
Beretning 2017 

Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i 

enhver forening, og dermed også her i HUSET 

frivilligcenter og selvhjælp Vejen, nemlig vores 

repræsentantskabsmøde.  Der skal også lyde en 

velkommen til jer alle her fra mig. 

Tiden går hurtigt – der er mange ting at gøre – 

mange kontakter – mange besøgende – mange 

foreningsopgaver - spændende projekter – 

mange besøg i huset – mange besøg med oplæg 

ud af huset.  Man kan få alle de timer man orker, 

når man arbejder her i HUSET både som ansat 

og som frivillig.  For mit eget vedkommende, så 

har jeg nydt hver en time. Nydt samarbejdet med 

vores medlemsforeninger, frivillige, brugere af 

HUSET, bestyrelsen, kollegaerne internt og 

eksternt og afdelinger i Vejen kommune. Jeg vil 

gerne starte min beretning med at sige tak til alle 

jer medlemmer og til jer frivillige.  Tak fordi i 

valgte at bruge noget af jeres dyrbare tid på 

frivilligt arbejde. Tak fordi i lægger jeres frivillige 

arbejdstimer i HUSET. 

En af de første ting jeg og bestyrelsen kastede sig 

over efter repræsentantskabsmødet sidste år var 

et visionsmøde.  Vi trængte til at få vores vision 

fristet op, og det er de blevet og kan ses på 

hjemmesiden.  Ud fra visionerne, har jeg forsøgt 

at udarbejde en strategiplan, som vi på næste 

møde med den nyvalgte bestyrelse skal 

gennemgå.  Der er et godt redskab til mig – til 

bestyrelsen og til ansatte.  Grethe var lidt inde på 

det med ansøgningerne, der er nemlig kommet 

nye kriterier for ansøgningen til FRIG, og et af 

kriterierne er en strategiplan / handleplan / 

forandringsteori.  

Den overordnede strategi for HUSET er, at vi 

arbejder for udvikling og formidling af frivilligt 

arbejde, og arbejder for at forbedre rammer og 

vilkår for den frivillige indsats.  Det skal være let 

at blive frivillig.  Det skal være let at yde en 

frivillig indsats.  Det skal være let at hente hjælp 

og støtte i civilsamfundet, og det er vigtigt 

kommunen får et godt kendskab til den frivillige 

indsats. Vi formidler og organiserer frivillige til 



foreninger, synliggør den frivillige indsats og 

yder rådgivning og konsulentbistand til lokale 

foreninger og frivillige initiativer.  Vi samler 

relevante aktører til dialog, erfaringsudveksling 

og samarbejde for at skabe nye initiativer, 

udvikling og et stærkt og mangfoldigt 

foreningsliv. Vi hjælper borgere og udsatte med 

at finde den rigtige vej gennem systemet.  

HUSET er platform for- og har den 

koordinerende rolle på tværs af de forskellige 

interessenter, foreninger, frivillige, kommune, 

frivilligråd, virksomheder og lokalråd. Opgaver 

som udlån af lokaler og rekvisitter, hjælp til at 

søge midler til projekter, sparring og rådgivning, 

rekruttering af frivillige og netværksskabende 

aktiviteter.  37 forskellige foreninger og klubber 

låner regelmæssigt vores lokaler, og vi er stolte 

af, at vi i sommers fik opgraderet lokalerne med 

nye møbler og IT udstyr.  Vi søgte Velux fonden 

og fik 156.000 kr. som vi brugte til formålet. 

Samtidig opfyldte Vejen Kommune også vores 

ønske om ny gulvbelægning på hele 1. sal – så vi 

brugte en uge i sommerferien til at flytte ud og 

ind og op og ned på alt – heldigvis godt hjulpet af 

Natteravnene som gav en hånd med til de tunge 

møbler og reoler. Tak for det Natteravne.   Vi 

lukkede HUSET en uge – og var meget stolte af 

resultatet bagefter.  Mange af de møbler vi nu har 

skiftet, var gamle genbrugsmøbler som stod her 

da jeg startede for 12 år siden. Vores 

teleslyngeanlæg her i cafeen var også slidt – vi 

søgte Oticon og fik nyt anlæg.  

