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ÅRET 
DER GIK



TAK FOR I ÅR
Vi vil gerne sige tusind tak for
året, der gik. Det har været et
travlt og fantastisk år. Flere og
flere mennesker bliver en del
af huset og vi mærker tydeligt,
at I er mange, der har et
tilhørsforhold til både huset og
dem, I møder her. Det er lige,
som vi har drømt om, siden vi
startede den nye kurs for
Frivilligcenter Albertslund. Tak
fordi I inviterer flere og flere
med, tak for jeres engagement
og tak fordi I er så gode ved
hinanden. Tak for i år! 

FRIVILLIGE
KÆMPE TAK til de 24 frivillige, der er
tilknyttet frivilligcenteret og vores
projekter. Vi er meget glade for, at
frivilliggruppen er vokset i 2022.
Tusind tak for jeres indsats – I gør en
stor forskel og bidrager så positivt til
fællesskaberne og samhørigheden i
huset.

Igen i 2022 er flere begyndt at følge med på vores
facebookside. Antallet af følgere er steget fra 360 til 521.
Derudover kan I nu også finde frivilligcenteret på
Instagram, hvor 115 følger med. Det betyder, at vi når 
ud til flere og flere med budskabet om frivilligcenterets
aktiviteter. Find Frivilligcenter Albertslund på både
Facebook og Instagram. Følg med og hjælp med at få
flere med i fællesskabet.

HENVENDELSER
Vi begyndte i 2022 at dokumentere henvendelserne til
frivilligcenteret. I gennemsnit har vi i 2022 modtaget 160
henvendelser om måneden, hvilket svarer til omkring 1.500
henvendelser om året, når vi tager højde for ferielukket.
Henvendelserne drejer sig hovedsageligt om aktiviteter, et
behov for samtale med os, et behov for hjælp samt
samarbejde. Vi er meget glade for det øgede
aktivitetsniveau.

SOCIALE MEDIER

KONTAKT
Frivilligcenter Albertslund
Bygangen 25, 1. sal
2620 Albertslund

kontakt@frivilligcenter.nu
27 78 97 93
www.frivilligcenter.nu

Træffetid
Tirsdag kl. 10-12
Torsdag kl. 10-12

MEDLEMSKAB
Frivilligcenteret har haft en flot medlemstilslutning i 2022.
Mange har især valgt at støtte op om vores arbejde
gennem personligt medlemskab, hvor antallet er
fordoblet i forhold til 2021. Frivilligcenteret har nu 71
medlemmer. Medlemskontingentet blev hævet af årets
generalforsamling. I 2023 kan du derfor blive medlem
som enkeltperson for 100 kr. om året eller som forening
for 200 kr. om året. Meld dig ind på vores hjemmeside
www.frivilligcenter.nu

Foreninger har bidraget til liv i huset
med egne medlemsaktiviteter fra
bestyrelsesmøder til foredrag og
sociale aktiviteter. Desuden har
medlemmer og frivillige taget initiativ til
at starte nye aktiviteter op. I 2022 er
der blevet spillet spil i Spil Op og delt
meninger i Delte Meninger. I det nye år
genåbner Café Ovenpå.

MEDLEMSAKTIVITET

http://www.frivilligcenter.nu/


GENERALFORSAMLING OG IDÈCAFÈ
Den 19. april mødtes vi til generalforsamling med flot
og engageret fremmøde. Vi sluttede
generalforsamlingen med fællesspisning og idécafé,
hvor vi fik mange gode idéer til fremtidens
frivilligcenter. Mange af dem har været inspiration til
aktiviteter i løbet af året og andre arbejder vi videre
med i det nye år.

KURSER
I 2022 har vi haft besøg af Center for Frivilligt Socialt
Arbejde to gange, som har afholdt kurserne ”Få modet
til at kommunikere med selvtillid og styrke” og ”Håb og
motivation. Hjælp mennesker med at få mere mod på
livet”. I alt 37 har deltaget på de lærerige og hyggelige
kursusdage.

MARCH MOD ENSOMHED
Den 17. august mødtes vi igen i år 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 2023 for at støtte op om kampen mod
ensomhed. 

