
Beretning 2020 

 

Da vi åbnede HUSET igen i januar 2020, var vi lykkelige 

uvidende om, hvad året 2020 ville bringe.  

Januar og februar 2020 var travle måneder, alene i disse to 

måneder  havde vi henvendelse fra 13 nye frivillige, vi 

startede 3 nye selvhjælpsgrupper op – Depression, 

Sorggruppe og en gruppe for børn i skilsmissefamilier. Der 

kom mange borgere i lektiecaféen og borgere der havde 

brug for hjælp til opholdskort, pas og sygesikring.  Vi nåede 

lige at holde et event på Egely, som vi sammen med 

integrationen, har som samlingspunkt for 

integrationsborgere i Aktiv Barsel, Gratis butikken, 

cykelværksted, rådgivning, systue og lær at cykle. Jeg var 

inviteret i Søsterlogen modersmålet 71 for at modtage en 

donation.    Vi fik to borgere i virksomhedspraktik og vores 

lokaler var bookede næsten helt op. Vi var så småt i gang 

med et nyt projekt sammen med Østerbyskolen: Børn og 

unge i misbrugsfamilier. Vi deltog aktivt på en 

Fondskonference i Vejen idrætscenter, hvor vi var inviteret 

til at stå med en bod/workshop. Vi havde besøg af 43 

gæster fra  FOA seniorklubben til fortælling om HUSET og 

derefter kaffe.  

Så blev det marts.  Vi deltog i FriSes årsmøde fredag/lørdag 

den 6 og 7 marts i Torvehallerne i Vejle. Det blev den 11. 

marts.  Lyset blev slukket.    

Vi måtte lukke for aktiviteterne.  Vi måtte lukke for 

Borgercaféen og HUSET i det hele taget.  Formanden 

ringede og sagde, Gitte og jeg bare kunne arbejde 

hjemmefra i 14 dage.  Ja vi troede jo det bare var 14 dage.  

Det sagde Statsministeren jo.   

Med hjælp fra et par håndfulde frivillige, etablerede vi 

telefonkaffe til en gruppe borgere, som vi i fællesskab 

udpegede.  

Vi arbejdede meget hjemmefra. Vores generalforsamling 

blev udsat, den fik vi afholdt i juni måned i stedet.  Vi 

afholdte en del videomøder med Vejen Kommune, fordi vi i 

fællesskab ville søge en pulje i Socialstyrelsen til udbyggelse 

af Gældsvejledning.  Vi fik ingen penge.  

På et tidspunkt udmeldte Velliv foreningen en akut pulje 

til brug under Coronaen til ensomme borgere.  Vi søgte og 

fik 50000 kr. til Naturterapi.  Vi ”lånte” Susie fra Vejle – i 

hendes fritid arbejder hun med naturterapi, så hver 

onsdag samlede vi to hold á 10 personer, og tog på 

naturoplevelser.  Sluttede af hver gang med kaffe 

udendørs – og vi var heldige med vejret de fleste gange.  

Senere blev der mulighed for at søge Kulturministeriet – 

vi søgte til en forlængelse af Naturterapi, og fik 42500 kr.  

Så var der penge til busture, og Susie arrangerede ture til 

Åtte Bjerge med en ”rigtig” naturvejleder, en tur til Filsø 

med madpakke, en tur til Nysø med kaffe og rundstykker, 

en tur til Jels sø med naturvejleder og til slut en tur til 

Bindeballe Købmandsgård med madpakke.   

Da Danmark så småt begyndte at åbne op igen i løbet af 

foråret/sommeren, begyndte vi også at åbne igen i Caféen 

– selvfølgelig med afstand.  Men der var mange af vores 

medlemsforeninger og grupper jeg måtte bede om at blive 

hjemme.  For det første fordi forsamlingsforbuddet var på 

10 personer, og for det andet, så måtte vi ikke forsamles 



ret mange i vores mødelokaler.  Det var faktisk ikke så 

rart, for mange savnede jo at komme hjemmefra og møde 

andre sociale relationer igen.  

Den næste udfordring vi mødte var mundbind.  Vi blev 

nød til at følge retningslinjerne, så alle der kom ind af 

vores dør, skulle bære mundbind. Specielt i Caféområdet 

gav det udfordringer for vores husværter, da ikke alle 

borgere tog kravet om mundbind alvorligt.  Men også det 

fik vi i fællesskab løst.  Tak for kampen kære frivillige.  

