
Frivillig i et fællesskab 

Mit eget frivillige arbejde!
Det hele begyndte da vi med to små børn flyttede til et 

nyt boligområde med 54 husstande i 1996.

Hvordan kan jeg skabe tryghed for mine børn i 

vores lokalområde?

Hvordan kan jeg bidrage til et stærkt fællesskab i 

mit nærmiljø – de to veje? 

(vi var tre børnefamilier der slog os sammen om denne 

opgave)
Hugo Tietze

centerleder



Frivillig i et fællesskab 

Undersøgelse ( brev til alle husstand på vejene)

Har du lyst til støtte etablering af bump på vejen?

- To fronter (for og imod)

- afslag fra kommunen på grund af uenighed.

Spørgsmål: hvordan får vi bilisterne til at køre mere 

ansvarligt på vores veje?

Svar: ………………….

Hugo Tietze

centerleder



Frivillig i et fællesskab 

Vi etablerede et Vejlaug!

Målet: 
Når vi kender hinanden får vi tillid til 

hinanden og føler tryghed!!!

Midlet: Vejfest, børneaktiviteter … 

Nabohjælp ( deler nøgler )

Snerydning ( fælles for alle)

Ledsage børn til og fra skole ( lege sammen)

Fælles container til haveaffald etc.
Hugo Tietze

centerleder



At være frivillig
DU ER FRIVILLIG

– dvs. at du ikke er tvunget til det.

DU FÅR IKKE LØN 

– dvs. at det du gør er ulønnet, men du kan blive 

anerkendt for din indsats med en gave. 

DU GØR DET FOR ANDRE END DIN FAMILIE/ VENNER 

– dvs. at det gavner andre end dig selv og din familie. 

DIT FRIVILLIGE ARBEJDE ER FORMELT ORGANISERET

– dvs. at det ikke er en spontan handling eller bare 

almindelig hjælpsomhed overfor andre.

Hugo Tietze

centerleder



Frivillig i et fællesskab 

Frivillighed er drevet af lyst

- og dør af pligt! 

Motivation for frivillighed 

ændre sig med tiden!

- ung, voksen, ældre har hver 

sit motiv.

Du bestemmer selv

hvor meget tid du vil bruge!!
Hugo Tietze

centerleder



Hvad motiverer
Udsagn fra frivillige: ( hver aldersgruppe har forskellige motivationer)

- Det gør mig glad at se andres glæde med det jeg gør, når jeg              

som besøgsven kommer og snakker. 

( begge søger socialt samvær)

- Jeg får brugt både mine personlige og faglige kompetencer og             

så lære jeg noget nyt som frivillig i lektiecaféen. 

( giver viden og samler erfaring til sit CV)

- Jeg har lært meget om ledelse som træner for ”miniputterne”            

og vil helt klart bruge den videre i min videre karriere. 

( afprøver kompetencer )



Afslutning

Spørgsmål?

Tak fordi du lyttede!


