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Beretning for 2016 

Tiden går sin urokkelige gang, den går hurtigt og der er så meget vi gerne vil 
nå. Vi skal have tid til at arbejde, familien, børn, børnebørn, venner, fritid. 
Vores tid er derfor helt utrolig dyrebar og ikke mindst derfor vil jeg gerne 
indlede dette årsskrift med at udtrykke en stor tak – en tak til alle I frivillige – 
tak fordi I valgte at bruge en portion af jeres dyrebare tid i 2016 på at hjælpe 
hinanden. For det er vel i virkeligheden det vi gør, når vi laver frivilligt 
arbejde. Vi oplever ikke nødvendigvis at lappe velfærdssamfundets huller 
eller at bidrage til den kommunale opgaveløsning – nej vi i hjælper slet og ret 
hinanden - fra ét menneske til et andet - og vi gør det fordi vi oplever at det 
har en værdi i sig selv – vi oplever, at det er det rigtige at gøre og vi oplever at 
vores indsats gør en forskel. 

Et nyt spændende år er gået. 

 Nye projekter 

 Nye selvhjælpsgrupper 

 Nye og flere frivillige 

 Nye og flere besøgende/brugere i caféen 

 Nye og flere foreningsmedlemmer 

 Nye og flere samarbejdspartnere. 

 Nye i bestyrelsen og ny formand 

 Ny medarbejder 

 

På vores bestyrelsesmøder drøfter vi af og til visioner.  Visioner for vores hus 
– hvad er det vi skal – hvor skal vi hen - hvad er det vi gerne vil.  Uanset hvad 
– så er der noget vi skal.  Vi skal være her for vores medlemsforeninger – vi 
skal være her for borgere i Vejen kommune.  Det er ikke bare på scenen der 
er aktivitet – det er der i stor stil også bag kulisserne.  F.eks. det at være 
bindeled mellem de frivillige / det frivillige sociale arbejde og kommune.   Og 

der er en udvikling på vej. En udvikling der siger koordinering af ALT frivilligt 
arbejde, og ikke kun den sociale del.  Det er den vej vindene blæser, og det 
blæser også lidt ind i vores hus.  Det er en spændende udvikling.  Jeg har 
deltaget i en arbejdsgruppe nedsat af Vejen kommune – vi skulle arbejde 
med emnet Civilsamfund og frivillighed.  Jeg var den eneste 
civilsamfundsaktør.  Det førte videre til næste arbejdsgruppe, hvor vi direkte 
skulle komme med forslag til  koordinering af Vejen kommunes 
frivillighedsindsats.  Arbejdsgruppens forslag skulle sendes til udviklingschef 
Peer Rexen og HUSET fik sat et rigtigt godt fodaftryk i det forslag.  

HUSET er platform for vores medlemsforeninger.  Vi skal tænke samarbejde, 
vi skal tænke netværk. 

Eksempel: Vejen kommune kører et projekt der hedder Sundhed på tværs.  
Det er hold af unge kontakthjælpsmodtagere  på 15 – 16 personer der i løbet 
af 6 måneder skal blive arbejdsmarkedsparate – kort sagt.  Der er et par 
kommunale medarbejdere ansat til det – men de kan ikke løfte opgave uden 
frivillig hjælp.  Frivillige der går ind i projektet og bakker borgerene op i at 
fastholde motion – fastholde at lave god sund mad – fastholde dem i - at de 
overhovedet skal møde op - og hjælpe med netværksdannelse.   

Én af vores medlemsforeninger deltager rigtig meget i projektet, og vores 
egen frivillige økonomiske vejledning og frivillige i selvhjælp deltager rigtig 
meget.  Det sker i løbet af projektets 6 måneder – men særdeles også 
bagefter.  Vi skal sammen med nogle af vores medlemsforeninger forsøge at 
forankre projektet. 

Eksempel: Vejen kommunes integrationsafdeling kører et projekt som hedder 
Familieliv.  Der er vi også medspiller ifht at komme og fortælle om fritidsliv, 
frivillig foreningsliv og hvilke muligheder der er.  Ny gruppe hver 6. uge. 