I 2017 havde vi 1211 lokaleudlån. 

Vi havde faktisk lidt travlt i sommerferien – eller 

rettere inden vi kunne holde ferie.  

Integrationsafdelingen i Vejen kommune gjorde 

mig opmærksom på en pulje vi kunne søge i 

Integrationsministeriet.  Støttefonden til frivillig 

integration.  Vi var en lille arbejdsgruppe der 

mødtes i hast – da fristen på ansøgningen ikke 

var ret lang.  Vi ville søge til et cykelprojekt.  

HUSET og Vejen kommune havde i foråret 

startet lidt cykeltræning for flygtningekvinder.  

Især kvinder fra Syrien har aldrig lært at cykle, så 

vi forsøgte at lære dem det.  Det gør man altså 



ikke bare sådan lige.  Det er ret svært som 

voksen, at lære at holde balance på en cykel.  Så 

vi blev en del udfordret.  Men dette projekt ville 

vi søge til, og udvide det med en cykelværksted, 

hvor især mændene kunne stå at reparere cykler 

til kvinderne.   

Da jeg havde mest erfaring i at skrive 

ansøgninger, så blev det mig der skulle til 

tasterne. 

Vi var heldige, og fik 486.583 kr. over en 2 årig 

periode.  Så nu går vi i gang med at indrette 

værksted, og så snart solen bliver lidt varmere, 

går vi også i gang med cykelkurserne igen. 

Et andet og nyt projekt er UngeVejen.  En 

rådgivning til børn og unge mellem 12 og 25 år.  

Der findes ikke lignende tilbud i Vejen 

kommune, og der er opbakning fra kommunen, 

kommunens ungepsykolog og mange af skolerne 

i kommunen. Idéen blev født på bestyrelsens 

visionsmøde først på året.  Den lokale Rotary 

afdeling synes også godt om idéen, så de har 

sammen med Rotary Foundation hjulpet os i 

gang med en god startkapital.  Det skal på sigt 

køres udelukkende af og med frivillige.  Der kan 

chattes, sendes mail, ringes, sms ´e eller man kan 

møde personligt op.  Alle frivillige har fået en 

grundig uddannelse inden.  

Mandag i efterårsferien er det næsten blevet 

tradition, at Gitte arrangerer udflugt for 

økonomisk trængte familier – og med støtte fra 

Rotary.  I 2017 gik turen til Dinos legeland i 

Fredericia med 18 børn og 10 voksne.  

Søsterlogen og en cykelklub fra Oll Fellow logen 

har også sikret en tur igen i år.   

Vi har et stort og godt samarbejde med 

integrationsafdelingen i Vejen kommune.  

Sammen holder vi fyraftensmøder en gang i 

kvartalet for kontaktfamilierne og andre frivillige 

der arbejder med integration. Vi har frivillige der 

sidder hver mandag og hjælper 

integrationsborgere med at søge om forlængelse 

af opholdskort og pas.  Kommunen bidrager med 

en tolk og uddannelse til de frivillige.  Når 



integrationsborgere har været over et år i 

Danmark, så har den kommunale integration 

ikke pligt til at hjælpe med forlængelse af 

opholdskort – så skal borgeren selv.  Men det kan 

borgerne altså ikke.  Der er mange mange 

spørgsmål der skal svares på, og det skal ske 

online.  Foruden denne hjælp, er der mange 

integrationsborgere der ønsker hjælp til at øve 

dansk sprog mm. Hele sidste år var jeg på besøg i 

integrationen hver 6. uge i et projekt de kalder 

Familieliv.  Min opgave var at fortælle om 

børnefamiliers muligheder for fritidsaktiviteter. 

Frivillige holder også gang i gratisbutikken på 

Egely.  En stor tak til jer – i gør et stort arbejde. 

Vi har hele tiden borgere fra Jobcenteret og 

andre kommunale enheder i praktik. En ydelse vi 

udfører kvit og frit, men som bla Jobcenteret og 

BUC er glade for.  Vi kan håndtere praktikanter, 

som ikke er egnede og klar til at starte i en rigtig 

virksomhed. 

I efteråret kørte vi 6 forløb med stresshåndtering.  

