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Beretning fra formanden for året 2018 
 
2018 blev igen et aktivt år for Frivilligcenter og Selvhjælp i Vejen Kommune. 
 
I daglig tale hedder vores Frivilligcenter og Selvhjælp HUSET. I et hus er der flere 
rum, og det er også tilfældet her i vores aktive hus. I underetagen er cafeen med til 
at give rigtig mange mennesker i Vejen Kommune et fælles samlingssted, hvor man 
kan finde et netværk på tværs af alder, social status og interesser. Samtidig med er 
cafeen selvfølgelig også er lejet ud til mange andre aktiviteter.  
 
På 1. salen er der altid en dør åben ind til Gerda, hvor man kan få en fornuftig snak 
om det, der fylder i livet, og det der måske gør en smule ondt. 
 
I de øvrige rum foregår der også en masse aktiviteter, det lige fra kortspil, 
strikkedamer, forskellige foreninger, der holder deres møder til gode 
selvhjælpsgrupper, lektiehjælp og personlige ”en til en samtaler”, når der er behov 
for det. Jeg kunne fylde flere sider med alle de aktiviteter, der er mulighed for at 
deltage i. 
 
Alt det kunne slet ikke lade sig gøre uden alle de frivillige og uden en god 
koordinering fra medarbejdernes side. 
 
Når jeg tænker frivillige, tænker jeg ord som: Beredvillige, godvillige, 
samarbejdsvillige, arbejdsvillige og tjenstvillige. Jeg tænker også, at frivillige jo er 
salærfri, det eneste, de ønsker, er en tak fordi de er frivillige. Og fra mig skal der lyde 
en rigtig stor tak til alle jer, der yder en frivillig indsats her i HUSET. Det drejer sig 
ikke om, om jeres indsats er stor eller lille, det drejer sig om, at I er med til at gøre 
en forskel for rigtig mange mennesker. Tak for det. 
 
Vi har i mange år været vant til et stort serviceniveau fra det offentlige, men det er 
der ikke længere penge til, så derfor hører vi i dag rigtig meget om frivillighed – også 
fra politisk side. 
 
Men hvor går man hen, når det offentlige ikke kan hjælpe, ja et af de steder her i 
Vejen Kommune - hvor man kan få mange former for hjælp - det er her i HUSET. 
 
Som jeg sagde ved sidste års generalforsamling, så har vores socialminister Mai 
Mercado udtalt at: Frivillighed er limen, der holder landet sammen. 
 
Ja det er nok rigtigt, men det kræver også, at politikkerne kigger på, hvad det er for 
en lim, der er i den tube, og hvordan limen skal behandles, når den slippes ud.  
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Vi skal vide, hvornår limen må komme ud af tuben, for vi skal huske, når vi optræder 
som frivillige, at der er en grænse for, hvad vi kan tillade os. Vi skal kende vores egne 
kompetencer - og vi skal ikke overtage arbejdspladser. 

Hvis vi ser på Frivillige og den ansatte – og den borger, der har brug for hjælp, så 
handler det meget om ordentlige arbejdsforhold for ansatte og frivillige - det 
handler om klare aftaler og forventningsafstemning alle tre parter imellem. Hvornår 
er det den ansatte - og hvornår er det den frivillige, der tager over.  

Jeg tænker også, hvem skal rekruttere de frivillige. Skal vi f.eks. have et sted, hvor 
man holder styr på de frivillige og rekvirerer fra? Et sted, hvor man kender de 
frivilliges kompetencer, og hvor man f.eks. styrer børneattester osv. Jeg ved det 
ikke, men det er en diskussion, som politikkerne og de frivillige er nødt til at tage. 
 
I det år, der er gået, har økonomien igen fyldt meget for HUSET. Der er skåret i 
offentlige midler – noget af det pga. en vis dame, der syntes, hun havde mere brug 
for SATS-midlerne, end bl.a. organisationer som HUSET havde. 
 
