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Årsberetning 2020. 

 
Indledning 
 
Det første jeg skrev på årets beretning var: ikke for meget coronasnak – prøv at se 
fremad. Nu må vi se om det er lykkedes. 
Det er en noget mærkelig oplevelse at sidde at skrive årsberetningen for 2020 her 
sidst i maj 2021. Sidste gang vi havde generalforsamling var i august 2020, og selvom 
vore vedtægter foreskriver generalforsamling inden udgangen af april, så nåede vi 
altså heller ikke i år den tidsgrænse. Men juni er trods alt tættere på – så fremgang 
på den parameter! 
Aktivitetsniveauet har helt naturligt på grund af restriktioner været særdeles lavt i 
2020. Vi har holdt telefonerne og mailen åbent, så alle der havde brug for hjælp til 
det ene eller det andet kunne få den hjælp de måtte have brug for, men ingen 
lokaleudlån – ikke mange henvendelser fra medlemsforeninger – ingen kurser – kort 
sagt ikke megen aktivitet. Hovedkvarteret kunne holde åbent det meste af året – 
igen: underlagt de til enhver tid gældende regler for samvær. Selvhjælpsgrupperne 
har ikke været oppe at køre siden den totale nedlukning i marts 2020. 
Alt dette – og jeg vil ikke gøre yderligere ud af alle de fortrædeligheder, vi mødte på 
vores vej gennem coronamørket -  har naturligvis påvirket os alle. Vi er helt sikre på, 
at der er opgaver, som ikke blev løst tilfredsstillende, og opgaver som vi med den 
viden, vi har i dag, kunne have løst på anden vis; men jeg orker ikke at være bagklog. 
Vi må lære af de situationer, vi som frivilligcenter blev sat i og bruge den viden, hvis 
fremtiden skulle byde os lignende situationer. Jeg håber, at den korte beskrivelse af 
årets aktiviteter, som nu følger er dækkende – ellers må generalforsamlingen 
spørge, når vi drøfter beretningen. 
 
Personalet. 
De vigtigste ændringer i 2020 skete på personalesiden. Anni Miller gik på efterløn i 
efteråret, og Pia Keller blev ansat som hendes afløser, efter en ansættelsesproces 
med mange gode ansøgere i feltet. Pia nåede næsten ikke indenfor døren, før vi 
atter måtte lukke ned – i sandhed en vanskelig start – men hun har et lyst sind, et 
fantastisk ”gå på” mod, så det er gået rigtig fint for os og for Pia. 
Lidt samme situation var Sandra, som blev ansat 1. marts i Hovedkvarteret, kommet 
i; men som omtalt i indledningen kunne Hovedkvarteret holde åbent efter første 
nedlukning i marts 2020. Men der har været store udfordringer at tackle i den 
dagligdag, der blev Hovedkvarterets. 
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Bestyrelsen valgte at ansætte Pia på 32 timer – i stedet for de 37 timer Annis stilling 
indeholdt, og det betød, at der ville være økonomi til, at Sandra kunne ansættes i 25 
timer. Vi i bestyrelsen håbede, at vi med 2 medarbejdere var mindre sårbare i 
dagligdagen overfor møder ud af huset og sygdom. 
Udviklingen har vist 2 ting: Tanken med 2 ansatte i stedet for 1 er rigtig; men det er 
en meget vanskelig opgave – og slet ikke en kerneopgave for et frivilligcenter – at 
drive et værested som Hovedkvarteret. Det har bestyrelsen taget konsekvensen af 
her i 2021, og mere om det, når jeg senere skriver om fremtidsplanerne. 
 
 
Indsatsområder 
 
FrivilligThys indsatsområder i 2020 nåede vi ikke i mål med, så de er gentaget her i 
2021, dog suppleret med en ekstra fokuseret indsats på at hindre ensomhed. 
Herefter er der særligt fokus på: 

• Synliggørelse af Frivilligcenteret med hovedvægten lagt på de forskellige 
elektroniske medier 

• Rekruttering og fastholdelse af frivillige. Der skal altid være balance mellem 
de opgaver FrivilligThy skal løse og antallet af frivillige, så vi med stor kvalitet 
kan løse opgaverne 

• Årligt strategimøde i bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der retningssætter 
aktiviteterne på Frivilligcenteret, og bestyrelsen har som mål, at der hvert år 
udpeges mindst 2 indsatsområder. 

• Fokus på indsats mod ensomhed. Som konsekvens af at flere borgere i Thisted 
kommune lider under ”at være alene om livet” ønsker FrivilligThy at 
intensivere indsatsen mod ensomhed. 
  

Vores hjemmeside er blevet voldsomt revideret og udviklet. Dette skyldes 
samarbejdet mellem webmaster (og bestyrelsesmedlem) Henrik Jespersen og Pia 
Keller. Alle vore planer – al dokumentation – vores regnskab m.m.m. ligger nu 
tilgængeligt for alle. Stor ros til Henrik og Pia for den indsats, og skulle der sidde 
nogen i medlemskredsen, som mangler noget eller har gode ideer til en endnu 
bedre hjemmeside, så ved jeg, at I er meget velkommen med disse ideer. 
 
