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Corona – stadigvæk 
• I 2021 spøgte coronaen stadig og vi levede 

med restriktioner i samfundet. For os betød 
til afvikling af generalforsamling udendørs i 
maj måned – heldigvis var vejret på vores 
side og vi havde en fin dag.

• Førstehjælpskassen til frivillige fællesskaber 
var fortsat på turné og bidrog til aktiviteter 
og samhørighed.

• Igen var der stor online-aktivitet og 
kreativitet til hvad man kan lave sammen 
hver for sig – skønt at se når I finder på.

• Efter Påske blev der genåbnet, på vanlig vis, 
med afstand og sprit. Til det formål blev der 
lavet genåbningspakker til frivillige og 
foreninger, som blev udleveret hvor vi kom 
frem. 



Fællesskabet omkring FrivilligCenter Favrskov:

Fællesskabet omkring frivilligcentret er til stadighed forandrende og også i 2021. Christina gik 
på barsel og fik en ny lille, kommende frivillig (håber vi). Hun afløstes af Helene, som kom ind 
i en kort periode.

Også det politiske landskab ændrede sig markant efter kommunalvalget i november måned. 
Det blev til en ny politisk sammensætning og nye politisk udpegede til at sidde med i vores 
bestyrelse. Derfor skulle vi sige farvel til Michael og Peder – og byde velkommen til Erik og 
Susanne i stedet for.

På selve kontoret er der også sket forandringer. Under corona-nedlukningen byttede vi to 
mindre kontorer ud med ét stort, så vi er klar til at tage imod jer, når I kommer forbi, med 
større bord og mere plads. Det er allerede blevet flittigt brugt, både til møder med frivillige 
og kommunen, som vi (igen) har en del møder med. Under indretningen af kontoret, er der 
blevet shoppet ivrigt i Favrskovs genbrugsbutikker. Vi har været glade for at kunne ’give lidt 
tilbage’ på den måde til foreningerne. Det nye kontor bød i efteråret også på en ny leder, som 
overtog stafetten fra Cecilie. 



Samarbejdsflader i frivilligcentret:

FrivilligCenter Favrskov har rigtig mange, gode samarbejdspartnere omkring sig. I 2021 
fortsatte landsbysamarbejdet omkring udvikling af landsbyerne rundt omkring – hvor corona
også har været et kæmpe benspænd. Der er blevet udarbejdet en drejebog, som skal 
præsenteres for landsbyerne, hvilket er blevet udsat af flere omgange. Den omhandler 
inspiration til at vælge en god praksis for arbejdet i landsbyerne lokalt. Vi fortsatte også vores 
samarbejde med vores landsorganisation FriSe, samt frivilligcentrene i Billund og på 
Vesterbro, omkring projekt ’Ressourcer i spil’ og frivillighed blandt sårbare unge i alderen 18-
30 år. Et projekt som også har været særdeles corona-ramt.

Så har der været et samarbejde i en arbejdsgruppe omkring ændringen af fritidspas-
ordningen, der trængte til at blive kigget efter i sømmene, da en stor del af det bevilgede 
beløb til ordningen ikke blev brugt. I arbejdsgruppen indgik repræsentanter fra Favrskov 
Kommune, Idrætssamvirket og Red Barnet. Fritidspas kan nu bruges til at søge det fulde 
beløb til at gå til en aktivitet, samt udstyr.   



Vi deltog igen i år i Stafet for livet i Hadsten – med 
hele fællesskabet omkring frivilligcentret. Der har 
været åbning af Røde Kors’ Café Snakbar, som 
allerede er blevet en god (næsten) genbo, som vi 
laver en del aktiviteter sammen med – bl.a. da 
’March mod ensomhed lagde vejen forbi i 
september måned og der var hygge og aftensmad i 
cafeen. I 2021 var vi på Familiemessen i Hadsten. Vi 
prøver at komme lidt rundt i kommunen til de 
forskellige messer og markeder på skift.  

Et af vores projekter, Café spilleglad, blev overtaget 
af frivillige hænder og er nu godt forankret i 
frivilligheden for fornemmeste vis. Det er et 
samarbejde vi har med foreningen ’Den grønne 
villa’ (for værestederne i Favrskov) og SIND 
Favrskov. Én gang om måneden inviterer de 
frivillige spilleværter til alverdens slags brætspil i et 
par timer og der er plads til snak og hygge. Året 
blev afsluttet med et brag af en omgang julefrokost 
med efterfølgende julebanko. 



Frivillig Fredag
Frivillig Fredag er vores flagskib og der hvor vi 
har en god anledning til at fejre frivilligheden 
og de frivillige i Favrskov. I 2021 gik turen til 
Hinnerup og det lykkedes os, at få tidligere 
Favrskov-dreng Nicklas Sahl til at komme og 
give nogle dejlige numre. Temaet for årets 
frivillig-fejring var ’Lokale stemmer’ – de var 
der både i form af afstemningssedler på 
bordene og optagelser af frivillige stemmer, 
der fortalte om deres frivillighed og hvad de fik 
ud af det. Det var så dejligt igen at kunne 
samles fysisk og holde en fest sammen med 
hinanden.



• Kontakt:

• Mail:  info@frivilligcenterfavrskov.dk

• Tlf: 61 79 97 29
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