Frivilligcentrets Styregruppe.
Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede
foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune.
Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og
Kent Jensen.
Frivilligcentrets adresse.
Frivilligcentret i Egtved har fast kontor på Egetoft Aktivitet og træning, Kirkevej 23.
Frivilligcentrets opgaver/arbejde
Frivilligcentret har fast åbningstid torsdag fra kl. 10 – 12.
I samme tidsrum er der åbent for telefonisk kontakt.
De tilknyttede foreninger/grupper kan benytte sig af kontorets faciliteter.
Frivilligcentret hjælper med oprettelse/fornyelse af CVR- numre samt yder assistance
til ansøgninger samt henvendelse til offentlige myndigheder.
Hjælper med ansøgninger om bla. varmehjælp, § 18 midler og udførelse af mindre
EDB-mæssige opgaver og support/gode råd af forskellig art.
Frivilligcentret er med til at skabe kontakt mellem nye frivillige og de forskellige
aktiviteter.
Frivilligcentret støtter og/står for nye aktiviteter i samarbejde med interesserede om
start af nye aktiviteter.
Frivilligcenteret står for Værktøjskassen samt Bisidderordningen (i samarbejde med
Ældre hjælper Ældre og Ældre Sagen).

Samarbejde med øvrige frivilligcentre i Vejle kommune.
De 5 frivilligcentre, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle mødes hvert kvartal i Fælles
Forum med henblik på at udveksle erfaringer/ ideer samt med oplægsholdere for
udvikling af frivilligcentrenes arbejde. Dette er meget vigtigt at vi i fællesskab udvikler
os med henblik på udførelse af opgaver i forhold til civilsamfundets udvikling.
Samarbejde med kommunen og de kommunalt ansatte.
Frivilligcentret har et meget tæt samarbejde med de ansatte på Egetoft Aktivitet og
Træning og lederen af Plejecenter Hejlskov. Da der er personsammenfald med
Centerrådet for Egetoft skeles der ikke til om det er Centerrådet eller Frivilligcentret
som i gangsætter nye aktiviteter mm. Mange opgaver løses i fællesskab vi har
udviklet et fantastisk samarbejdsklima på Egetoft samt er med til at understøtte
samarbejdet med Vejle kommunes ansatte indenfor Sundheds- og
hjemmeplejesektoren. Mange af deres henvendelser om besøgsvenner, frivillige for
indkøb til de ældre går kontakten meget ofte gennem Frivillig Center Egtved som
formidler kontakten videre til Ældre hjælper Ældre, Ældre Sagen eller Røde Kors, som
sørger for at disse opgaver bliver løst.
I forbindelse med lukning af den betjente Borgerservice og den nye selvbetjente
Borgerservice, havde vi besluttet at gøre dette til en succes i samarbejde med Vejle
kommune. Alle de Frivillige sociale grupper, Centerrådet Egetoft, Datastuen,
Pensionistforeningen, Ældre Sagen, Ældre hjælper Ældre, Røde Kors, Hejlskovs
Venneforening havde aftalt med Jens Erik Mortensen chefen for Borgerservice i Vejle
kommune, at vi ville gøre en stor indsats for at få så mange som muligt til at møde op
ved åbningen den 21. maj. Det blev en meget stor succes med 110 deltagere og en
senere opfølgning i september måned med ca. 20. Alle de frivillige grupper var
repræsenteret ved indvielsen. Det viser at når vi står sammen kan vi gøre en forskel
til fordel for os alle. Det positive ved det store fremmøde er en gevinst på sigt. Alle
syntes det er en god løsning, og ”skræksenariet” at det krævede PC kendskab var
grundløs. Vi har nu mange ambassadører som kan sprede budskabet, det kræver
ingen forudsætninger for at komme i kontakt med det Vejle kommune. Frivillig Center
Egtved vil tilbyde at ledsage ”de ældre” som ikke føler sig trykke ved at benytte den
fjernbetjente Borgerservice. Indtil videre har vi ikke haft henvendelser om ledsagelse.
Samarbejde med øvrige foreninger som udfører socialt frivilligt arbejde.
Der har været enighed om at styrke samarbejdet med henblik på at styrke
fællesskabet og kunne tilbyde arrangementer som kan tiltrække både nye og gamle
frivillige til fornyelse og styrke den frivillige indsats i samarbejde med civilsamfundet.
I forbindelse med Vingstedmessen og evalueringen af denne, fik Frivillig Center
Egtved nedsat en Koordinationsgruppe som består af Røde Kors, Egtved
Pensionistforening, Ældre hjælper Ældre, Ældre Sagen, Centerråd for Egetoft, Hejlskov
venner og Frivilligcenter Egtved. Som ovennævnte Borgerservice fællesarrangement