I hvert eneste år FrivilligThy har eksisteret har ”årets højdepunkt” været Frivillig 
Fredag i september. Den dag hvor det sociale frivillige arbejde hyldes og fejres. Vi 
kunne ikke i 2020 være på Store Torv – og fejre hinanden – men i stedet blev det en 
mindeværdig, højtidelig og varm fejring i Kulturrummets store sal. Alle kunne ikke få 
plads, men Stine sørgede for, at hele festen kunne følges live på Facebook. Stor tak 
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til Stine for arbejde og teknisk snilde. Vi planlægger en stor fest på Store Torv sidste 
fredag i september med telt og fanfare for de frivillige. 
Ellers var det som sagt småt med aktiviteterne; men ingen organisation gik forgæves 
efter vores hjælp. Bare for at nævne ét projekt, så deltog vi i foråret i KFUM´s store 
maduddelingsprojekt, hvor mange familier fik et måltid veltillavet mad. 
 
 
Tak for indsatsen 
 
 Der skal herfra lyde en stor tak til de frivillige – som helt ufrivilligt blev inaktive 
2020. Vi har været igennem en svær tid – med opgaver og udfordringer, vi aldrig før 
har været præsenteret for.  
Nu bliver flere og flere vaccineret, og vi håber på en tilbagevenden til en mere 
”normal dagligdag”. Hvordan mon den ser ud? Det vil jeg også vende tilbage til i 
beretningen. 
 
Inden jeg vender beretningen mod nogle fremtidsbetragtninger vil jeg gerne sige tak 
til alle, der på den ene eller anden måde har støttet FrivilligThys arbejde i 2020. Vi 
håber også at det frivillige sociale arbejde i Thisted kommune vil få en tydelig 
placering i det frivillige arbejde, som vi skal have op i omdrejninger, så alle der på 
den ene eller anden måde har ondt i livet, kan få en kompetent hjælp serveret med 
kærlighed. 
 
 
Fremtiden – set fra Nytorv 8. 
 
Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – VIVE har lige udgivet en 
stor undersøgelse af frivilligheden på det sociale felt. 7000 danskere har svaret VIVE 
på deres skemaundersøgelse, og hvor der for 2 år siden var 3 pct. af befolkningen, 
der udførte frivilligt socialt arbejde, var det i 2020 5 pct. af befolkningen – en 
mærkbar stigning. 
Spændende bliver det at følge om det er en udvikling, der også fører til mere 
frivilligt socialt arbejde, for der er også tegn på, at de frivillige er blevet mere 
selektive og mindre tilbøjelige til mere faste engagementer. På FrivilligThys scene er 
der tegn til, at vi kan rekruttere flere frivillige, så måske er der grund til optimisme.  
Som Storm P sagde: det er svært at spå – især om fremtiden. Mange mennesker er 
stadig påvirkede af nedlukning, sygdomsfrygt m.m. – men jeg tillader mig at tage 
den positive hat på og tro på, at frivillige og mennesker med behov for vores støtte 
vil mødes i den fælles kamp for en bedre hverdag. Vi må trods alt glæde os over, at 
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vi har klaret os rimeligt godt igennem coronapandemien i Danmark. Vi er blevet 
styret (nogen mener med hård hånd), men vi er i dag et sted, hvor vi som samfund 
er kommet over ”på den anden side af pandemien”. Vi har et samfund, der hænger 
sammen. Vi hjælper hinanden, når det brænder på – både socialt og økonomisk. 
Men måske er tiden nu til at tænke: alt det der er godt og virkede fint før og under 
pandemien: kunne det gøres anderledes og bedre?  
Rigtig mange mennesker fandt en stor tryghed i isolationen. Hvordan bliver vejen for 
dem tilbage til et fællesskab, hvor input ikke altid skaber tryghed? Vi er ikke alle som 
de økologiske køer, der en søndag i april slippes ud fra vinterens stalde og bare 
springer ud i det nye lands udfordringer. Hvilke trygge rammer kan vi skabe for disse 
mennesker, så ikke ensomheden tager over – jeg synes, det er en diskussion værd. 
I februar 2020 afholdt Thisted kommune et udmærket seminar med overskriften 
”Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde”. Tanken er, at Thisted kommunes 
politik for sårbare voksne kan udmøntes med de potentialer, der er i civilsamfundet. 
Et spændende projekt, som coronaen sikkert også har påvirket farten af. 
 
Et frivilligcenter skal først og fremmest understøtte det lokale frivillige sociale 
arbejde og gøre det synligt for borgere og medlemsforeninger, hvor de kan få hjælp. 
Vi har i FrivilligThy i fem år drevet et værested for senhjerneskadede i daglig tale: 
Hovedkvarteret. Vi synes, det har været en spændende opgave; men også en 
opgave, der ikke falder naturligt ind under et frivilligcenters arbejdsområde. Der går 
efter bestyrelsens opfattelse alt for meget tid fra kerneopgaverne, der udover 
frivillighedsområdet også traditionelt i Thisted kommune omfatter 
selvhjælpsgrupper. Vi har ikke kræfter til at løfte alle opgaverne. Derfor har vi 
skrevet til Thisted kommune og opsagt driftsaftalen vedr. Hovedkvarteret med 
udgangen af 2021. Thisted kommune har nu god tid til at finde ud af, hvordan 
fremtiden skal se ud på området. FrivilligThy stiller sig til rådighed med den viden, vi 
har på området, hvis det skulle ønskes. Vi ønsker alt det bedste for Hovedkvarterets 
brugere i fremtiden. 
 
Med dette – den måske noget korte beretning – vil jeg overlade det til 
generalforsamlingen at drøfte problemstillingerne – for kun gennem åbenhed og 
tryghed kommer vi på banen med gode løsninger. 
 
Tak. 


