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Repræsentantskabsmøde 30. marts 2022 i FrivilligVest 

Årsberetning for 2021 

 

I FrivilligVest ser vi tilbage på 2021, der igen var stærkt præget af Covid-19 og nedlukning - men 

også på et år med fuld fokus på genstart af det lokale foreningsliv og genopbygning af alle de 

mange frivillige fællesskaber rundt omkring i Ringkøbing-Skjern kommune. 

Og dem er der mange af: Vi har kendskab til flere end 1.600 foreninger her i kommunen. 

Det er vores oplevelse, at mange foreninger har svært ved at komme ordentligt i gang igen, især 

dem, der ikke rigtigt har været i stand til at fastholde kontakten til deres medlemmer under de 

forskellige nedlukninger i ’20 og ’21. Mange af de foreninger har også været udfordret på deres 

økonomi - og nogle af dem er i årets løb lukket helt ned. 

Samtidig ser vi til gengæld andre fællesskaber og foreninger, som lever godt, som har vækst i 

deres medlemmer, masser af aktiviteter og har en sund økonomi. Så der er stor forskel på, 

hvordan de forskellige foreninger her i kommunen er kommet ud af Coronakrisen. 

 

FrivilligVest er baseret på tre solide ”ben”: Selvhjælp – Foreningsservice - Tværgående 

samarbejde. 

Sammen med vores samarbejdspartnere har vi brugt - de ind i mellem stille perioder i Corona-

perioden - til at få afsluttet nogle af de større administrative opgaver. 

Eksempelvis:  

• Etablering af samarbejdsorganet FrivilligForum, som samler alle 10 ”Råd og Samvirker” på 

hele frivilligområdet. 

Etableringen er sket på baggrund af at Økonomiudvalget i 2020 havde bedt deres 
administration om at foretage en kortlægning af udgifter, indsatser og roller på 
frivilligområdet, hvor også FrivilligVest var i spil. 
Som nævnt i beretningen sidste år er der i starten af 2021 – på baggrund af debatmøder 
med de frivillige råd og samvirker – blevet besluttet at fortsætte med de bestående, og 
derudover etablere et fælles tværgående kaldet FrivilligForum, som gerne skulle skabe en 

synergieffekt gennem støtte og erfaringsudveksling mellem rådene. 

 

FrivilligVest har fået rollen som sekretariat for FrivilligForum og derudover har vores 

bestyrelse en af de faste pladser rundt om bordet. FrivilligForum mødes fem gange om 

året, på skift i de fem Center byområder. 
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• Vi har også – sammen med især Kultur- & Fritidsforvaltningen, fået færdiggjort og 

offentliggjort ”Forenings Portalen”, som er blevet til et stort online opslagsværk, hvor alle 

nu kan finde kontaktoplysninger på samtlige de (i skrivende stund) 1.705 forskellige 

foreninger, som vi har kendskab til her i Ringkøbing-Skjern kommune. Databasen er 

selvfølgelig kun så god som det der bliver registreret, men fordelen er, at både FrivilligVest, 

alle de kommunale forvaltninger og ikke mindst borgerne nu gerne skulle have en fælles og 

opdateret liste over alle foreninger. 

 

• Vi fik sammen med kommunens afdelinger for Kommunikation og Ekstern Udvikling 

færdiggjort og igangsat den længe efterspurgte fælles aktivitetskalender, hvor alle igen - 

både borgere, virksomheder og foreninger - kan oprette et arrangement - og på den måde  

få det synliggjort for alle borgere. Kalender-løsningen er koblet sammen med billetportalen 

”Nem Tilmeld”. 

 

Fordelene er mange – bl.a. bliver rækkevidden meget større, ved at registrere sine 

aktiviteter her – Dagbladet bruger eksempelvis kalenderen til at oplyse om arrangementer 

- og inden man lægger sig fast på en dato, kan man jo lige tjekke om andre også afholder 

en aktivitet den tænkte dato, som kan påvirke egen aktivitet. 

 

• Og som den fjerde og sidste store opgave i 2021 fik vi sidst på året etableret ”Grejbanken”. 

Det er en database der er beregnet til, at alle foreninger her i kommunen gratis kan låne 

udstyr af hinanden. 

Idéen til Grejbanken opstod forrige år i de fem Byfora og er nu klar til brug. Grejbanken 

fungerer på den måde, at man som forening får et login og derefter opretter det af ens 

eget udstyr, som man gerne vil stille til rådighed for andre. Så snart man har lagt noget ind 

selv, får man lejlighed til at booke alt det, som andre har lagt ind. Og selvom man er en lille 

forening, der ikke har rekvisitter, der kan lånes af andre, så kan man også byde ind med 

eks. sin arbejdskraft for andre i nogle timer og på den måde få adgang til Grejbanken. 

 

I det ”Tværgående Samarbejde” har vi også arbejdet sammen med bl.a. Sundhedscenteret, DGI, 

Kommunens administration og Ringkøbing-Skjern Museum og det er der kommet mange 

forskellige ting ud af: 

- ”Frivillig Bazar” var en messe for alle unge på ungdomsuddannelserne i henholdsvis Tarm, 

Skjern og Ringkøbing, hvor de på ét sted kunne møde flere forskellige frivillige foreninger 

og høre om deres målrettede tilbud til den målgruppe 

- ”Seniordage” var samme koncept, men her målrettet alle borgere over 60 år. 