Med lidt forsinkelse, fik vi afholdt vores sommerudflugt, 

som i 2020 gik til Kerteminde og Kattegatcenteret.  Vi fik 

afholdt et arrangement for frivillige i Selvhjælp, hvor vi fik 

besøg af Charlotte Gabelgård som er trivselsvejleder på 

Østerbyskolen.  Vi fik startet en ny gruppe for børn i 

skilsmissefamilier.  Vi fik startet en sorggruppe for voksne 

der har mistet en livsledsager. Vi fik startet en Al-anon 

gruppe. Vi fik besøg af 20 damer fra Inner Wheel Brørup, 

som gerne ville høre HUSET og se vores lokaler.  Vi fik 

startet et bænkelaug i samarbejde med Flemming 

Simested fra Handelsstandsforeningen.  4 aktive mænd er 

med i lauget, og de nåede også lige at komme lidt i gang 

inden det blev for meget efterår.   

Vi inviterede medlemsforeninger til et kursus, hvor emnet 

var: Velkomstens vigtighed for nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

I efteråret arbejdede vi også lidt i, om vi skulle investere i 

City Info, som er et digitalt værktøj til annoncering via 

storskærme rundt om i kommunen.  Vi var i dialog med 

andre frivilligcentre i Region Syd, men med deres 

erfaringer og vores egen sunde fornuft, så synes vi ikke det 

var pengene værd.  Det bliver simpelthen set af for få.   

Vi deltog i Børnekultur på tværs i efterårsferien.  Tak til 

frivillige, som hjalp til denne dag. 

Vores frivilligfest måtte vi aflyse.  Regeringen lavede igen 

forsamlingsforbud med max 10 personer.  Til gengæld fik 

væresteder o.l. tilbud fritagelse for forsamlingsforbuddet.  

Vi måtte gerne være mere end 10 personer i vores 

Borgercafe.  Vi skulle selvfølgelig stadig holde afstand. 

Vi har lært at holde online møder, og vi har blandt andet  

holdt en del online møder med Christina Vigel Mischorr-

Boch, som er frivillighedskoordinator på Sydvestjysk 

Sygehus i Esbjerg. Vores plan er at lave lidt brobygning, så 

patienter der bliver hjemsendt, og måske ikke har så 

meget netværk at komme hjem til, kan blive hjemsendt 

med en folder og forslag til, hvem de kan søge hjælp hos af 

frivillige foreninger.  

Så nærmer vi os juleaften. 

Må vi ?  Kan vi ? Hvor mange kommer der mon ? Kan vi 

rekruttere frivillige nok ? Hvad nu hvis restriktionerne 

bliver lavet om i sidste sekund ?  Skal vi have en plan B og 

C ?  Spørgsmål og uvished var der nok af, men som helt 

blev gjort til skamme.  30 borgere inkl. 7 frivillige holdt jul 

her i HUSET 2020.   

Vi var stadig begrænset af forsamlingsforbuddet, og skulle 

selvfølgelig holde afstand, så vi dækkede op i 3 rum, med 

hver deres frivillige, og hver deres toilet – og så måtte de 

ikke blande sig med hinanden. Det blev en rigtig god 

aften. 



Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til alle frivillige der om 

nogen har ydet en kæmpe indsats selvom det har været et 

år med udfordringer, som vi ikke selv har være herre over.  

Tak fordi I bare har været utrolig positive både da vi skulle 

starte Telefonkaffe, Naturterapi og genåbning af caféen.   

Alt kan lade sig gøre, når man har en så dejlig flok af 

engagerede frivillige.  

Tak for samarbejdet til vores medlemsforeninger. 

Tak til bestyrelsen.  Jeg har nydt godt af en god sparring 

og opbakning gennem året, hvor ingenting var som det 

plejede, og tak fordi I som bestyrelse også har værdsat det 

arbejde vi på trods har udført.  

Sidst – men absolut ikke mindst. Tak til min gode kollega 

og sparringspartner Gitte.  Det er ikke ret tit vi er uenige 

om noget – jeg tror faktisk aldrig det er hændt.  

 

 

 


