
FrivilligThy – årsberetning 2019: 

Årsberetningen for 2019 skrives i marts måned 2020 – en af de vel nok mærkeligste 

perioder i danmarkshistorien. Vi har i skrivende stund landet ”lukket ned” på grund 

af coronapandemien – vi skal passe på hinanden ved ikke at være for tætte på 

hinanden – ”omsorg på afstand” kan man vel udtrykke det arbejde, vi alle udfører i 

det stille. Ingen tvivl om at mange gamle mennesker, folk med kroniske 

luftvejssygdomme og folk der i forvejen lever med forskellige handicaps alle har det 

sværere i dagens Danmark, sværere end de havde det før coronakrisen. 

Ensomheden var allerede på vej ind i fokus i det frivillige arbejde før pandemien. Nu 

står det vist klart for os alle, at vi må gøre en ekstra ekstra indsats for at inddrage 

alle i vort samfund – også når vi genvinder ”fatningen” og får normale tilstande i 

vort samfund. Det kan godt være, at vi økonomisk set bliver fattigere af 

coronapandemien – men vi bliver forhåbentlig ikke dummere som samfund, og ikke 

vil lære af den krise vi gennemlever lige nu. Livet er en skrøbelig størrelse – men 

også en fantastisk gave at pakke ud sammen med andre levende. Lad frivilligheden 

overleve. 

Med disse ord: velkommen til årsberetningen for FrivilligThy i arbejdsåret 2019. Et år 

der vel bedst kan beskrives som et år i smult vande. Vi har haft travlt, men føler, at 

vi med vore aktiviteter, har haft en balance mellem antallet af frivillige hjælpere og 

de opgaver, vi har påtaget os. Dermed ikke sagt, at alt er løst til ug med kryds og 

slange, for sådan er det sjældent, når man arbejder med mennesker. Meget er gået 

godt, meget er blevet evalueret, og forhåbentlig har vi ikke tabt nogen opgaver på 

gulvet. Årsberetningen vil ikke være dækkende for alle vore aktiviteter i 2019, men 

vil forhåbentlig give et indblik i aktiviteterne og et billede af den dagligdag, der 

betyder så meget for så mange mennesker på Nytorv 8. 

Grundlag for strategi for 2018 – 2024. 

For 4 år siden – i 2016 – skabte bestyrelsen og dagligleder et styringsredskab for de 

aktiviteter FrivilligThy står for og står inde for. I strategien er der 4 overskrifter: 

• Ledelse og organisering 

• Drift, strategi og udvikling 

• Samarbejdspartnere 

• Borgere og foreninger 



Planen foreligger elektronisk – og samme plan pryder pladsen på væggen lige over 

for ”chefens skrivebord”. Det betyder, at du kan gå ind til Anni og se planen, og 

samtidig se, at planen er et dynamisk arbejdsredskab, da der til stadighed er gule 

”post it” sedler rundt på den store plan. Ud fra arbejdsopgaverne prioriteres og 

planlægges. 

I 2019 var prioriteringerne på a) en stærkere bestyrelse, b) synliggørelse af 

FrivilligThys aktiviteter c) rådgivningscenter for unge og d) understøttende 

aktiviteter for medlemsforeningerne. 

Jeg vil ikke i beretningen gå i detaljer, men i stedet omtale nogle af de aktiviteter, 

der i 2019 blev fokuseret på i friviligcenterets virke. 

Vi har i vore vedtægter givet mulighed for, at bestyrelsen – ud over de seks 

generalforsamlings valgte medlemmer – kunne suppleres med op til tre medlemmer 

udpeget af Thisted kommune, arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden. Desværre har 

erhvervslivets parter ikke gjort brug af denne mulighed på trods af direkte 

henvendelser. Thisted kommune har heldigvis i flere år benyttet sig af den mulighed. 

Ellen Kirk, sad på denne plads i flere år, men gik i sommeren 2019 på pension og 

blev afløst af Jan Bendix. 

En stor tak til Ellen for et engageret og udbytterigt arbejde i bestyrelsen for 

FrivilligThy. 

Vores PR gruppe udfører et fantastisk stykke arbejde med at synliggøre det daglige 

arbejde. Vi er tilstede på Facebook, vi har en opdateret og velorganiseret 

hjemmeside, der nu også har små videoklip med levende fortællinger om 

aktiviteterne. Vi har i flere sammenhænge været ude og møde borgerne og fortælle 

om vort arbejde – en stor tak til folkene bag dette vigtige arbejde. 

Unge mennesker og frivilligt arbejde er ikke modsætninger – selv om det ind i 

mellem kan opleves sådan. Vi forsøger at hverve unge – bl.a. på social og 

sundhedsskolen – og vi har deltaget i forskellige projekter målrettet de unge – bl.a. 

rollemodelprojektet. Men det er svært at engagere og motivere de unge, selv om 

behovet for en støtteindsats er til stede. Vi arbejder videre, søger erfaringer og en 

dag finder vi nok ”de vises sten”. 

