Referat af Frivilligrådsmøde d. 8/12 2020 kl. 13-15.00
Til stede: Hans Rønnau, Lis Pedersen, Pia Christensen, Preben Kloster, Gert Jensen,
Axel René Aubertin, Arne Jensen, Janne Olesen, Ane Kjeldbjerg Hansen
Oplægsholdere: Marianne Finderup, Rune Gjerløv og Christina Dige Rejkjær
1. Godkendelse af dagsorden

2. Oplæg om ensomhedsprojektet v. Marianne
Finderup, Rune Gjerløv og Christina Dige

Godkendt
Projektet finansieres af §18-midler fra 2020.
Præsentation af de tre oplægsholdere:
Marianne Finderup: Hjerneskade og- demensfaglig
koordinator, samt udviklingskonsulent i Rebild
Kommune.
Christina Dige Rejkjær: Projektleder for
etableringen af Frivilligcenter Rebild med stor
erfaring indenfor ensomhedsforebyggelse
Rune Gjerløv: Specialkonsulent i Rebild Kommune
Formålet med oplægget var at orientere
Frivilligrådet om ensomhedsprojektet, som er et
brobygningsprojekt mellem Kommunen og de
frivillige foreninger, samt at modtage inputs fra
Frivilligrådet. Hvilke muligheder og udfordringer
ser Frivilligrådet i projektet, og hvordan kan de
frivillige bedst inddrages i den videre proces?
Frivilligrådets holdning til temadag om
ensomhedsprojektet:
Frivilligrådet vil gerne formelt være medarrangør
af temadagen, men er enig i, at det er
Frivilligcentret og Kommunen, der skal være
hovedansvarlige for såvel temadagen og projektet
som helhed. Rådets medlemmer vil engagere sig i
det omfang den enkelte ønsker det.
Frivilligrådets holdning er dog, at en temadag i sig
selv ikke giver nok. Frivilligcentret og Kommunen
bør tage ud og snakke med de enkelte foreninger
- både om emnet ensomhed og som forberedelse
og motivation til temadagen.
Øvrige input fra rådet:

•

Side 1 af 2

Forklar fremover begreberne ”emotionel”
og ”eksistentiel”, så alle forstår dem.

•
•
•

•
•
•

3. Formanden orienterer om verdensmålene

4. Eventuelt. Næste møde?

Side 2 af 2

Alternativt ordvalg: ”følelsemæssig” og
”livsvilkår”
Vigtigt, at sygeplejerskerne og andet
sundhedspersonale ved hvem, de kan tage
fat i, når de spotter en ensom borger.
Vigtigt at tage udgangspunkt i den
enkeltes behov. De ensomme skal hjælpes
ud i frivillige aktiviteter, de selv har lyst til.
Gør de ensomme opmærksomme, at de
ikke skal yde en masse, hvis de melder sig
ind i et frivilligt fællesskab. De har ret til
bare at være til stede.
Corona: Man skal sikre, at de ensomme
også får vaccinen, så de kan komme ud
igen.
Frivilligcentret skal gøre foreningerne
synlige og bygge bro mellem de frivillige og
de ensomme.
Der bør arrangeres en lokalbus, der kan
bringe borgerne rundt i kommunen. Kan
Frivilligcentret koordinere sådan en bus?

Verdensmålene bliver et punkt på næste
dagsorden. Der vil blive sendt materiale ud til
gennemlæsning, så Frivilligrådet kan diskutere,
hvordan man kan gøre de frivillige sociale
foreninger mere opmærksomme på, hvordan de
allerede nu efterlever verdensmålene.
Formanden foreslår, at foreningerne fremover kort
skal beskrive hvilke verdensmål, de tænker sig ind i
og på sigt kan de også skrive, hvilke mål de sætter
sig mht. verdensmålene fremover.
Formanden foreslår også, at Frivilligrådet finder en
foredragsholder, der på en konkret forankret
måde kan tale om verdensmålene til årsmødet
2021.
Sundhedsudvalget ønsker, at forslaget om tildeling
af §18-midler fremover indeholder en kort
begrundelse for tildelingen til hver enkelt forening.
Næste møde: Der sendes tre datoforslag ud.

