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FACEBOOK

TAK FOR I ÅR

I 2021 er antallet af facebookfølgere
steget fra 184 til 360. Det betyder, at
budskabet om frivilligcenterets
aktiviteter når ud til flere og flere i
Albertslund. Vores Facebookside
hedder Frivilligcenter Albertslund. Følg
os der og hjælp med at få flere med i
fællesskabet.

Her fra Frivilligcenter
Albertslund vil vi gerne sige
TAK for i år. På grund af
corona, måtte vi desværre
holde frivilligcenteret lukket
helt frem til maj. Men heldigvis
har det også været et år, hvor
fællesskab har fyldt mere end
corona. Det har været en
kæmpe fornøjelse med så
mange dage i frivilligcenteret
med liv, snak, samvær og grin.
Det ser vi frem til meget mere
af i 2022.

MUSIKINSTRUMENTER
Frivilligcenteret har fået
musikinstrumenter, som er til
rådighed for husets brugere.
Du kan blandt andet spille
klaver og guitar.

KURSUS

MEDLEMSKAB

I november havde vi besøg af
Center for Frivilligt Socialt
Arbejde, som afholdt kurset ”Få
nye frivillige, som bliver i
foreningen”. Vi var 18 tilmeldte
og havde en lærerig og hyggelig
dag.

Frivilligcenterets medlemstal er stabilt,
men vi vil rigtig gerne have flere med. Du
kan blive medlem som enkeltperson for
50 kr. om året eller som forening for 100
kr. om året. Som medlem kan du bruge
vores lokaler, støtte vores aktiviteter, få
hjælp til foreningsarbejdet, få indflydelse
på kurser mm. Meld dig ind på vores
hjemmeside www.frivilligcenter.nu

KONTAKT

FRIVILLIGE

Frivilligcenter Albertslund

KÆMPE TAK til de 16 frivillige, der er
tilknyttet frivilligcenteret og vores
projekter. I gør alle en forskel og det er
så skønt at arbejde sammen med jer.
Tusind tak for jeres indsats i 2021.
Hvis du også har lyst til at være frivillig,
er der plads til flere på holdet.

Bygangen 25, 1. sal
2620 Albertslund
kontakt@frivilligcenter.nu
27 78 97 93
www.frivilligcenter.nu

ARRANGEMENTER
DIALOGMØDE OG GENERALFORSAMLING
Den 21. april mødtes vi til digitalt dialogmøde
om frivilligcenteret - hvad laver vi, hvad kan
huset bruges til, og vi fik input til, hvad der
ønskes i huset fremover. Vi havde et rigtig godt
møde på trods af begrænset fremmøde og lidt
tekniske udfordringer. Efterfølgende afholdt vi
generalforsamling, hvor der blev valgt nye
medlemmer til frivilligcenterets bestyrelse.

MARCH MOD ENSOMHED

Den 19. august mødtes vi til morgenkaffe i
frivilligcenteret og gik i fælles flok ud til
Roskildevej og tilsluttede os March mod
Ensomhed. Vi håber at være med igen i 2022 for
at støtte op om kampen mod ensomhed.

DANMARK SPISER SAMMEN

I 2021 har Danmark Spist Sammen i uge 23 og
45. Det gjorde vi også i frivilligcenteret. I uge 23
fejrede vi Danmark Spiser Sammen hele ugen blandt andet med fællesspisning i Det Kreative
Værksted. Over 60 mennesker var samlet i
forskellige grupper til fællesspisning i løbet af
ugen.
I uge 45 mødtes vi 26 mennesker og fejrede
Mortens Aften i frivilligcenteret.
Det var fantastisk at fylde huset med fællesskab
og glade mennesker i begge uger.

FÆLLESSPISNING

I forbindelse med Fællesskabsstafetten var vi
samlet 40 mennesker til en glad aften med
fællesspisning og hygge. Vi modtog stafetten fra
Overskud i Albertslund og gav den videre til
Natteravnene.
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I frivilligcenteret
har vi haft flere
projekter i 2021.
Vores projekter
er kun mulige,
hvis vi skaffer
penge fra puljer
og fonde. Det er
vi heldigvis (også)
gode til.

KULTURTUR
KulturTUR er støttet af Kulturstyrelsen. Med KulturTURE har vi
tilbudt ældre, der savner fællesskab, 8 gratis kulturelle
udflugter med fællesspisning. Der har været plads til 10 på
hver tur, som er afholdt i perioden september til december
2021. KulturTUR har været til Fængselsgourmet, i
Vikingelandsbyen, i Taastrup Teater, i Tivoli og på biografture i
Musikteatret. Der har været stor efterspørgsel på turene og
mere end 40 har deltaget, hvoraf nogle har været med på
flere ture.

SAMVÆRSGRUPPE
FOR EFTERLADTE

DET KREATIVE
VÆRKSTED

FÆLLESSKABSSTAFET

Det Kreative Værksted er muliggjort
af bevilling fra TrygFonden og
havde første åbningsdag den 30.
maj 2021. Værkstedet har åbent to
gange ugentligt, hvor alle er
velkomne til at komme og lave
kreative aktiviteter. Alle materialer i
værkstedet er gratis. Der afholdes
løbende introduktioner til kreative
aktiviteter og laves fælles projekter.
Værkstedet er meget populært og
over 80 har været i værkstedet
siden åbningen, hvoraf over
halvdelen har besøgt værkstedet
flere gange. Værkstedet fortsætter i
2022.

I starten af 2020 etablerede vi i samarbejde
med Albertslund Kommune en
samværsgruppe for 12 borgere, der har
mistet ægtefælle/samlever. Gruppen er
forankret i frivilligcenteret og har to frivillige
tovholdere, som koordinerer gruppens
møder og ture. Samværsgruppen tager på
udflugter sammen. Gruppen har lige
modtaget §18-midler til aktiviteter i 2022.

Igen i år har vi afholdt
Fællesskabsstafet i Albertslund.
Stafetten blev afholdt i uge 41, som
er Mental Sundhedsuge.
Fællesskabsstafettens formål er at
synliggøre byens fællesskaber, at
invitere flere med i fællesskabet
samt at skabe netværk på tværs.
I år deltog 42 fællesskaber og
stafetten havde 53 hop gennem
byens fællesskaber. Vi sluttede
stafetten af med en Fællesskabsfest,
hvor 120 deltog. Til festen blev årets
frivillige sociale ildsjæle kåret.
Fællesskabsstafetten er muliggjort
af midler fra Albertslund Kommune.
Vi afholder Fællesskabsstafet igen i
2022, hvor vi håber endnu flere vil
være med.

BISIDNING OG ØKONOMISK
VEJLEDNING

Projektet er i første omgang muliggjort af bevilling fra
Socialstyrelsen og sidenhen af kommunens pulje til
frivillige sociale foreninger og Danske Banks Fond. De
frivillige har blandt andet hjulpet med økonomisk
vejledning, boligsøgning, hjælp til Nem-ID og bisidning.
Der er givet hjælp 40 gange, og alle går meget glade
herfra.

LIVSHISTORIE

Socialstyrelsen har bevilget midler til, at
vi kan starte livshistoriegrupper for
ældre. I gruppen handler det om at
erindre, fortælle og lytte til
betydningsfulde historier fra hinandens
liv. Gruppen består af 4-6 ældre og en
frivillig gruppeleder. Vi har afholdt
uddannelsesworkshop med de frivillige
og starter grupperne i det nye år.

