Drømmeplacering for frivilligcentret | aoib.dk

11/09/13 12.06

De får alle glæder af Frivilligcentrets nye lokaler på Møllegade:
Hanne Hebsgaard (tv.) fra Home-Start, konsulent Lene Bach
Pedersen, daglig leder Charlotte Holleufer og Tove Videbæk fra
Hospice Forum Danmark
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Drømmeplacering for frivilligcentret
Pænt fremmøde ved Frivilligcenter Ikast-Brandes åbningsreception
på Møllegade
03. September 2013, 17:17

Af Ole Bitsch
Dannebrog var hejst ved indgangen, musikken

Annonce fra avisen

spillede og der var masser at sødt til ganen, da
Frivilligcenter Ikast-Brande i fredags åbnede
dørene.
Det foregik ved en uformel reception på
Møllegade i Ikast, hvor der var pænt fremmøde af
både medlemmer, foreninger,
samarbejdspartnere og frivillige.
Frivilligcenter Ikast-Brande er netop flyttet ind i
lokalerne, der tidligere har huset butikken "Lis S.
Tøj".
- Det her en drømmeplacering for os. Vi er ikke
længere gemt væk - og er nu langt mere synlige i
gadebilledet. Det er nemmere og mere attraktivt
for foreningerne og andre interesserede at kigge
ind, når de kan se, at døren står åben, forklarer
daglig leder, Charlotte Holleufer.
Nye muligheder
Frivilligcenter Ikast-Brande, der åbnede i januar
2012, er en selvstændig forening, der har til
formål at støtte, synliggøre og udvikle det lokale,
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yder støtte til og vejleder foreninger og andre interesserede i spørgsmål omkring frivilligt arbejde.
Desuden hjælper personalet med at mache frivillige og foreninger.
Frivilligcenter Ikast-Brande indledte med 20 foreninger, men er i dag oppe på 47 medlemsforeninger.
Og nu er man flyttet ud af den tidligere base på Ikast Bibliotek.
- Vi har været meget glade for lokalerne på biblioteket, men det har føltes lidt som at være gæst. Det
har ikke rigtigt været vores eget. Vi har taget hensyn til personale og brugere, så derfor kunne vi ikke
bare slæbe en masse gæster med. Vores nye faciliteter giver nye muligheder og fordele for alle parter,
forklarer Charlotte Holleufer.
Pleje af netværk
Frivilligcentrets 160 kvadratmeter på Møllegade tæller blandt andet et stort fælles kontor-areal, kantine
og ikke mindst flere mødelokaler.
- Det er blevet lettere for kommunens foreninger, men også for nysgerrige at komme forbi til en
uforpligtende snak. Vi har fået ekstra plads til at holde møder, men ligeleds mulighed for at rådgive og
støtte, så lokale idémagere kan få gang i netop deres projekt. Det handler jo om samarbejde og om
pleje af netværk, siger den daglige leder.
Flere ansigter
Ud over Charlotte Holleufer, benyttes kontorene i frivilligcentret af konsulent Mary Elisabeth Holm, de
frivillige Lene Bach Pedersen og Ivan Graversen samt Frank Bormann, der er centrets webmaster. I
samme lokaler sidder også Hanne Hebsgaard, koordinator hos støtteorganisationen Home-Start IkastBrande samt Tove Videbæk, der er formand for landsforeningen Hospice Forum Danmark.
- Det her er ikke kun et frivilligcenter for Ikast, det er et center for hele Ikast-Brande. På sigt drømmer
jeg om, at vi kan lave satelit-lokaler i eksempelvis Brande og Nørre Snede, siger Charlotte Holleufer.
Frivillig fredag
I slutningen af september arrangerer Frivilligcenter Ikast-Brande "Frivillig Fredag". Det sker i
Kulturbanken på Bredgade i Nørre Snede. Torsdag den 26. september er der gåtur langs Hjertestierne,
og fredag den 27. september er der officiel indvielse af Frivillig Fredag, hvor man kan møde foreninger
og få gode råd høre om nye projekter. Samme eftermiddag er der politikerdebat med temaet "Grænser
for den kommunale frivillighed".
Lørdag den 28. september kan medlemmer og ikke-medlemmer deltage i kurset "Organisation og
ledelse af frivillige".
I Danmark er der knap 60 frivilligcentre, som er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og
Selvhjælp Danmark (FriSe). Frivilligcentrene har fælles mission, værdier og grundlag, men er også
forskellige og tilrettet lokale ressourcer og behov.
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