DANMARK SPISER SAMMEN
I 2022 har Danmark Spist Sammen i uge 17 og 45. Det
gjorde vi også i frivilligcenteret. Den 25. april var der
fuldt hus til fællesspisning i Det Kreative Værksted.
Den 28. april var vi samlet 34 mennesker til aftensmad
og den 11. november var vi 24, der spiste lækker
brunch sammen. Det har igen i år været virkelig
hyggeligt at fejre Danmark Spiser Sammen med jer. 

JULEAFSLUTNING
Vi fyldte huset til juleafslutning den 15. december,
hvor der blev bagt vaniljekranse, lavet
havregrynskugler, klippe-klistret julepynt, spist
æbleskiver og ikke mindst spillet nissebanko. Huset
duftede af jul og summede af snak, grin og juleglæde.  

ARRANGEMENTER
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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 37 fællesskaber. Vi
sluttede stafetten af med en Fællesskabsfest på Bytorvet
med musik og uddeling af årets Ildsjælepriser.
Fællesskabsstafetten 2022 blev muliggjort af midler fra
Albertslund Kommune og Velliv Foreningen.

FÆLLESSKABSSTAFET

KULTURTUR LIVSHISTORIE
Frem til sommeren 2022, hvor
bevillingen fra Socialstyrelsen udløb,
havde vi livshistoriegrupper. I en
livshistoriegruppe handler det om at
erindre, fortælle og lytte til betydnings-
fulde historier fra hinandens liv. 10
ældre har deltaget i et gruppeforløb
sammen med en frivillig gruppeleder. Vi
har fået meget positive tilbagemeldinger
på gruppeforløbene.

Det Kreative Værksted har igen i 2022
været meget populært. Udover
almindelige værkstedsdage er der
blevet afholdt mange introduktioner
og fællesarrangementer som
fastelavn, julefrokost og
fællesspisning, hvor frivillige har lavet
mad. Siden værkstedets åbning i maj
2021 har mere end 200 deltaget,
hvoraf 113 har deltaget mere end én
gang på de i alt 137 åbningsdage.
Værkstedet har i 2021 og 2022 været
finansieret af TrygFonden og vil
fremover drives af frivillige.
Værkstedet har åbent to gange
ugentligt, hvor alle er velkomne til at
komme og lave kreative aktiviteter.
Alle materialer i værkstedet er gratis. 

DET KREATIVE
VÆRKSTED

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.

SAMVÆRSGRUPPE
FOR EFTERLADTE

Med støtte fra Nordea Fonden og Albertslund Kommune har
vi igen i 2022 kunnet tilbyde de populære KulturTURe for
ældre, der savner fællesskab. På en KulturTUR tager 10 ældre
og 2 frivillige på tur sammen til en oplevelse og
fællesspisning. I 2022 er turene gået til Nordisk Film med
frokost og rundvisning, til rundvisning i Vikingelandsbyen med
efterfølgende spisning, på biograftur med kaffe og kage samt
en juletur til Kongens Nytorv med frokost i Nyhavn. Der har
været stor efterspørgsel på turene og 36 har deltaget.

BISIDNING OG ØKONOMISK
VEJLEDNING
Med støtte fra kommunens pulje til frivillige sociale foreninger
og Danske Banks Fond har det været muligt også at tilbyde
frivillig bisidning og økonomisk vejledning i 2022. De frivillige
har blandt andet hjulpet med økonomisk vejledning,
boligsøgning, søgning af enkeltydelser, hjælp til Nem-ID og
bisidning. I 2022 har vi åbnet Drop In Caféen, hvor det er
muligt at få hjælp uden forudgående aftale. Der er givet hjælp
135 gange i 2022. Tilbuddet fortsætter i 2023.

FAMILIECAFÈ FOR
UKRAINERE
Den 9. november slog vi dørene op til en
ugentlig familiecafé for Ukrainere, som er
startet op i samarbejde med Albertslund
Kommune og Dansk Flygtningehjælp. I
caféen er der snak, forskellige aktiviteter
og let aftensmad. Frivillige værter tager
godt imod og sørger for hyggelige
omgivelser. Det er gratis at komme i
caféen og tilbuddet fortsætter ind i 2023. 


