de bedste ramme for både

til Stevns Frivillighedscenter med et ønske

de frivillige og skolen, kontaktede vi

om at få frivillige læsevenner ind i hendes

landsforeningen ”Skolens Venner”.

indskolingsklasse. Hun ville gerne hjælpe de

Herefter blev der aftalt et møde og et nyt

børn, hvis forældre, af forskellige grunde,

samarbejde opstod. I sept. 2020 er de to

ikke kan hjælpe dem med læsetræning.

første nye skolevenner startet på skolen.

NYE INITIATIVER OG PROJEKTER
HJÆLP UNDER CORONA-NEDLUKNING

Under nedlukningen i foråret lavede vi

Her kan borgere finde praktisk hjælp,

en oversigt over hjælpetilbud.

nogen at tale med, hjælp til at holde

Oversigten kan hentes på:

sig i gang og meget mere.

www.stevnsfrivillighedscenter.dk

BLOMST TIL 90 ENLIGE ÆLDRE
Da vi var allermest isolerede fra
hinanden under nedlukningen i foråret
2020, tog vi initiativ til at gøre noget
særligt for at bryde ensomheden hos
vores enlige ældre på Stevns.
Sammen med Hjemmeplejen i Stevns
Kommune, Vallø Seniorforening,
SuperBrugsen Hårlev, delte vi påskeliljer
ud til 90 enlige ældre på Stevns.
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RUNDRINGNING TIL MEDLEMMER
For at støtte og opmuntre vores
medlemmer under nedlukningen, ringede
vi rundt til vores medlemmer.
Vi spurgte bl.a. til:
 Hvordan går det i jeres forening
under Corona-nedlukningen?
 Hvordan holder I modet oppe?
 Er der noget, vi kan hjælpe jer

Af ønsker viderebragt til Stevns Kommune:

med?

•

midler fra §18 og §79-midler til 2021.

Vi samlede op på ønsker, og nogle blev
også viderebragt til Stevns Kommune.

Ønske om at kunne overføre ubrugte

•

Hjælp til anskaffelse af værnemidler

5 WEBKURSER I ZOOM, SKYPE & FACETIME
HVORDAN KAN VI HJÆLPE HINANDEN OVER NETTET?
Corona har betydet, at mange aktiviteter har måtte

Et resultat af indsatsen:

aflyses og ikke kan foregå fysisk. Vi tilbød derfor vores

Scleroseforeningen Lokalafd. Faxe /

foreninger hjælp til at lære, hvordan man kan lave

Stevns tog initiativ til at lave bankospil og

aktiviteter på nettet.

fællesskab på nettet for deres medlemmer

Vi oprettede 5 gratis minikurser i Zoom, Skype og

– og med stor succes.

Facetime på vores hjemmeside:
 Hvordan kan vi hjælpe hinanden over nettet?
 Hvordan kan du bruge Zoom til at holde
videomøder eller arrangementer?
 Hvordan kan du bruge Skype, Facetime og
Facebook live?
 Hvordan laver du grupper og sider på Faceboook?
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STEVNS FÆLLESSKABSSTAFET 2020

For første gang nogensinde, blev der holdt Fællesskabsstafet på Stevns. En depeche
bæres fra fællesskab til fællesskab. Desværre måtte selve programmet aflyses, da
corona ikke gjorde det forsvarligt at gennemføre. Men til gengæld kom der, en skøn ny
kortfilm, ud af det.
Se filmen og få et særligt kig ind de mange fantastiske fællesskaber, vi har på Stevns.

Filmen kan ses på WWW.STEVNSFRIVILLIGHEDSCENTER.DK &
WWW.KOMTILSTEVNS.DK
Filmen er blevet lavet sammen med 22 lokale foreninger, Stevns Kommune Sundhed og Fritid,
Stevns Frivillighedscenter og støttet af Nordea Fonden.

