
Deltagere på FrivilligBørs 2018 



LIV I STENLILLE 

Tilbyder at arrangere fester for 

hele Sorø kommune med Halfest 

og Festival samt Sodadisk for     

3-6 klasse op til 14 år.  

Ønsker bredere netværk blandt 

foreninger i hele kommunen så 

vi kan hjælpe hinanden med 

materialer og økonomi. 

Frederiksberg Kommune 

Ønsker at finde ud af hvordan 

man holder FrivilligBørs. 

Specialcenter Lundebo 

Tilbyder lån af lokale (kl. 19-22), 

reklame i Lundebos interne avis, 

socialt samvær med beboerne.  

Ønsker underholdning og 

aktiviteter for beboerne, 

frivillige til beboeraktiviteter 

Røde Kors Dagcenter 

Ønsker interessante foredrag, fx 

om en spændende rejse, et 

spændende job eller en 

spændende oplevelse.        

Ønsker underholdning med 

musik, sang, dans, teater. 

Ønsker hjælp ved bankospil eller 

andre arrangementer.  

Fjerkræklubben for Sorø og Omegn 

Tilbyder vejledning og foredrag 

om høns og andet fjerkræ samt 

guidede rundvisninger i vores 

fjerkrækoloni.  

Ønsker genbrugsmaterialer til  

vores fjerkrækoloni og klubhus. 

Frivilligambassadørerne                                

på Sorø Akademi 

Tilbyder at finde unge frivillige til 

arrangementer, der kan bidrage til 

sammenhold og fællesskab mellem 

akademisterne - fx indsamlinger 

hvor man som afslutning            

spiser suppe sammen.  

Lars Schmidt, politiker 

Tilbyder at fortælle om, hvordan 

det er at være politiker. 

MÆTVÆRK 

Tilbyder mulighed for at være med 

til at arrangere folkekøkken og 

andre fællesskabende aktiviteter, 

hvor man også kan få mulighed for 

at præsentere sin forening. 

Ønsker at få kontakt til foreninger 

og borgere der vil deltage i 

madlavning og bidrage til aktiviteter. 

Kyndelmisse Lysfest 

Tilbyder mulighed for at deltage 

i Kyndelmisse Lysfest 26/1-19 

ved at holde et spændende 

foredrag, optræde med teater/ 

musik, hjælpe med at omdele 

flyers og plakater, eller holde 

åbent hus-agtigt, og selvfølgelig 

passer ind i Kyndelmisse Lysfest 

”konceptet”  

Bo- og Støttecenter Sorø 

Tilbyder praktisk hjælp ved 

forskellige arrangementer samt        

IT-hjælp, såvel på pc og i-pad       

som på mobiltelefoner.  

Ønsker foredrag, kurser samt      

sport- og kulturoplevelser.  

Center for Psykosociale Indsatser 

Tilbyder oplæg om Recoveryproces 

og om at leve med en diagnose.  

Foreningshuset Slaglille Bjernede  

Tilbyder praktisk frivilligt fællesskab 

ved vores arrangementer og 

byggeprojekter. 

Ønsker flere der vil være med i 

vores byggeprojekter og hjælpe med 

praktiske opgaver ved vores 

arrangementer. 

https://bostottesoroe.wordpress.com/


Slaglille-Bjernede 4H 

Tilbyder samarbejde om 

aktiviteter og materialer. 

Ønsker inspiration til nye 

aktiviteter, medhjælpere og 

hjælp til at finde børn der vil 

være med i vores kreative 

aktiviteter. 

Holbergteatret 

Tilbyder gratis biletter til       

generalprøverne på 

”Kilderejsen” fredag 22/6 og 

søndag 24/6 2018 kl. 19.30.  

Afrikansk Forening i Sorø 

Ønsker hjælp til at lave PR, 

f.eks. foldere. 

Kongskilde Naturcenter 

Tilbyder frivilligt fællesskab om 

naturformidling, fx til offentlige 

arrangementer med vild mad på 

bål, arbejde i den gamle smedje, 

vandmøllebyggeri mv.  

Ønsker hjælp til arrangementer 

hvor vi formidler naturen ved 

Kongskilde.  

Slaglille-Bjernede Krolf 

Tilbyder gratis krolf-prøvespil. 

Stafet for Livet, Sorø 

Tilbyder mulighed for at være med i 

et godt fællesskab om arbejdet med 

at sætte stafetten op, afholde den 

og pakke den sammen.                

Tilbyder formidling og rådgivning 

om kræft.  

Ønsker samaritter under stafetten.  

 

Sorø Erhverv 

Tilbyder sparring om 

samarbejde med virksomheder.  

Ønsker at finde ud af hvilke 

behov der er for samarbejde 

med virksomheder.  

Frivilligcenter Sorø 

Tilbyder rekrutteringskursus: 

Nøglerne til at finde frivillige. 

Tilbyder rådgivning om fundraising, 

samarbejde om projekt for     

Udsatte Familier med Børn,             

samt partnerskab om extra 

synlighed via FrivilligBørs 2019.  

 

Michael Foresom 

Tilbyder at komme ud og holde 

forskellige foredrag. 

BørsBoss: 
Bjarne Stenbæk, Sorø Avis  

Arrangører: 
Slaglille-Bjernede 4H, Foreningshuset Slaglille Bjernede, 

Fjerkræklubben for Sorø og Omegn, MÆTVÆRK ,       

Stafet for Livet Sorø, Afrikansk Forening i Sorø               

og Frivilligcenter Sorø  

 

 

Info: 
Mail: info@frivilligcenter-soroe.dk 

tlf.: 29 41 70 92 