Det var med ekstern underviser Anne Dorthe 

Mols Kjær.  Hun ville gøre det ganske gratis, og 

det blev en stor succes.  Første aften var der 34 

interesserede, som dog dalede lidt undervejs.  

Men vi var stolte af at kunne tilbyde det til vores 

medlemmer og brugere af HUSET.  

Foruden vores egen selvhjælpsgrupper, 

samarbejder vi med Scleroseforeningen om en 

gruppe der mødes en gang om måneden.  Vi 

samarbejder med Dansk Folkehjælp om et 

projekt som hedder UngeNet.  Vi samarbejdede 

med Rotary i sommers omkring en sommerlejr 

for børn.  Vi samarbejder med kommunen om en 

Demenscafé, som mødes en gang om måneden,  

og 2 grupper Lær at tackle, som også mødes en 

gang om måneden. 

Vi har kørt to grupper for børn i 

skilsmissefamilier, og en gruppe for børn med 

handicappede søskende. Vi har kørt en gruppe 

for voksne pårørende til kræftramte.  Vi kører en 

gruppe for kræftramte – disse to grupper er et 

samarbejde med Kræftens bekæmpelse 

lokalgruppe her i Vejen.  Vi fik lidt kapital til det.  



Der er mange grupper og organisationer der har 

sponseret til os i årets løb. Hvis i går ind på 

hjemmesiden og trykker sponsor, så kan i se alle. 

Foruden grupper har vi mange medborgerlige 

samtaler, bisidder arbejde og gældsvejledning. 

Det bliver hovedsageligt udført af frivillige, og de 

er meget kompetente og dygtige til det. 

I efteråret var alle selvhjælps frivillige på besøg 

hos Kolding Selvhjælp.  Vi hørte lidt om deres 

organisation, som er et af de første 

selvhjælpsorganisationer i Danmark.  Vejen 

startede i 1989 – to år efter Kolding. Efter 

besøget var vi ude i byen og spiste. 

Sommerudflugten for alle frivillige og brugere af 

HUSET gik i år til Danmarks industrimuseum i 

Horsens, og frivilligfesten traditionen tro i 

cafeteriet på Knudepunktet, som Grethe også 

nævnte. Sommerudflugten betales delvis af 

overskuddet her fra Caféen.  Husværterne søger 

for at holde caféen godt i gang – og det genererer 

altså et lille overskud hvert år. Det er også 

husværterne der sørger for vi er med og har 

åbent i caféen de to gange om året når der er 

Open By Night. Tak for det husværter. 

December måned står altid i julens tegn her i 

HUSET.  Det starter med Føvling børnehave 

kommer og pynter juletræ og vi vækker 

julemanden – frivillige pynter huset op (og tager 

det ned igen efter jul) og vi holder juleaften.  I år 

var der 48 gæster inkl. 6 frivillige.  Vi fik alt 

sponseret.  Julemad, gaver, juletræ, servietter, 

lys, snolder – alt.  

Inden jeg slutter min beretning, vil jeg give jer 

lidt statistik.  

201 medlemmer heraf 34 medlemsforeninger. 

Vi har godt 500 følgere på FB 

Vi har afholdt 8 kurser / temadage for 

medlemmer og frivillige  

62 specifikke henvendelser fra borger, der gerne 

vil være frivillige  



685 specifikke henvendelser fra borger, der gerne 

vil have hjælp 

Sidste kvartal i 2017 har vi haft 32 henvendelser 

fra kommunen om borgere der skal have hjælp 

+ sidste kvartal i 2017 har vi haft 56 

henvendelser og hjulpet integrationsborgere med 

ansøgning om pas / ansøgning om forlængelse af 

opholdstilladelser / opholdskort til børn / 

familiesammenføringer / hjælp til ansøgning om 

at blive medlem i fagforeninger og a-kasser. 

14 konkrete synliggørelsesaktiviteter om frivilligt 

arbejde, der retter sig mod offentligheden 

3 faglige konsulentbistand til opstart af nye 

initiativer 

Til slut vil jeg sige tak til Bestyrelsen for godt 

samarbejde, og tak til Gitte og Poul.  Jeg synes vi 

finder rigtig godt ud af det sammen.  Vi har hver 

vores kompetenceområder, og det fungere godt. 

 

 


