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Dialogmøde med de frivillige sociale foreninger

Dato: 21. november 2018

Torsdag den 8. november 2018, kl. 19.00-21.00 afholdte Sundhedsudvalget åbent 

dialogmøde på Bangsbo Aktivitetscenter, L. P. Houmøllersvej 54, Frederikshavn

for de frivillige, foreninger, Sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn 

Kommune. Der var mødt ca. 60 deltagere op i gildesalen i Bangsbo. 

Emnet var: Unge i det frivillige sociale arbejde. 

 Hvordan engagerer vi flere unge i det frivillige sociale arbejde?

I det følgende gives en opsummering af dialogen på mødet.

Velkomst og oplæg til aftenens tema

v/ Christina Lykke Risager Eriksen, formand for Sundhedsudvalget

Christina fortalte at Sundhedsudvalget sammen med Sundhedspanelet er meget 

optaget af unge og deres trivsel. Mange unge er f.eks. ensomme. Det vil derfor være 

en gevinst for såvel foreninger, frivillige og de unge at kunne indgå i frivilligt arbejde.

Oplæg om rekruttering af unge til frivilligt socialt arbejde

v/ Torsten Højmark Hansen, konsulent ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Torsten lagde i sit oplæg vægt på, at unge ikke skal behandles som en særlig gruppe, 

da de blot er mennesker ligesom alle andre. De unge kommer med en rigtig god energi!

Herefter præsenterede han rekrutteringsprocessens fem skridt:

 Få nedskrevet en målsætning og eventuelt en rekrutteringsstrategi

 Lav en frivilligjob analyse

 Vælg én eller flere rekrutteringsmetoder

 Samtaler og god modtagelse af de nye frivillige

 Læring og evaluering

Forstå målgruppen

Nordjylland har den største andel af unge frivillige, nemlig 44 % blandt de 16-29-årige. 

Det er derfor vigtigt at vide, hvorfor unge laver frivilligt arbejde; de ønsker at gøre en 

forskel, det skal være sjovt, og der skal være mulighed for personlig udvikling.

De unge har fokus på fremtiden og det frivillige arbejde skal passe ind i fortællingen om 

deres fremtid. Derfor træffer de unge også mange valg. De shopper hurtigt rundt 

mellem mulighederne og er i gang med flere ting samtidigt. De er meget fleksible og 

har derfor et mindre fokus på livslangt medlemskab, 

De unge har samme krav som ældre frivillige:

 Konkrete opgaver

 Det skal være meningsfyldt

 De skal blive hørt

 De skal have ansvar og tillid
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Sådan findes de unge

For at fange de unge, er det vigtigt at få italesat, hvad opgaven består af. Der skal 

skabes et overblik og ske en konkretisering af de frivillige opgaver. Og så er det vigtigt i 

dialogen med de unge at spørge personligt og motiverende. 

De unge kan fanges via:

 Uddannelsesinstitutioner

 Hjemmesider (f.eks. www.frivilligjob.dk)

 Facebook

 Ung til ung rekruttering

Herefter lagde Torsten Højmark Hansen op til dialog på baggrund af hans oplæg. 

Følgende pointer blev fremlagt:

- De frivillige foreninger skal kigge indad i relation til deres forhold til de unge. 

Det kan være drænende for enhver ildsjæl at komme med forslag og så blive 

mødt med modstand. Det dræner samtidig de unge, hvis de ikke bliver taget 

seriøst eller involveret. Man skal være på lige fod med andre frivillige.

- Det er vigtigt at overveje, hvilken kultur foreningen har og få synliggjort dette 

over for de unge. Det handler om at gøre foreningen interessant for de unge 

med udgangspunkt i deres forståelsesramme

- Unge er travle mennesker, og der kan være udfordringer med at få logistikken 

til at hænge sammen. Foreningerne skal være klar til at understøtte dem i at få 

tingene til at hænge sammen – det handler om fleksibilitet.

- Det er nødvendigt at reflektere over, hvordan foreningen følger med 

samfundsudviklingen, så rutiner og arbejde følger moderne teknologi

- Det kan være en god idé at åbne op over for de unge, så de har mulighed for 

bedre at forklare, hvordan de mener, de kan tilføre værdi til foreningen.