 Eksempel: Dansk folkehjælp kører et projekt der hedder UngeNet rettet mod 
at give udsatte og sårbare børn/unge mulighed for at deltage i foreningsliv på 
lige fod med alle andre.  Opgaverne her er kontakt til foreninger. Sport, 
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spejder, ridning, skydning, fiskeri, karate, osv osv. Men også kontakt og 
samarbejde igen med kommunes Sundhed og Familieafdeling.  Det er dem, 
som skal hjælpe os med at finde målgruppen.  Nøgleordet i dette samarbejde 
er netværk.  HUSET har masser af netværk – Dansk folkehjælp har masser af 
netværk – og i løbet af nul komma niks – så fik dette projekt gang på jorden i 
Vejen kommune.  Andre foreninger der er involveret er Red Barnet, Broen 
Vejen og Børns Voksenvenner. Hvis nogen vil høre mere om UngeNet – så 
sæt jer hen til Preben og hør mere – det er trods alt ham der ildsjælen i dette.  

Vi har afholdt et samarbejdsmøde med andre frivillige organisationer der 
arbejder med integration.  Det var Røde Kors Vejen og Rødding – Red Barnet- 
Broen Vejen – Venligboerne Rødding – Ny i Vejen – Vejen Kirke, Multi Kulti og 
Integrationscaféen i Holsted.  Vi har aftalt nyt møde igen til april. 

Et projekt Poul har arbejdet rigtig meget på er KLAR TIL RESSOURCEFORLØB.  
Det er et projekt han selv har opfundet.  Det er et projekt vi gerne vil ”sælge” 
til Vejen Kommune.  Vi vil hjælpe de borgere der er langt fra 
arbejdsmarkedet.  Sårbare – udsatte.  Det er det vi er gode til.  Her i HUSET er 
der plads og lydhørhed og masser af kompetente frivillige.  Poul afleverede 
projektet til jobcenteret i november måned, og nu har vi faktisk lige hørt, at 
kommunen er interesseret.  Vi – Poul og jeg – tænker der skal følge økonomi 
med – så det bliver meget spændende, hvordan det udvikler sig.  

Nye selvhjælpsgrupper:  KUN FOR MÆND – en gruppe i samarbejde med 
FriSe.  To frivillige på kursus på Sjælland 3x2 dage.  

Pårørende til kræftramte – sorggruppe for voksne – 2 børnegruppe (børn i 
skilsmissefamilier)  Vi begyndte arbejdet med en gruppe for scleroseramte – 
den er startet op her først i januar med 7 deltagere – det er i samarbejde 
med scleroseforeningen.  Vi begyndte arbejdet med en gruppe for børn med 
handicappede søskende – den er startet op i mandags – og det er et 
samarbejde med socialrådgiver Birgitte fra Sundhed og Familie i Vejen 
kommune.  

Foruden grupperne, er der mange medborgelige samtaler – nogen kan vel 
nærmest siges at være krisesamtaler.  Bliver hovedsageligt taget af frivillige, 
men ellers er det Gitte, Poul eller undertegnede i første omgang.  Vi har et 
hold af bisiddere, som ret ofte er i arbejde.  Grethe kørte et kursus for 
bisiddere i foråret.  

Frivilliggruppen under Dansk Flygtningehjælp  var på tur i sommers til 
Himmelbjerget.  Undervejs tog vi en tur med veterantoget mellem Bryrup og 
Vrads. Vi har etableret en lille Gratis butik på Egely, hvor nyankomne 
flygtninge kan hente tøj, sko og legesager.  De skal visiteres enten af 
integrationsafdelingen eller af HUSET.  Jeg skylder de frivillige i butikken en 
kæmpe stor tak for deres engagerede arbejde.  Der er bestemt udfordringer 
undervejs.   Lektiecaféen – svinger meget i antallet af brugere.  Derimod er 
der mange frivillige der har lyst til at yde en indsats her.  Vi har for nylig 
udvidet servicen til også at kunne hjælpe med ansøgning om 
opholdstilladelser, pas mm.  Integrationsafdelingen har givet 7 frivillige et lille 
kursus – og de vil tilmed stille en tolk til rådighed.  Igen et resultat af godt 
samarbejde på tværs – og til glæde og gavn for borgerne.  Mht 
opholdstilladelser, så er det ikke en SKAL opgave for Vejen kommune, og så 
oplever vi jo borgerne står her i vores hus, og gerne vil have hjælp.  Det har 
ikke været så rart for os – for det kan godt være en lidt kringlet opgave, og 
man har kun ét skud i bøssen, for hvis man udfylder skemaerne forkert og de 
får afslag på opholdstilladelsen – ja så kan det ikke gøres om – ikke i alle 
tilfælde i hvert fald.  Frivilliggruppen og HUSET har 4 gange arrangeret 
flygtninge-kontakt-dag i et forsøg på at matche danske kontaktfamilier med 
flygtningefamilier, og Frivilliggruppen var også medarrangør til årets 
juletræsfest i Vejen idrætscenter, afholdt af integrationen i Vejen Kommune. 

