
 

Beretning 2022 

Det har været et spændende år.  Et år med fest og farver.  Et 

år med udfordringer, alvor og krig.  Et år der er gået alt for 

stærkt.  

Vi har mærket krigen i Ukraine.  Vi har hjulpet ukrainer, 

som er kommet til Vejen kommune.  Vi har hjulpet med 

sproglære, indsamling af tøj, sko, ting og sager, som 

frivillige har organiseret på Egely i samarbejde med IUC, 

herboende ukrainer og  andre organisationer, bla. Dansk 

Folkehjælp.  Vi har i samarbejde med kirken startet en 

legestue for ukrainske børn Sognegården – og dette arbejde 

fortsætter ind i 2023.  

Vi arbejder stadig med brobygning sammen med 

Sydvestjysk Sygehus om frivillighed og medborgerskab.  

Vi har fået en plads i landspanelet i det nationale 

Frivilligråd, og har også en plads i det kommunale 

frivilligråd.  

Vi søgte og blev udvalgt til at være test kommune for et nyt 

landsdækkende projekt som hedder Socialkompas.dk.  Det 

vil jeg ikke sige mere om, for Sandra vil efter mødet her 

uddybe hvad det går ud på.  

I 2021 fik vi lidt støtte fra Friluftsrådet – der var penge i 

overskud, så i 2022 arrangerede Nina – som er frivillig på 

kontoret - 4 små ture i forsommeren og 4 små ture i 

eftersommeren.  Turene gik bla til Sønderskov med guide – 

kirkegårdsvandring her i Vejen – bytur med guide – 

Billingland – besøg på rådhuset med guide – Troldeparken 

– Vejen Idrætscenter og Vejen kunstmuseum med Teresa 

som guide.  Vores årlige store udflugt gik til 

Vadehavscenteret og restaurant Kammerslusen.  

Vi har afholdt et par foredrag her i Caféen.  Det første hed:  

Når drengedrømmen brister med 2 unge mænd.  Den ene 

var brandmand ved Seest fyrværkeri katastrofen, den anden 

pilot som måtte nødlande efter sammenstød med en flok 

Bramgæs.  Begge var ramt af PTSD.  

Det andet var besøg af provsten for Askov / Malt provsti – 

som fortalte om deltagelse i TV i Hjem til gården. 

Vi søgte også om deltagelse i det landsdækkende projekt: 

Sorggruppestøtte.  Det er et samarbejde med Det Nationale 

Sorgcenter og Frise.  Der følger lidt penge med – så vi har 

ansat Lise nogle timer om måneden til og med 2024.  

Projektet går ud på, også at få de lidt yngre borgere til at se 

værdien i en selvhjælpsgruppe.  Lise har kørt en gruppe i 

2022 og er i gang med en gruppe mere her i 2023 

Der har også været godt gang i andre selvhjælpsgrupper.  I 

løbet af 2022 af vi udover Lises projekt – kørt to 

sorggrupper for borgere der har mistet en livsledsager.  

Hver 14. dag mødes en gruppe for kræftramte.  Vi har kørt 2 

grupper for børn i skilsmissefamilier.  Vi har en gruppe 

kørende for pårørende til demente.  Vi har en Café LEV – 

som er en gruppe for borgere med kronisk sygdom.   

I 2022 startede vi i samarbejdet med Vejen kommune et 

netværk for forældre til børn. med autisme.  

Vi begyndte så småt med projekt: Unge i misbrugsfamilier.  

Et samarbejde med Vejen kommune, Vejen kommunes 

skoler og måske kommer TUBA i Kolding også ind i billedet. 



Det kommer meget an på om jeg kan finde noget økonomi 

til det – men det har jeg arbejdet på – og arbejder stadig på.  

Vores dør er altid åben, og det er der mange borgere der 

benytter sig af.   Borgere der er udfordret på den ene eller 

anden måde.  Borgere der har brug for en snak – Borgere 

der måske har brug for en Bisidder.    

Her i vores Borgercafé kommer der også mange gæster hver 

dag.  Her dannes netværk, venskaber, strikkeveninder, 

mandesnak, hygge og det er helt uforpligtende at være her.  

Cafeen er i 2022 besøgt af 7849 og der er 12 frivillige 

husværter der sørger fra alt.  Kaffe, brød, blomster mm.  

Stor tak for Jeres indsats.  