Helt naturligt fylder de ”understøttende medlemsaktiviteter” meget i vores daglige 

arbejde. Lokaleudlånet taler sit tydelige sprog. I alt har vores lokaler været booket 

1288 gange til arrangementer af enten medlemsforeninger eller af FrivilligThy. 850 



bookinger fra medlemmer og 438 af FT. Vi bliver brugt! Daglig leder og de frivillige 

på Nytorv udfører et stort arbejde med at organisere lokalerne og ”passe 

medlemsforeningerne op”. De udfører helt sikkert et fantastisk arbejde, for vi får 

kun ros for de muligheder, der gives på Nytorv 8. 

En stor tak til alle de frivillige og Anni, der sammen dækker udlånsopgaverne.   

 

Frivillig Fredag. 

En af kronjuvelerne i vores samling af perler er helt sikkert den årlige fejring af de 

frivillige, der året igennem har udført et flot stykke arbejde til gavn og glæde for de 

mange borgere, der måtte have hjælp behov. 2019 var ingen undtagelse. En stor 

festdag i et telt, der nu snart dækker hele Store Torv. Mere end 30 stande var 

beredte på at møde de mange borgere, der heldigvis igen i år fandt vej til 

festlighederne. 

Årets frivillige blev vågekonerne, der blev totalt overraskede over, at de skulle 

modtage hæderen. Uegennyttigt frivilligt arbejde får en helt ny og smuk klang, når 

det nævnes i forbindelse med vågekonerne.  

Tillykke endnu engang til jer.  

Hovedtaler var tidligere udenrigsminister Villy Søvndal, der holdt en bragende flot 

tale – ligesom han havde gjort 1989, da han gav Thyboerne startskuddet til 

oprettelsen af de første selvhjælpsgrupper. Det var således 30 år siden, at 

selvhjælpsideen kom til Thy. 

Selvhjælpen er stadig en stor og vigtig del af FrivilligThys arbejde, og der skal lyde 

en stor tak til de frivillige, der udfører dette væsentlige arbejde i dagligdagen. 

Pengedysten gav mere end 25.000 kr. i kassen – 

Og stor tak til Kim Poulsen, Michael Thinggaard og Bent Sørensen for en stor 

indsats. 

 

Et blik på vores medlemstal viser, at vi har godt fat i de foreninger, der udfører et 

frivilligt socialt arbejde. Hele 47 foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde i 

Thisted kommune, er medlemmer af FT. Uden at jeg ved det med sikkerhed, så tror 

jeg, at vi er meget tæt på en 100% dækning. Det er af største vigtighed, at vi også 



fremover formår at have alle med ombord, for kun på den måde kan FrivilligThy 

være katalysator for gode løsninger på det sociale område i Thisted kommune. Vi 

kunne godt ønske os, at der kom flere til foreningscafeerne og til 

rundbordssamtalemødet; men det må være et fremtidigt mål at gøre disse møder så 

indholdsrige for medlemmerne, at det bliver et must i de travle kalendere. 

 

Et ”bette kik” ind i fremtiden. 

Thisted kommune arbejder pt med ”Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde” 

– spændende hvad det udvikler sig til 

Paraplyorganisationen for frivilligcentrene Frise arbejder med en hel palet af 

indsatsområder – nævnt lidt i flæng: hvordan inddrager vi mænd i det frivillige 

arbejde? – hvordan inddrager vi dem, der står udenfor? – bæredygtige fællesskaber 

– og arbejdsmiljøet for de frivillige. 

Jo – der er ”arbejd nok til dem, der gerne vil arbejde”, som Niels Hausgaard sang. 

FrivilligThy vil gerne tage handsken op, men altid ud fra vores kerneopgaver, som er 

foreningsservice og selvhjælp.  

 

Huset her på Nytorv byder på flotte forhold – og de er blevet endnu bedre gennem 

forskellige vedligeholdelsesarbejder, som vi p. g. a. vores fine økonomi kan få udført 

– her tænker jeg ikke mindst den nye gulvbelægning i bl.a. dette lokale.  

Jeg kunne også have omtalt fællesmøderne og personale arbejdet, jobbørs, 

deltagelse i spisesammen arrangementer, arbejdet i Hovedkvarteret (bl.a. udflugter) 

og meget meget andet af det store arbejde, der udføres. 

Lad mig – inden jeg indstiller beretningen til generalforsamlingens drøftelse – takke 

alle omkring FrivilligThy – ikke mindst samarbejdet i bestyrelsen, samarbejdet med 

daglig leder, samarbejdet med Thisted kommune, og ikke mindst samarbejdet med 

de frivillige organisationer i Thisted kommune.   

Tak. 

  

 

 


