
 

FrivilligBørs Sorø i tal, 2018 og før 
 

God tilslutning, stort engagement og meningsfulde aftaler 
 

2018:  68 personer fordelt på 27 organisationer indgik 68 aftaler 

2017:  77 personer fordelt på 48 organisationer indgik 67 aftaler 

2016:  70 personer fordelt på 29 organisationer indgik 68 aftaler 

2015:  87 personer fordelt på 42 organisationer indgik 81 aftaler 
 

I 2018 handlede 47 af de 68 aftaler om samarbejde, især samarbejde om arrangementer. Resten 

handlede om foredrag, praktisk hjælp, rekruttering af frivillige, synlighed, materialer og lokaler. 
 

Udsatte blev inddraget i frivillige fællesskaber i 20 af aftalerne, og i 6 aftaler blev unge involveret. 
 

67 frivilligjobs blev formidlet på FrivilligBørs 2018, heraf gik 19 jobs til udsatte borgere. 
 

4 spændende nye tiltag startede på FrivilligBørs 2018: 

 Bo- og Støttecenter Sorø yder IT-support til 3 organisationer 

 Sorø Erhverv vil forsøge at bygge bro mellem virksomheder og frivillighed 

 Udsatte indgår aftaler med udsatte 

 Flere offentlige institutioner bruger FrivilligBørsen som kilde til nye muligheder 
 

Populært at være med i det frivillige fællesskab omkring FrivilligBørsen 
 

2018: 7 organisationer som arrangører, i alt 28 frivillige engageret 

2017: 7 organisationer som arrangører, i alt 19 frivillige engageret 

2016: 6 organisationer som arrangører, i alt 16 frivillige engageret 

2015: 3 organisationer som arrangører, i alt 27 frivillige engageret 

2019: 8 organisationer har meldt sig til Arbejdsgruppen, og vi har hele 2 mulige værter. 
 

Og sikke fin økonomi de frivillige skaber: Første FrivilligBørs kostede 66.000 kr., den næste 

kostede 4.900 kr., i 2017 blev det 3.100 og 2018 gav endnu en rekord med kun 2.800 kr. 
 

Enkel, sjov og positiv evaluering med stemmesedler 2018 
          Ja       Nej   

1. Vil du deltage i FrivilligBørs 2019?   26       1      

2. Er 1½ time passende tid at Børse i?    31       1 

3. Er det godt at holde Børs i april?     37       1 

4. Vil det være bedre i maj?       11     19 

5. Vil du være med til at  

arrangere FrivilligBørs 2019?                10   

 