En lille intimkoncert med Carsten Knudsen blev der også 

plads til.  Det var Røde kors der arrangerede Musikalske 

besøgsvenner, og havde valgt vores café til det.   

Vi fik også tid til en grill dag med vores nye grill.  

Hjemmeværnsgården Frifeld Vejen var den glade sponsor.  

Danmark spiser sammen:  Tarteletdag.  

Noget der ikke lykkedes:  Fyraftensmøde i samarbejde med 

Knudepunktet og Midtpunktet i Holsted.  Mere fritid – flere 

muligheder.  Der var kun 3 tilmeldte.  

Når vi lige er ved det trælse – så blev vores Facebook hacket 

og vi måtte starte op på ny. 

Frivilligfest i oktober.                                                             

Besøg af 3 F seniorgruppe.                                                   

Besøg af Knudepunktet.                                                         

Besøg af 40 konfirmander fra Askov/Malt.                                     

Besøg af Føvling børnehave som pyntede vores juletræ.  

Vores tidligere 650 år gammel julemand er stoppet pga 

alder.  Vi har været så heldige at finde en ny på kun 375 år.  

Børnene var meget begejstrede for ham.  

Juleaften deltog 41 inkl. frivillige. 

Vi holder åbent de to gange Vejen Handelsstandsforening 

holder Open By Night – både her i Caféen og med en stand 

henne på gaden.                                                                             

Vi er madpakkehus når der afholdes Børnekulturdag.  

Vi inviterede det nye byråd på besøg.  Vi vil gerne vise dem, 

hvad vi står for og hvad vi kan.  

Vi arrangerede Frivilligmesse – så hele huset stod på den 

anden ende en uges tid.  11 foreninger takkede ja til at 

udstille og deltage.                                                                        

Vi var også  med til March mod ensomheden i Vejen IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjælp til opholdskort, kørekort, pas, skat, ansøgning om 

julehjælp mm:  212 henvendelser + det løse.                       

Tak til Jer frivillige der gør en uvurderlig indsats der. 

Lektiehjælp 2 gange ugentlig – har vi ikke direkte tal på. 

Økonomivejledning:  34 borgere er hjulpet på vej 

Bisidderne:  Har jeg heller ikke et nøjagtigt tal på.  Et par 

stykker af bisidderne arbejder ret selvstændig – og det er 

rigtig fint.  Igen tak – det er frivillige der holder at dette 

kørende.  

 

I 2022 havde vi 150 personlige medlemmer.  50 

foreningsmedlemmer inkl. 5 virksomheder.  

Vores lokaler blev lånt ud 456 gange (ikke vores egne ting) 

Den dag der var flest – var der 6 foreninger i løbet af dagen. 

Vi har haft 5 borger i virksomhedspraktik. 

Vi har haft 78 aktive frivillige 

Jeg deler kontor med regionskonsulenten fra Børns 

Voksenvenner.   

 

 

 

 

 

Til slut vil jeg igen sige tak til alle de mennesker der 

kommer her og deltager i frivilligt arbejde.  Uden Jer – 

ingen frivilligcenter.  Tak for samarbejdet med vores 

medlemsforeninger, virksomheder, forretninger som 

tænker på os især til jul.  

Tak til bestyrelsen.  Vi har en kompetent og bred bestyrelse 

og et godt samarbejde, som jeg er stolt af.  Ikke alle 

frivilligcentre er så heldige. 

Tak til dig Gitte.  Min eneste rigtige kollega.  Det kan jo 

blive noget sårbart, hvis vi ikke er enige om, hvordan vi 

kører foretagendet.  Men det er vi heldigvis stort set.  

 

Så kommer jeg til det allersidste i min beretning.  Jeg har 

gemt det til nu, for jeg vil gerne have, at det bliver            

”mit sidste ord ” 

Den 7 juli 2022 fik jeg en bestemt men venlig besked på 

først at møde op på mit arbejde kl. 10.   Det var på min 

fødselsdag – og et af de runde. Bestyrelse, ansatte, frivillige 

havde lagt en masse arbejde i at holde en reception for mig. 

Jeg mødte ind til et flot pyntet hus både ude og inde.    

Jeg skal også hilse fra min familie – børn, svigerbørn og 

børnebørn som alle blev inviteret og som alle dukkede op – 

det var de meget glade for.   

Jeg var imponeret over at se så mange gæster, som havde 

lyst til at komme og ønske mig tillykke.   

Jeg kan kun bare sige TAK  

 


