
Beretning 2021 

 

I 2021 var vi i høj grad stadig ramt af Corona situationen.  Der 

var stadig afstandskrav og forsamlingsforbud.  Trods det, så 

havde vi på intet tidspunkt lukket.  Borgercaféen her var også 

åbent hele året, og tak til Jer frivillige, fordi I gør det så godt for 

gæsterne, så de kan føle sig trykke ved at besøge os.  

Vores medlemsforeninger trippede efter at mødes igen – 

samtidig med de også var lidt nervøse for Corona. På opfordring 

af et par medlemsforeninger,  besluttede vi at investere i lidt nyt 

udstyr – skærme og kamera i 3 møderum.   Men det blev igen et 

år med online møder i stor stil.  Frises årsmøde blev også digitalt, 

og bestyrelsen mødtes her i Caféen med Frise på skærmen.   

I 2020 søgte vi Sundhedsstyrelsen om penge til aktiviteter til 

demente og deres pårørende.  Det blev så først i 2021 vi brugte 

pengene.  107.000 kr. til aflastende aktiviteter for pårørende til 

mennesker med demens, aktiviteter til brug i hjemmene, 

demensdaghjem og til dememsafsnit  i kommunen.  Projektet 

sluttede med en dejlig eftermiddag i Brørup foreningshus for 

demente med ledsager med kaffe, kage, musik, fællessang og en 

goodiebag til alle.  Alt sammen arrangeret i samarbejde med 

demenskonsulenterne i kommunen.   

Senere på sommeren var vi igen heldige, og fik 34000 kr. fra 

Slots- og Kulturstyrelsen.  Et projekt vi døbte Kulturens 

mangfoldighed.  Penge ministeriet udbød for at få gang i 

kulturlivet igen.  Vi brugte pengene til en tur for børnefamilier, 

bedsteforældre med børnebørn og andre til Givskud Zoo, hvor vi 

sagde godnat til dyrene efter lukketid.  Vi var en tur på 

Koldinghus, men guide, og sidst besøgte vi Alfa Bryghus med 

mad og efterfølgende teater på biblioteket med skuespillere fra 

Sløjdscenen i Askov.   

Friluftsrådet havde også en pulje penge man kunne søge.  Det 

gjorde vi og fik 42000 kr.  En del af budgettet var til en lønnet 

tovholder, som kørte et projekt hen over efteråret for en gruppe 

på 7 håndplukkede personer.  De arbejdede med livsmål, 

fællesskab, farver, nærværs øvelser og naturterapi.  Vi har stadig 

lidt penge tilbage fra denne ansøgning.  De bliver brugt her i 

foråret engang.  

Først på sommeren blev jeg ringet op af Jens Chr. Bruhn fra 

Basen – ungecenteret på Askovvej.  Han havde gang i et 

internationalt projekt med unge fra bla. Tjekkiet – Ungarn og 

Norge om inklusion – altså at man som ung har ret til at være 

aktiv deltager og udvikle sig i mangfoldige fællesskaber.  Han 

ville gerne, om jeg kunne komme og give et oplæg på et kvarters 

tid om hvad vi fx arbejdede med i den sammenhæng.  Det ville 

jeg selvfølgelig gerne og sagde ja med det samme.  Det blev han 

glad for – det næste han sagde var, at det skulle foregå på 

engelsk, da det jo var internationalt.  Ups …  

Vi har afholdt et medlemskursus. Arrangementskalenderen og 

hvordan vi kommer i gang med at bruge det redskab.  

HUSETs årlige udflugt var til Sygeplejemuseet i Kolding og i 

Geografisk have.  



Vi arbejder stadig med brobygning sammen med Sydvestjysk 

Sygehus om frivillighed og medborgerskab  

I sommers blev vi indstillet til Danske Banks pris i anledning af 

deres 150 år jubilæum.  Vi blev udvalgt og modtog i oktober en 

flot pris på 15000 kr.  

Vi deltog i Open By Night.  

Vi afholdte en frivilligfest, hvor vi plejer at låne cafeteriet på 

Knudepunktet.  

Vi havde et lukket foredrag med Berith Siegumfeldt:  

Narcissister/psykopater. Kun frivillige var inviteret.   

Vi deltog i Børnekulturdagen – og var lige ved at blive væltet af 

børn og voksne, som kom og spiste madpakke og ikke mindst 

låne toiletter.  Tak til frivillige, som hjalp denne dag med 

historiefortællinger for børnene mens de spiste.  

Der var kommunalvalg i 2021, og i den anledning arrangerede vi 

et Dialogmøde på biblioteket for politikere.  Alle partier blev 

inviteret med max 2 kandidater.  7 partier var repræsenteret, og 

et dejligt publikum med stor spørgelyst.   Ca. 50 deltagere.  

Så blev det jul.  Corona eller ej, så blev det en fantastisk jul med 

30 gæster og 5 frivillige.  Både gæsterne og de frivillige var yderst 

tilfredse.  

Trods Corona, så var der alligevel mange der gerne ville deltage i 

selvhjælpsgrupper, så i løbet af året startede vi 2 sorggrupper op 

med i alt 12 deltagere, samt 2 grupper for børn i 

skilsmissefamilier med i alt 16 børn.  Foruden dem, kører der 

andre grupper fx for kræftramte, demens, kronisk syge mm.  I 

2021 er vi indgået i et samarbejde med Det nationale sorgcenter 

og Frise om et sorggruppeprojekt for yngre borgere.  Der er 

penge med til projektet, som Frise har søgt i TRYG fonden.  

Penge til bla en ekstra lønnet tovholder.  Vi har allerede fået 

pengene på forskud, som også kan ses i regnskabet som vises om 

lidt.  

Det er ret stor efterspørgsel på Gældsvejledningen, og vi har 

været ude at rekruttere yderligere 2 nye frivillige.  Kommunen 

har nedlagt deres hjælp til økonomisk trængte borgere, så de 

henviser i stor stil til os, og linker direkte fra kommunens 

hjemmeside til os. Der er nu 5 frivillige i det projekt.  22 borgere 

fik hjælp i 2021.  

Lektiehjælpen er der også meget efterspørgsel på.  Især om 

mandagen, hvor frivillige sidder og hjælper med opholdskort, 

pas, kørekort, sygesikringsbeviser, skattekort mm.  Også her har 

vi rekrutteret yderligere en frivillig. (Tal) 

Bisidderne har også haft travlt.  Der er også kommet en frivillig 

mere med på holdet.  

Her i Borgercafeen som er åben hver dag, var der lige ved at være 

krise ifht bemandingen af frivillige.  Frivillige kan også blive ramt 

af Corona, eller andre ting som gør de holder en pause.  Frivillige 

vil også have sommerferie.  Frivillige har også børnebørn, som de 

gerne vil se. MEN – vi er kommet over krisen, og har fået et par 

nye med på holdet af husværter + at vi har fået et par stykker 



tilbage igen, som har holdt lidt orlov.  TAK husværter – caféen 

kan bare ikke fungere uden Jer.  

I løbet af året har vi haft 2 praktikanter fra Jobcenteret.  Lige nu 

har vi én som faktisk burde være tilknyttet institutionen på 

Elmegade + en ung energisk mand som er her som lidt  frivillig 

praktikant.  Han er tilknyttet psykiatrien i Brørup.  

 

Tak til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde.  Det er en 

harmonisk og velfungerende bestyrelse med mange 

kompetencer.  Tak til Gitte – min kollega 

 

  