Til næste år laver vi en ny Fællesskabsstafet - kom og være med 😊😊

14.600 visninger
på Facebook
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117 delinger
på Facebook

Vist i
Snurretoppen okt.
og igen april 2021

FN´S 17 VERDENSMÅL
HVORDAN ARBEJDER VI I
STEVNS FRIVILLIGHEDSCENTER MED FN’S MÅL?
I september holdt Stevns Kommune en
inspirationsdag for borgerne om FN’s
Verdensmål. Vi skulle have deltaget med en
stand og fortælle, hvordan vi arbejder med
målene. Pga. corona-restriktioner måtte
standene desværre aflyses.
Men da vi gerne vil fortælle, hvordan vi
arbejde med målene, har vi lavet en pjece.
Her giver vi en kort præsentation af, hvordan
vi arbejder med særligt 4 af de 17 verdensmål
– se målene i figuren.
Pjecen kan hentes gratis
i Stevns Frivillighedscenter
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4 FN MÅL, SOM VI ARBEJDER MED

ANDRE AKTIVITETER I 2020
KURSER

I efteråret tilbød vi sammen med Stevns Kommune og DGI Storstrømmen to gratis workshops
fuld af inspiration til, hvordan foreninger kan få flere unge med i fællesskabet:
1. Train the trainer – få flere med i fællesskabet – for unge mellem 14-20 år
2. ABC- få flere unge med i fællesskabet – for foreninger og frivillige
Første kursus måtte vi desværre udskydes til foråret 2021 pga. for få tilmeldte. Andet kursus
blev holdt 24.nov. og gav masser af god inspiration til at få flere unge med i foreningen.

NYT NGO AKADEMI

For at hjælpe flere foreninger i gang med at lave aktiviteter og fællesskaber på nettet, har vi
oprettet NGO Akademiet. NGO Akademiet er et virtuelt-undervisningsrum, hvor der ligger 5
gratis minikurser. Her kan man lærer at holde møder over nettet eller lave arrangementer på
nettet. Man finder det på vores hjemmeside under ”Arrangementer”.
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RÅDGIVNING OG NETVÆRK
Hjælp til små frivilliggrupper, der kæmper med store
bankgebyrer og foreningskrav

Fra venstre: Annette, Edith og Dorthe fra Hotherhavens Gåvenner og Preben fra Hjerteforeningen

Succeshistorie ml. Hotherhavens

De blev enige om, at Hotherhavens

Gåvenner og Hjerteforeningen

Gåvenner kan være en netværksgruppe

Efter henvendelse fra Hotherhavens
Gåvenner om deres store udfordringer med

kan de i fællesskab søge §18.

høje bankgebyrer og foreningskrav, når de

Aftalen betyder, at Hotherhavens

f.eks. søger §18-midler, blev

Gåvenner nu kan fortsætte deres frivillige

problematikken taget op på vores

aktiviteter uden at være nødt til at

generalforsamling.

etablere sig som forening med alt, hvad

Her tilbød Hjerteforeningen Hotherhavens
Gåvenner et samarbejde.
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under Hjerteforeningens Lokalafd. Herved

det indebærer af ekstra arbejde og
bankgebyrer. Samarbejdet blev hjulpet i
gang af Stevns Frivillighedscenter.

NYTÅRSKUR OG GENERALFORSAMLING

Generalforsamling og Frivilligpris
Trods corona lykkedes det os at holde vores generalforsamling 19.aug. 2020. Og
vi var glade for det flotte fremmøde på 36 personer. Formanden gjorde status på
året og delte tanker for det nye år. Borgmester Anette Mortensen overrakte
vores nye Frivilligpris – se tidligere afsnit.