viser at fællesskab gør stærk. I tiden fremover er jeg overbevist om at det vil styrke
os med dette fællesskab uden at det skal gå udover egen suverænitet, vi kan støtte
og udnytte vore kompetencer.
Værktøjskassen.
Værktøjskassen har bestået siden 2008 og der er en større og større efterspørgsel
efter mindre håndværksmæssige opgaver. Sidste år var det i særdeles på TV –
området, da antenneforening omlagde en del kanaler. Omkring årsskiftet har vi
selvfølgelig haft en del TV – opgaver. På TV - området har vi et godt samarbejde med
den lokale radioforretning, og der er en gensidig respekt for de opgaver vi udfører. Vi
satte et nyt projekt i søen i eftersommeren – en kørestol-/rollatordag. Vi rådførte os
med Hjælpemiddelcentralen, hvad vi måtte udføre, så vi ikke komprimiterer
sikkerheden. Der blev afholdt servicedag i Jerlev, Ødsted, på Egetoft og på Plejecenter
Hejlskov i tæt samarbejde med Hejlskovs Venneforening. Det blev en god oplevelse
for alle. Ingen tvivl om at det er opgave som vi må gentage. Ofte får vi også besøg af
kørestolsbrugere i kontortiden, som ønsker at dæktrykket skal kontrolleres. I
nov./dec. Havde vi flere opgaver med opsætning og check af røgalarmer. Vi finder det
er meget vigtigt at vi ved annoncer og omtale gør opmærksom på vigtigheden at de
ældre har monteret en røgalarm. I indeværende år har der været en meget stor
alsidighed i opgaverne. Vi har en rigtig god gruppe af frivillige i værktøjskassen, de
fungerer særdeles godt socialt og de er glade for, at der er en alsidighed i opgaverne.
Gruppen har rigtig mange gode kompetencer til gavn for vore rekvirenter. Vi afholder
lejlighedsvis møder med gruppen, er der nye opgaver vi kan påtage os, har vi det
rigtige værktøj. Vi har nu suppleret med indkøb af nyt værktøj, batteriboremaskine,
ledningssøger etc., som det også fremgår af regnskabet. Vi har udført 90 opgaver i
årets løb.
Der er sket en formel ændring af Værktøjskassen i november måned.
Jeg citerer fra brevet fra Ældre hjælper Ældre: Værktøjskassen blev startet af Ældre
hjælper Ældre i Egtved, men udviklingen har været, at det i praksis nu er
Frivilligkontoret, der tager sig af administrationen og koordineringen af
Værktøjskassens opgaver. Derfor har styregruppen i Ældre hjælper Ældre accepteret,
at Værktøjskassen fremover hører hjemme i Frivilligkontorets regi.
Frivilligcentret økonomi.
Vejle kommune har for 2012 bevilliget 20.000kr. til Frivilligcentrets arbejde. Som
noget nyt skal vi ikke længere sende vort regnskabstal til Frivilligcenter Vejle. De har
tidligere udført disse opgaver samt haft ansvaret for revision i forhold til Vejle
kommune. Vi står selv for regnskabsføringen samt revision. Selvom annoncering
efterhånden er en stor post, kan Frivilligcenter Egtved drives meget fornuftigt.

