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En hilsen fra Formanden
Tak til alle, der bidrog til Kontakt
mellem Menneskers arbejde i det
forgangne år. 2016 har været et både
spændende og udfordrende år.
Spændende, fordi vi fik lov til at sætte
vores præg på Svendborgs nye
frivilligpolitik og andre kommunale
initiativer. Udfordrende, fordi vores
økonomiske situation blev sat på prøve
– godt vi i sådanne situationer har et
stort korps af frivillige til at hjælpe os.
Jeg ser frem til, at vi også – ved fælles
hjælp – får et godt 2017. Godt nytår.
Erik Ejlersen, formand for Kontakt
mellem Mennesker.

Dagligdagen
En tur i karrusellen! Ikke to dage er
ens hos Kontakt mellem Mennesker.
Den ene dag uddeles julehjælp,
arrangeres juleaften, en frivillig
kommer med en pose pærer - og vi får
en opringning omkring en donation af
hundefoder. Den frivillige underviser i
dansk skal kopiere materiale og andre
frivillige igen fremtryller mad fra
eksotiske fjerne egne, frivillige holder
caféerne åbne og sørger for gæsterne.
Selvhjælpsgrupperne har brug for en
kode til døren - og en forening vil
gerne starte et nyt netværk og har
brug for hjælp til regnskabet.

Omdrejningspunktet for dagligdagen
er formidlingen af frivillige jobs og at
tage godt imod de foreninger og
mennesker, der har brug for vores
hjælp. Vi mærker loftet på
kontanthjælpen og de mange
vanskeligheder borgere, med anden
etnisk baggrund end dansk har, når de
skal bestille tid til fremmedpas eller i
kontakt med myndighederne - eller
blot gerne vil lære det danske
samfund bedre at kende. Vi ser et
behov for introduktion til, hvordan
man driver en forening i Danmark.
Hvad er en bestyrelse, en
generalforsamling - hvordan laver man
et regnskab?
Vi har stigende efterspørgelsel på
sprogvenner, reservebedsteforældre
og besøgsvenner. Kommunale
medarbejdere opsøger os hyppigere ledsagende borgere, som har brug for
“noget”. Sammen afdækker vi, hvad
dette “noget” er og vores æske med
drømme om flere og anderledes tilbud
til borgere vokser.
Vi glædes over mangfoldigheden i den
frivillige sociale verden - og borgere,
der gerne vil være frivillige. Vi glædes
over foreningernes lyst til at arbejde
sammen omkring fælles mærkesager.
Vi glædes over kommunens lyst til at
samarbejde og det at ville skabe gode

rammer for det frivillige arbejde. Vi
glæder os til 2017 - fyldt med nye
udfordringer og muligheder.

Generalforsamling
Kontakt mellem Mennesker
afholder generalforsamling 13.
Marts kl. 19.00 i Frivillighuset
på 2. sal.
Husk tilmelding. Hold øje med
vores hjemmeside - her bliver
invitation og dagsorden lagt
ud.

Ny medarbejder
Kontakt mellem Mennesker fik 1.
september en ny medarbejder da
Frances Fisher gik på pension. Frances’
afløser hedder Susanne Juhl Paaske.
Hun kommer fra en stilling som leder
af Frivilligcenter Odense. Hun har
tidligere været ansat 6 år i Kontakt
mellem Mennesker, hvor hun var
projektleder på ungdomsprojektet
Unge på Kryds og Tværs og sidenhen
arbejdede hun med udviklingsopgaver.
1. april afløser hun Susanne Aasholm,
og tiltræder som daglig leder af
Kontakt mellem Mennesker.

Gå-dig-glad
”Gå dig Glad” er et projekt, der blev oprettet af Lis Thejls i marts 2015, hvor
baggrunden for projektet er den glæde, Lis Thejls selv har fået ved at gå.
Turene, der foregår fra mandag til torsdag er tilrettelagt som motionsture,
intervalgang og stilleture, typisk på 2 til 10 km, hvor gå/vandreturene har sit
udspring fra Frivillighuset, Havnegade 3 i Svendborg.Herudover har Lis Thejls,
for nogle af de fondsmidler, hun har modtaget fra Trygfonden, tilrettelagt
længere vandreture på op til 20 km, hvor deltagerne er blevet kørt i bus til hhv.
Himmelbjerget – Gl. Ry Mølle, Gendarmstien ved Gråsten, Nyord og Møn.
Udfordringen ud over vandreturen var de 496 trappetrin ned til stranden ved
Møns Klint - og op igen. Ture, der er afviklet med stor succes og deltagerantal på op til 40 personer. I 2016 er der tilbagelagt ca.
1.311 km med 1540 deltagere fordelt på 555 mænd og 990 kvinder.
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Genbrugskontakten
Vestergade 92
I tidernes morgen oprettede Kontakt
mellem Mennesker en genbrugsbutik.
De frivillige tilknyttet
Genbrugskontakten yder en kæmpe
indsats, og vi er stolte over den
indsats og alle de timer, de frivillige
lægger i butikken. Genbrugskontakten
gør det muligt at holde det høje
aktivitetsniveau og drive i
Frivilligcentret i Havnegade.
Hver gang du køber ind i
Genbrugskontakten, støtter du det
frivillige sociale arbejde i Svendborg.
Genbrugskontakten har et stort udvalg
i møbler, porcelæn, tøj og andre
dimsedutter.
Genbrugskontakten afhenter
dødsboer med venlighed.
Ring på telefon 62800151

