
 

 

INSPIRATION  
til dig, der vil med på  

FrivilligBørsen 
men som ikke ved,  
hvad du kan tilbyde og ønske  

Til:  
Virksomheder, frivillige foreninger & grupper,  

offentlige institutioner og privatpersoner 



 

 

 

 

Hvad kan du tilbyde som virksomhed? 

 Besøg i din virksomhed  

 CSR strategi: Indføre frivillige timer i virksomheden 

 Materialer og lokaler  

 Foredrag om dit arbejde – dit produkt – dine erfaringer 

 Prøvetimer eller prøvesmagninger 

 Samarbejde om events og arrangementer 

 

Hvad kan du ønske dig som virksomhed? 

 Foredrag 

 Kurser 

 Prøvetimer 

 Underholdning til julefrokosten 

 Et sted at afprøve dig selv 

 

Fordele ved at deltage i FrivilligBørs 2017 

 God og utraditionel reklame 

 Det styrker virksomhedens image i lokalsamfundet 

 Mulighed for strategiske partnerskaber  

 Forbedring af dit produkt – innovative løsninger – eller nye bud på 

hvordan dit produkt kan designes 

 

 

 

 



 

 

Konkrete eksempler fra FrivilligBørs 2015 
 

Foredrag: Sonjas.dk aftalte at holde foredrag om venskaber 

på Socialpsykiatrisk Center 

 

Rådgivning og reklame: Sorana Dyreklinik ved dyrlæge Sarah 

Beck lavede aftale med Kongsgaarden i Broby om deltagelse i 

eventen Liv i Landet på Kongsgaarden.  

 

Aktivitet og lære nye mennesker at kende: Sorø Gymnastik-

efterskole lavede aftale med Socialpsykiatrisk Center om en  

fodboldkamp mellem deres brugere og eleverne fra skolen. 

”Jeg fik kontakt til to steder,  
jeg nok aldrig ville have tænkt på  
i forhold til at holde foredrag hos” 



 

 

Hvad kan du som frivillig forening eller gruppe tilbyde? 

 Foredrag om jeres viden og erfaringer 

 Underholdning 

 Samarbejde om events og arrangementer 

 Sparring og rådgivning   

 

Hvad kan du som frivillig forening eller gruppe ønske? 

 Foredrag, kurser og prøvetimer 

 Lokaler og materialer 

 Sparring og rådgivning 

 Samarbejde om arrangementer og aktiviteter 

 Udvikling af nye aktiviteter  

 Hjælp til at skaffe nye frivillige 

 

Fordele ved at deltage i FrivilligBørs 2016 

 Nye kontakter 

 Inspiration  

 Mulighed for praktisk hjælp og kompetencer 

 Skabe bedre muligheder og tilbud til jeres målgrupper 

 



 

 

Konkrete eksempler fra FrivilligBørs 2015  
 

Hjælp til events: "Stafet for Livet-Sorø" indgik aftaler med Røde 

Kors Samaritterne i Tølløse, Cafe Intro samt Bo- og Støttecenter 

Sorø . Alle hjalp til på selve stafetten, i madboden, til det prak-

tiske og stod klar til førstehjælp.  

 

Foredrag:  Hjerteforeningen Lokalkomite Sorø holdt oplæg på 

Kongsgaarden om at leve med hjerteproblemer. 

 

Udvikling: Kongsgaarden fik aftale med Kaae Kommunikation 

om hjælp til at udvikle en kommunikationsstrategi. 

 

”Jeg fik en større indsigt i hvilke forskellige frivillige  
organisationer der figurerer i omegnen. Jeg fik derudover 
også en masse aftaler i hus som min forening vil kunne 
drage en masse nytte af. ”.  



 

 

Hvad kan en offentlig institution tilbyde? 
 Åbent hus og rundvisning  

 Deltage som gruppe i en større event eller indsamling   

 Materialer og lokaler   

 Foredrag om jeres arbejde og erfaringer 

 Underholdning 

 Samarbejde om event og arrangementer 

 Udvikling af nye aktiviteter sammen  

 Sparring og rådgivning    

 

Hvad kan en offentlig institution ønske sig? 

 Foredrag, kurser, prøvetimer 

 Sparring og rådgivning 

 Samarbejde om event, arrangement og aktiviteter 

 

Fordele ved at deltage i FrivilligBørs 2017 

 Samarbejde med virksomheder og frivillige foreninger om at give  

kommunens borgere nogle nye tilbud 

 Få et overblik over de lokale frivillige foreningers aktiviteter 

 Skabe øget fællesskab i lokalsamfundet  

 Udvikle borgernes livskvalitet  



 

 

Konkrete eksempler fra FrivilligBørs 2015 

Undervisning: Røde Kors Dagcenter fik 2 måneders undervisning 

af Helle Talbot, privatperson, i QiGong. 

Underholdning: Sorø Ældrepleje fik 2 forestillinger af  

Holbergteatret på Egecentret og Holbergcentret sammen med  

2. klasserne fra Borgerskolen. 

Foredrag: Emmanuel Arts holdt foredrag om Kenya på Røde Kors  

Dagcenter. Her fortalte de om deres hjælpearbejde med bl.a. gratis 

kunst- og håndværksundervisning til unge kenyanere, så de kan 

forbedre deres fremtid. 

Rådgivning: Bo- og Støttecenter Sorø lavede aftale med dyrlæge 

Sarah Beck, som giver rådgivning om at holde dyr. 

”Vi fik mange gode og givende aftaler i stand, og det var en 
super god aften. Jeg havde både personale og borgere med 
og alle deltog med fuld skrue. Vi fik også mulighed for at  
netværke med foreninger, som vores borgere kan drage 
nytte af, og som kan drage nytte af dem.”  



 

 

FrivilligBørs 2017 

Tirsdag d. 16. maj 2017, kl. 16.30-20  

Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø 

 

Tilmelding senest: 16. marts 2017 

på www.frivilligcenter-soroe.dk  under FrivilligBørs   

Som privatperson kan du også deltage i FrivilligBørsen!  

Konkrete eksempler fra FrivilligBørs 2015 

Aktivitet: Jeremy Derby aftalte af lave tandemcykling med asyl-

ansøgere fra Røde Kors Asyl i Dianalund. 

Undervisning: Helle Talbot indgik aftale med dagcenter om at 

lave QiGong hver tirsdag i 2 måneder. 

Fx med: 

 Materialer og lokaler 

 Rådgivning, undervisning eller sparring 

 Arbejdskraft 

 Foredrag og underholdning 

Arrangører: 

Kongsgårdens Venner, Afrikansk Forening, 

Stafet for Livet, Bo- og Støttecenter Sorø, 

Arabisk Modersmålsforening, Y’s Mens Club, 

Darfur Forening, Kræftens Bekæmpelse og 

Frivilligcenter Sorø 

http://frivilligcenter-soroe.dk/index.php/component/content/article?id=172