Frivilligkontoret
Frivilligcenter Egtved har nu itv. fået afsluttet indretningen af frivilligkontoret med
reol og ikke mindst en foldevæg, som har været savnet længe. Der mangler lige den
sidste afpudsning.
Synlighed.
Da Frivilligkontoret har kontor på Egetoft Aktivitet og træning samt der er stort
personsammenfald med Centerrådet er vi blevet meget synlige, hvorfor vor opgave
gøres meget lettere med den næsten daglige kontakt med de mange
aktivitetsudøvere som kommer på centret (i gennemsnit 1000 pr. uge). Der gives
derfor mange gode råd og vejledning ved den daglige omgang på centret.
Der annonceres minimum en gang i kvartalet i Egtved Posten med omtale af
kontortid, værktøjskassen samt bisidderordningen. Annoncerne følges normalt op med
en omtale på forskellige emner som vi finder væsentligt for omverdenen
Frivilligcentret er løbende i gang med at ajourføre vore foldere, et større arbejde, som
vil fortsætte i 2013, samt nye foldere vil se dagens lys. Der er jævnligt en omtale af
Egetoft Aktivitet og træning/Frivilligcenter Egtved i den lokale presse med de mange
aktiviteter/arrangementer som udføres i tæt samarbejde med både personale,
centerråd og frivilligkontoret.
Den frivillige Stigruppe under Egetoft har fået midler af Vejle kommune (Miljøpulje)
samt Jelling Sparekasse Fond til materialer for sammenbinding af de 3 spor. Gruppen
er nu i gang med at føje et 4. spor til og vi har fået godkendt projektet af Landbrug &
Fødevarer, og er i gang med ansøgning om midler hos Nordea fonden. Der melder sig
flere frivillige til disse naturprojekter. Gruppen har en god opbakning og vejledning fra
Vejle kommune. Vi har lagt gruppen under Centerrådet for Egetoft, da det i
samarbejde med Frivillig Center Egtved har ansvaret for at aftaler om vedligehold etc.
udføres- gruppen skal evt. suppleres med nye frivillige ved frafald etc.
FrivilligCenter Egtved har hjulpet en gruppe som har interesse i Billardspil, det
nuværende bord var totalt nedslidt. Vi søgte Jelling Sparekasses Fond om tilskud til et
nyt bord, de bevilligede 18.000 kr. Der er nu etableret en gruppe på 30 personer som
regelmæssigt mødes på Egetoft til dette spil. Det positive ved dette initiativ er at der
nu kommer helt nye ”kunder” som efterhånden har dannet et godt socialt netværk, og
der er muligvis nye potentielle frivillige.
Vi har en tæt kontakt til både Ældre- og Frivilligrådet hvor vi er repræsenteret i begge
råd.
Der afholdes minimum en gang om året møde med alle frivillige foreninger.

FrivilligCenter Egtved har sammen med Centerrådet for Egetoft afholdt 2 foredrag for
de frivillige mfl. med Hanne Skare – Ingen bliver over 40 år, og tidl.
Chefpolitiinspektør Per Larsen om livet ved politiet samt frivilligt socialt arbejde, er
med i Kræftens Bekæmpelse.
Vore foldere forefindes på Borgerservice mm. sammen med aktivitetsmappen, som
står for en større revidering.
Sammen med Centerrådet er vi i gang med at lave 2 nye hjemmesider Egetoft og
Frivillig Center Egtved), da den nuværende hjemmeside er meget vanskelig at arbejde
i. Det første udkast er lavet, hvorfor vi formodentlig medio 2013 kan aktivere vor nye
hjemmeside.
Som repræsentanter for det frivillige sociale arbejde på Egetoft er vi regelmæssigt
med til møder med Udviklingsrådet for Egtved, vi samarbejder om projekter til fælles
gavn for Egtved by, og med til at støtte op med frivillig arbejdskraft.

Visioner/”tanker” for 2013.
-

Ny hjemmeside aktiveres medio 2013

-

Der mangler en totalliste over alle de aktivitetsgrupper som bla. er på Egetoft
aktivitet og træning.

-

Frivilligcentrets medlemsliste ajourføres – sket personændringer i de tilknyttede
foreninger/grupper (når der sker ændringer i bestyrelses/gruppesammensætning mangler der tilbagemelding om disse).

-

Arbejde sammen med Centerrådet om ny frivillig for hjælp til
hjemmesideopdatering.

-

Mangler en frivillig for indrapportering til den daglige presse om aktiviteter som
foregår på Egetoft Aktivitet og træning/Frivilligcenter Egtved.

-

Sætte nye aktiviteter i gang i samarbejde med Centerråd og Egtved
Udviklingsråd til gavn for alle borgere i Egtvedområdet

-

Afholde møde med hjemmeplejen/sundhedsvejleder etc.

-

Udvikle samarbejdet med det offentlige

-

Indgå i projekt ufrivillig ensomme ældre

Kent Jensen
Formand for Styregruppen