Festlig Nytårskur
29.januar holdt vi traditionen tro vores
årlige Nytårskur.
60 medlemmer, bestyrelse og
interesserede deltog i arrangementet.
El Paso Linedancere gav os sved på
panden og gang i hjernecellerne. Trinene
var ikke sådan lige til �
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FRIVILLIGHEDSCENTRET I TAL
HVEM OG HVOR MANGE BRUGER CENTRET?
HVEM OG HVOR MANGE HAR BRUGT
FRIVILLIGHEDSCENTRET I 2020?
Ikke fra
kommunen 61
Fagpersoner 86

Borgere 152

Frivillige 629

I alt 928 brugere

HVAD BRUGER DE CENTRET TIL?
HVAD HAR DE BRUGT CENTRET TIL I 2020?
Opstart af nye
aktiviteter
11%
Kurser og
netværk
12%

Rekruttering af
frivillige
2%

Brobygning og
hjælp til
borgere
28%

Lån af lokaler,
udstyr eller
print
12%
Rådgivning, hjælp
og synliggørelse
35%
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ANTAL MEDLEMMER
73 MEDLEMSFORENINGER
Øvrige
9%

Borgerforening/
forsamlingshus
14%
Social
44%

Kultur/fritid
33%

Stevns har et rigt foreningsliv med
over 200 foreninger

Antal medlemmer
I 2020 havde vi 73 medlemsforeninger.
Hvem er medlemmerne?
Størstedelen af vores medlemmer kommer fra sociale foreninger og kultur
/ fritidsforeninger (77 %). Og hver fjerde kommer fra Borgerforeninger /
Forsamlingshuse og øvrige, som bl.a. dækker over politiske partier.
Hvor mange borgere repræsenterer vi tilsammen?
Medlemsforeningerne repræsenterer samlet set 12.350 egne medlemmer
på Stevns.
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BESTYRELSE, SEKRETARIAT OG FRIVILLIGE
Bestyrelsen (fra venstre):
Tom Nielsen (Rødvig Borgerforen.)
Næstformand Bjarne Hendrichsen
(Snurretoppen m.fl.)
Kasserer Hanne Olsen
(Ældresagen St. H.)
Repr. kommunalbestyr. Flemming
Petersen
Inge Lise Pedersen (Dansk
Handicapforbund m.fl.),
Elisa Hollænder (Lydavis og Rødvig
Borgerforening) og
Formand Johnny Andersen (HBE
m.fl.)

I 2020 holdt bestyrelsen 6 bestyrelsesmøder og deltog i FRISE’s Årsmøde i Vejle.
Derudover deltog daglig leder Lena i Altingets ”Velfærdens Innovationsdag” 27.februar i Kbh.

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 FANTASTISKE FRIVILLIGE

Lone Høgenhaug
Kursusassistent
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Per Bækmark
Lydmand og
handyman

FREMTIDEN 2021
Fremtiden kan være ekstra svær at lægge planer, da vi ikke kender udviklingen af corona i
2021. MEN det skal ikke stoppe vores ambitioner eller ønsker.
I 2021 har bestyrelsen sat sig følgende mål:
•

Vi vil sammen med Fritid og Sundhed igen lave en Fællesskabsstafet på Stevns.
Stafetten vil starte på Frivillig Fredag 24.sept. 2021. Alle foreninger, fællesskaber
og borgere på Stevns inviteres med til at transportere depechen rundt på Stevns,
lave aktiviteter sammen og vise vores fantastiske fællesskaber frem.

•

2021 er et kommunalt valgår. Derfor vil vi arbejde for at gøre det frivillige arbejde
til et centralt tema i kommunalvalget på Stevns. I efteråret vil vi holde en
debataften med et panel af lokalpolitikere.

•

Vi vil engagere flere ensomme eller udsatte børn/unges deltagelse i frivillige
fællesskaber. Vi vil fortsætte vores samarbejde med Stevns Bibliotekerne om at
skabe forebyggelse gennem generationsmøder. Corona har betydet, at vi indtil nu
har måtte udskyde aktiviteterne. Vi satser på at kunne komme i gang i 2021.

På Stevns Frivillighedscenters hjemmeside kan man finde handleplanen 2021 i sin fulde
form: www.stevnsfrivillighedscenter.dk

Det er sjovt – vi gør en forskel – og vi gør det sammen
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TIL DINE EGNE 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
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