- Forskellige rekrutteringsfaktorer kan gøre sig gældende i forhold til de unge. 

Nogle ønsker at være frivillige alene, mens andre ønsker at være det sammen. 

Det afhænger i høj grad også af opgavens karakter. 

At være ung og frivillig i Frederikshavn Kommune

v/ To unge frivillige i Frederikshavn Kommune

To unge frivillige på Ingeborghus fortalte om deres historie og introduktion til det 

frivillige sociale arbejde i Frederikshavn Kommune. De gjorde det klart, at unge rigtigt 

gerne vil tage del i det frivillige sociale arbejde, men at det er en opgave, at få dem 

rekrutteret. Det er dog forskellige perspektiver i og ønsker til det frivillige arbejde, som 

lokker de unge:

 Muligheden for at komme i rigtig dialog og skabe relationer med mennesker, 

da den personlige kontakt med mennesker er livsbekræftende 

 Det er vigtigt at gøre en forskel

 Det er vigtigt, at de unge føler sig inddraget og anerkendt i arbejdet

 Stor diversitet i opgaverne, så det ikke bliver kedeligt

 Muligheden for at udvikle sig selv. 

http://www.frivilligjob.dk/
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Det er deres vurdering, at behovet for flere unge frivillige i de enkelte foreninger i høj 

grad afhænger af opgavernes karakter. Skal man ud og være aktiv med noget, giver 

det en god energi at have flere unge med. Er opgaven at indgå i tæt kontakt med f.eks. 

ældre er det knap så oplagt.  

Dialog på baggrund af aftenens tema og oplæg

Den fremmødte forsamling drøftede i fællesskab aftenens tema og de forudgående 

oplæg. Udsagn fra opsamlingen i plenum:

 Det er utroligt ærgerligt, at unge ildsjæle kan blive mødt med fordomme og 

nægtet muligheden for at blive frivillig. Der burde være et stort ønske fra 

mange sider om at få sådanne drivkræfter tilknyttet.

 De unge frivillige bidrager med en rigtigt god energi. Deres gåpåmod skinner 

igennem og de vil meget gerne gøre en forskel for andre. 

 Det er paradoksalt, at mange foreninger efterspørger unge frivillige, men når 

de unge står og banker på døren, så afvises både de, deres energi og idéer. 

 Aftenens oplæg har tydeliggjort, hvor vigtigt det er, at foreningerne tænker 

over, hvordan de er synlige – i særdeleshed over for de unge, da der er et stort 

ønske om at rekruttere flere fra denne aldersgruppe. 

 En ordentligt velkomst og inddragelse ved rekruttering er afgørende. Dette 

gælder ikke blot i samarbejdet med de unge men med alle frivillige.

 Studerende vil meget gerne deltage i det frivillige arbejde. Det er blot vigtigt at 

sikre, at formålet og indholdet synliggøres for dem. 

 Unge frivillige er en inspirationskilde for andre unge. Det er en god spiral, når 

unge frivillige inspirerer andre unge til at tage del i det frivillige arbejde ved at 

vise, hvor meget man kan få ud af det.

 Det er nødvendigt at anerkende, at frivilligt arbejde også trækker som 

beskæftigelse for unge i deres fritid, da det er en god mulighed for at anvende 

sin fritid på noget meningsfuldt. 

Afslutning og afrunding

v/ Christina Lykke Risager Eriksen, formand for Sundhedsudvalget

Christina afsluttede aftenens program med at kvittere for en interessant aften med fakta 

og ny viden. Alle har gavn af unge i det villige arbejde – borgere, foreninger og de 

frivillige. Administrativt bureaukrati skal ikke besværliggøre arbejdet for foreningerne, 

da det ikke skal være problemfyldt at være en ildsjæl. 

Det er dejligt med så mange ildsjæle, der gerne vil flytte andre mennesker. Det er en 

lyst, der kan give så meget over for dem, som modtager en service. Hun modtager 

gerne invitationer til at komme ud og se, hvad foreningerne laver. En stor TAK til alle de 

frivillige, som yder en kæmpe indsats og gør en forskel for borgerne.
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