
Det frivillige engagement



Legacy Aarhus 2017…
Fra 1. maj 2018 
Frivilligchef
Fonden VisitAarhus

Fra 2014 til 2018 
Frivillig Ansvarlig
Fonden - Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017

Fra 2000-2014 
SmukFest - Frivilligkoordinator 
Forening: Skanderborg 
Festivalklub



Arven efter et stort kulturevent 
i Aarhus og regionen i 2017…



VisitAarhus 
Frivilligprogram i dag

• 2.000 ReThinkers

• 70% kvinder / 30% mænd

• 80% bor i Aarhus og omegn

• Gennemsnitsalder: 53 år

• Vi får gns. 40-50 nye frivillige 
per måned



Naturhistoriske Museum  ⚫ Northside Festival  ⚫ Skole OL ⚫
VM i Sejlsport ⚫ Velkomstværter ved  krydstogtanløb ⚫

Tall Ships Races ⚫ frivillige til Kong Arthur ⚫
Outdoorfestivalen i Ry ⚫ Mini Maker Faire ⚫ Move for Life ⚫
Natteravnene ⚫ Det Grønlandske hus ⚫ Veteranhjem Midtjylland 
⚫ Skrivekonkurrence ⚫ 500 ord ⚫ :Danish+ ⚫ Brabrand Kulturuge 
Film i skoven ⚫ Åbning af Europæisk Frivillighovedstad ⚫
⚫ VM Fodboldfest på havneområdet ⚫ BørnefestiBAL ⚫ Sidste 
⚫ skoledag ⚫ Aarhus Høstfest ⚫ Hjælp en ung på kanten 
af hjemløshed ⚫ Åbning af Havnebadet ⚫ Vilhelmsborg 
Festspil ⚫ Tour de Femme cykelløb ⚫ Festugen ⚫
Foodfestival ⚫ Leg på Bispetorvet med DGI ⚫ GasOrleans på 
Godsbanen ⚫ Statist til ”It does matter Where” ⚫ This. Festival ⚫
Sydhavnsfestival ⚫ Aarhus City Welcome ⚫ Folkets Møde –
Ildsjælefestival ⚫ Statist til Kong Arthur ⚫ Cluster Square i Festugen 
⚫ Danmarks Byggefestival ⚫ Ridehuset Swinger ⚫ Classic Race ⚫
LitteraturXchange ⚫ Klub god Mad ⚫ Børns Voksenvenner ⚫
⚫ Følgeven for psykisk sårbare ⚫ Folketingsvalg ⚫ og meget mere…





…og hva’ så?



Legacy Aarhus 2017…

Opgaven:

Opbygge et frivilligprogram omkring 

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017



Legacy Aarhus 2017…

Kulturby – hvaffor noget??





Legacy Aarhus 2017…

Et frivilligprogram 
bør hvile på 3 søjler

Identitet

Forankring

Fællesskab



Legacy Aarhus 2017…

Identitet

• Mal det store billede
• Fede fotos af frivillige
• Positiv og engagerende 

kommunikation
• Gør det nemt



Legacy Aarhus 2017…

Vi kalder de frivillige 
for ReThinkers



• Kender du gode historier om de 
frivillige?

• Kan du skabe synlighed af de frivillige 
på hjemme-siden/i klub-bladet?

• Kontaktperson? Er det nemt at melde 
sig? Får man svar?

• Varm velkomst af nye

• Har du glade fotos af de frivillige?

Hvordan kan du 
arbejde med identitet?



Sådan begyndte jeg



Krydstogtanløb



Smilende, synlige, imødekommende og venlige lokale værter





Legacy Aarhus 2017…

Fællesskabet er limen
Identitet

Forankring

Fællesskab



Hvordan støtter vi at 
et stærkt fællesskab 
udvikler sig?



• Skab gode rammer/ Mødested

• Pizza og cola

• God planlægning/Uddelegering

• Sociale arrangementer/ ”Klap på 
skulderen” – fælles pauser hvor de 
frivillige møder hinanden.

Fællesskab



Et hyggeligt sted at mødes



Forankring



Frivillige 
Teamledere



Klap på skulderen



Legacy Aarhus 2017…

Der skal være en sag
Identitet

Forankring

Fællesskab



Legacy Aarhus 2017…

Et ønske om at gi’ noget tilbage, en ild som 
brænder eller gøre en forskel

• Vis hvilken forskel de frivillige gør
• Fortæl, vis og klap på skulderen





Her KAN kæden hoppe af…
• Har vi en ressourcer/medarbejdere der har tid til at tage sig af de frivillige?

• Har vi meningsfulde opgaver? Tør og kan vi slippe kontrollen?

• Har vi nogle værktøjer (medlemssystem ect.)

• Findes der et budget for denne indsats?



• Vi tager hånd om de nye

• Kom glad…og gå endnu 
gladere hjem

• Tillid til at du kan løfte 
opgaven

• Vi uddelegerer ansvaret

Værdier



• Hyld den frivillige indsats HØJT OG LARMENDE

• Gentænk hvilke opgaver der kan løses med frivillig-teams 

• Uddelegér og slip ansvaret løs hos de frivillige

• Lad de frivillige inspirere og dele med hinanden, og byd 
nye løsninger velkommen

• Skriv anbefalinger/skab opgaver som pynter på CV’et

• Mangelfuld/dårlig ledelse er ofte det som jager de frivillige 
væk

• Tænk på vækstlaget og de unge

Inspiration til dig?



Frivillige er
ikke blot gratis arbejdskraft



Spørgsmål?