Men også fordi der spares i den offentlige sektor, hvilket vi tydeligt ser ved, at flere 
og flere henvises fra forskellige afdelinger i kommunen, og det kræver større ansatte 
ressourcer til servicering og koordinering. Vi fik sidste år en ekstra bevilling fra 
Kommunen, og stor tak for det - men den rækker ikke, det er nødvendigt med en 
dialog mellem det offentlige og HUSET, hvor vi forventningsafstemmer.  
 
Heldigvis er det gennem årene lykkedes Gerda at opbygge et rigtigt godt samarbejde 
med de forskellige afdelinger i kommunen. Det tager tid at opbygge gode 
partnerskaber, men også der yder Gerda løbende en kompetent indsats.  
 
Tak til vores samarbejdspartnere hos kommunen for godt samarbejde. 
 
Heldigvis har vi igen i år været utrolig heldige at få rigtig mange donationer i HUSET, 
det er vi meget taknemmelige for, og der skal lyde en stor tak til de organisationer, 
handlende og virksomheder, der tænker på os med pengegaver, gaver til jul osv. 
Uden den velvillighed, ville det være endnu mere op ad bakke mht. økonomien. 
 
Bestyrelsen og Gerda er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan sikre en 
fornuftig økonomi, og desværre var der ikke penge til at beholde Poul som 
projektleder, så ham måtte vi sige farvel til i det nye år. Vi arbejder stadig på at sikre 
en god økonomi fremover, men vi har svære vilkår, det vil Marianne komme ind på i 
fremlæggelse af regnskabet. 
 
Gerda og bestyrelsen tænker meget fastholdelse af de projekter, vi allerede har, 
men vi tænker også udvikling – vi skal følge med tiden – og det skal vi gøre i 
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samarbejde med brugerne, foreningerne og Kommunen. – Hvor kan vi hjælpe 
foreningerne, der holder til i HUSET? Hvor er det systemet ikke har muligheder, hvor 
er det, vi skal træde til – til gavn for borgerne og dermed også for civilsamfundet?  
 
Vi har igen i år inviteret byrådet på besøg, så vi kan finde ud af, om vi bevæger os i 
den rigtige retning – for også her er det vigtigt, at vi forventningsafstemmer.  
 
Jeg kan gentage mig selv fra sidste år: Som Mai Mercado også lægger vægt på, så 
kan civilsamfundet noget, som den offentlige sektor ikke kan – og her er det af 
største vigtighed, at politikerne vil se på udgifter på social- og velfærdsområdet som 
en investering for/i udsatte grupper. Og i den forbindelse sørger for, at vi får lidt 
bedre vilkår for at agere inden for bedre økonomiske rammer omkring driften af 
HUSET.  
 
Jeg vil sige en stor tak til Gerda, du sørger på rigtig god vis for, at HUSET er et 
velfungerende Frivillig- og Selvhjælpscenter i Vejen Kommune. Og tak til Gitte – du 
er sammen med Gerda et godt team, som jeg og den øvrige bestyrelse sætter stor 
pris på. 
 
Jeg vil også sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, det er en 
fornøjelse at arbejde sammen med jer. Jeg takker af som formand for bestyrelsen, 
men fortsætter gerne som bestyrelsesmedlem. Tak for mine år som formand, det 
har været et spændende arbejde.  
 
Tak for samarbejdet til alle, jeg møder her i HUSET. Jeg er stadig meget stolt af at 
være en del af det store arbejde, HUSETS medarbejdere, bestyrelsen og alle de 
frivillige udfører. Det arbejde gør en forskel for rigtig mange mennesker. 
 
Jeg fortsætter selvfølgelig også som frivillig her i HUSET – for forskning har nemlig 
påvist, at den følelse af velvære, som man oplever ved frivilligt arbejde, forårsages 
af de endorfiner, som hjernen producerer. Og endorfiner er kraftigere end morfin, 
så derfor får man det selv meget bedre, hvis man er en aktiv frivillig.  
 
Men pas på, man kan blive afhængig af at udføre frivilligt arbejde. 
 
 
Grethe Brinch Knudsen 