Sommerudflugten for frivillige og brugere af HUSET gik til Kongernes Jelling, 
og senere på året i november afholdtes frivilligfesten som sædvanlig i 
Knudepunktets cafeteria.  
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Mandag i efterårsferien arrangerede Gitte igen en udflugt for økonomisk 
sårbare familier og turen gik til Koldinghus med støtte fra Soroptimistklubben 
i Vejen.  16 deltagere med tog frem og tilbage.  

Vi har deltaget i handelsstandens Open By Night både i foråret og i efteråret 
med mange besøgende. 

I maj måned fik jeg Poul i praktik, og det gjorde han så godt, at vi besluttede 
at projektansætte ham fra september 2016 til og med juni 2017.  

En gang om måneden har jeg morgenmøde hos Lene Hansen,  leder af 
integrationen.  En gang om måneden har jeg morgenmøde med Gitte 
Fallentin, rehabiliteringsleder.  En gang hver anden måned har jeg 
frokostmøde med Anita som er forebyggelseskonsulent. Og ca hver 4 – 5 
måned må vi komme på besøg i Sundhed og Familieafdelingen med Lene 
Villumsen i spidsen. Vi deltog i Vejen Kommunes workshop ”på date med en 
flygtning” – og vi deltog i Frivillig Fredag arrangementet i Medius i Holsted.  
Frivillig fredag som altid er den sidste fredag i september.  Hvis det går som 
planlagt, afholder Vejen kommune et arrangement for alle frivillig sociale 
foreninger i år – men hvis nogen her i aften har forslag til noget mere – så sig 
endelig til.  Jeg har mødtes med Helle Hansen, Kultur og Fritid, hvor vi  
brainstormede på ideer til dagen. 

Poul har arbejdet en del med tilladelse til køb af en afgiftsfri bus … Efter en 
del dialog i telefon og ansøgninger til skat, så skrev han direkte til ministeriet, 
og det fik Carl Holst øje på, som Grethe fortalte.  

Juleaften den 24. december kl 17:30 = 38 deltagere.   Masser af sponsorgaver 
fra byens handelsliv i form af både penge og gaver til alle der er her juleaften. 

Caféen – netværks café – social café – kært barn har mange navne.  Det er 
bare fremgang hele tiden i besøgsantallet.  Jeg er sikker på det er takket være 
de dygtige frivillige husværter, som tager deres tørn.  Tak for det husværter.  

Det er jeres fortjeneste – det er jeg meget glad og taknemmelig over.  I tager 
ejerskab, og sådan skal det være.  

Vi har fået nyt gulv her i caféen siden sidste år.  Vi har fået et ekstra lokale 
ovenpå tilrådighed.  Alkoholambulatoriet er flyttet til sundhedscenteret.   

Vi har fået fjernet rygeskuret.  Det var grimt og blev kun brugt af ganske få 
rygere, og som cykelskur   I stedet arbejder vi på at lave et lille hyggeligt 
gårdmiljø, så vi til sommer kan sidde og nyde kaffen i solskin. 

På kontoret er Inger Margrethe frivillig ansat hver torsdag formiddag og 
hjælper med koordinering af selvhjælp.  Chalotte kommer hver anden onsdag 
og hjælper som hus fe og andre små opgaver og pc arbejde.  Alice kommer 
hver anden tirsdag formiddag og stiller sig til rådighed med samtaler.  Else 
Marie kommer hver tirsdag og hjælper til over det hele inkl lidt rengøring og 
byture. Tak til jer – vi kan ikke undvære hjælpen. 

 

Til slut lidt statistik:  

 

 

 

 

 

 