- Vi var dybt involveret i planlægningen af WestAwards, som var en fælles hyldest til alle 

frivillige, med prisuddelinger til dem, der havde gjort det særligt godt. 

En rigtig god måde at synliggøre, påskønne og anerkende det store arbejde, som frivillige 

ildsjæle yder.  
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WestAwards skal fremover gentages på den sidste fredag i januar måned, så sæt allerede 

nu kryds i kalenderen til næste år den 27. januar. 

- Sammen med Sundhedscenteret har vi afholdt et par netværksmøder for 

patientforeninger. 

- Sammen med DGI har vi afsluttet det treårige projekt ”Naturen gør alle børn glade” 

- Og sammen med både Sundhedscenteret, Museet og Kommunen har vi flere gange sidste 

år lavet vandreturene ”Ta’ mig med ud, Bedstefar” samt “Wild West Walk and Run”. 

 

Det andet store ben ”Selvhjælp” omfatter flere ting; 

Der er Selvhjælpsgrupper for voksne, som kan få hjælp til opstart.  

Disse grupper opstår ofte som et ønske fra borgere, der har en fælles udfordring, og gennem 

møderne kan hjælpe hinanden med at løse det, og dermed komme videre. 

Der er trivselsgrupper for børn og unge, der befinder sig i svære livssituationer, eks. forældres 

skilsmisse, død i familien eller mobning. 

 

I 2021 startede vi med at uddanne et hold Bydelsmødre. 

Det er en landsdækkende organisation, der står bag, og her i kommunen er uddannelsen støttet 

økonomisk af Ringkøbing Soroptimister og § 18 midler. 13 blev færdiguddannet sidste år, og p.t. er 

9 i gang med uddannelsen. 

Bydelsmødrene i Ringkøbing-Skjern området er en gruppe ressourcestærke kvinder, der frivilligt og 

ulønnet stiller sig til rådighed med egne erfaringer og relevant viden, for andre kvinder med 

udenlandsk baggrund. En Bydelsmor fungerer således som bindeled mellem den udenlandske 

kvinde og lokalsamfundet, og kan hjælpe med at afkode den danske samfundsstruktur og de lokale 

sociale ”spilleregler”, forpligtelser, muligheder og tilbud. 

Og deres opgaver er virkelig blevet aktuelle i den situation, som Ukraine står i nu, og som rammer 

os alle. 

Uden at kende det reelle tal – har mange herboende Ukrainere modtaget familiemedlemmer, der 

er flygtet, og andre er kommunen ved at finde boliger til. 

I tæt samarbejde med den ukrainske venskabsforening Lastivka-Vest og vores ukrainsk-talende 

Bydelsmødre samt Ringkøbing-Skjern Kommune, tilbyder FrivilligVest nu at formidle privat, frivillig 

hjælp på borger-til-borger niveau til de nytilkomne, kriseramte ukrainere. 
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Det tredje store ben ”Foreningsservice” er alt det vi gør direkte for foreningerne – og det kan 

spænde vidt. 

Det er lige fra at 

* lave en stak fotokopier 

* inspirere til at komme i gang efter nedlukningen 

* hjulpet ved bestyrelseskonflikter 

* givet gode råd om fondsansøgninger 

* etablering af nye foreninger 

* fusionere andre 

* lukke nogle  

 Så det spænder vidt. 

 

Internt på kontoret har 2021 også budt på en del ændringer: 

Selvhjælpskoordinator Elsebeth Rasmussen gik på efterløn i november måned. 

Vi har i stedet ansat Anna Bille til at varetage dette område. 

Kort før jul modtog vi yderligere en opsigelse, nemlig fra Hanne Gade, som efter 12,5 år - først i 

det daværende Frivilligcenter i Ringkøbing-Skjern kommune og derefter i FrivilligVest nu også 

ønskede at gå på efterløn. 

Hendes arbejdsområde var primært foreningsservice. 

Hanne fratrådte midt i februar måned og vi søger nu hendes afløser. 

Når vi har passende arbejdsopgaver, supplerer vi også gerne, i en periode, med en ekstra 

medarbejder på kontoret, der eksempelvis skal i arbejdsprøvning. 

 

Her fra årsskiftet har FrivilligVest ønsket at udtræde af FrivilligRådet i erkendelse af, at der alt for 

ofte opstod tvivl om vi var inhabile i de mange sager, hvor vores medarbejdere havde rådgivet en 

forening om en ansøgning, som FrivilligRådet skulle behandle. 

Det er blevet taget til efterretning. 

 

Afslutningsvis vil jeg sige tak til Carsten og de øvrige medarbejdere på kontoret.  
I er altid klar til en ny udfordring. 
Tak til mine bestyrelseskollegaer for den gode og konstruktive dialog vi har på bestyrelsesmøderne. 