Åbningstider tirsdag-fredag kl. 10-17.
Genbrugskontakten har åbent
følgende lørdage i 2017:
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge

4 - Lørdag d. 28. Januar
8 - Lørdag d. 25. Februar
12 - Lørdag d. 25. Marts
16 - Lørdag d. 22. April
20 - Lørdag d. 20. Maj
24 - Lørdag d. 17. Juni
28 - Lørdag d. 15. Juli
32 - Lørdag d. 12. August
36 - Lørdag d. 9. September
40 - Lørdag d. 7. Oktober
44 - Lørdag d. 4. November
48 - Lørdag d. 2. December
52 - Lørdag d. 30. December

Følg Genbrugskontakten på facebook:
gruppe/ Genbrugskontakten
Vestergade 92
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Mamma Mia

Svendborg Internationale Mødregruppe

En gruppe for mødre fra Danmark og
alle andre kulturer

Et gratis tilbud fra
dit Frivilligcenter

... snart igang med gruppe nr. 17.
Godt gået.
Er der nye medlemmer, der ikke har
hørt om vores internationale
mødregruppe? Mamma Mia er til
mødre og babyer fra alle kulturer –
også Danmark, selvfølgelig. Det er
faktisk hele pointen; mødrene møder
hinanden på tværs af kultur. Det giver
en sjovere barsel og for de nydanske
mødre en uformel og nærværende
måde at lære mere om det samfund,
de er blevet omplantet til. Og fordi det
drejer sig om det samme for alle,
deres svangerskab og små børn, bliver
viden og erfaringer, sjove historier og
grin, varme og venskab delt mellem
mødrene og også værtinderne.
Nogle møder starter med korte oplæg
om relevante emner som sund mad for
mor og barn, pleje af små børns
tænder, babymassage – men det
vigtigste er at lære hinanden at kende,
øve det danske sprog og have det
hyggeligt og godt.
Sundhedsplejerskerne bakker op om
projektet, fortæller deres nybagte
mødre om det og kommer med ind
imellem.

selvfølgelig også mødre, men til store
børn; en har også børnebørn.
Værtinderne er p.t. fra Danmark/USA
og Syrien.
Gruppen mødes 10 gange i
Frivillighuset, Havnegade 3, hver
anden mandag (ulige uger) fra 10.30 –
12.30. Der er 2 grupper hvert år, forår
og efterår. Efterårs sæsonen er færdig
nu og den nye begynder mandag den
27. februar.

Foreningsmarked

I september afholdt Kontakt mellem
Mennesker det årlige Frivilligmarked på
Ramsherred.
Knap 20 foreninger deltog. Dagen gav
foreningerne mulighed for at vise
deres tilbud til byens borgere - og
interesserede fik lejlighed til at høre
mere om både tilbud og muligheder for
at deltage i frivilligt arbejde.
Foreningerne fik netværket, udvekslet
erfaringer og der var musikalsk
underholdning fra Impuls.

Der er 2 værtinder, der tager sig af det
praktiske: te, kaffe, brød og frugt,
holder snakken i gang og byder
velkommen til oplægsholderne, der
donerer deres tid og viden til dette
fantastiske projekt. Værtinderne er
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Synlighedsdagen
Det frivillige sociale arbejde udgør en
væsentlig del af den samlede sociale
indsats i Svendborg Kommune.
Svendborg Frivilligråd og Svendborg
Kommune har derfor et fælles ønske
om, at alle ansatte har en bred viden
og de eksisterende frivillige sociale
foreninger og deres tilbud. Svendborg
Frivilligråd inviterede ansatte i
Svendborg Kommune til dialog med de
frivillige sociale foreninger den 19.
Januar. Her deltog Kontakt mellem
Mennesker sammen med 16 andre
foreninger. Der var et godt fremmøde
af kommunale ansatte, og der blev
udvekslet informationer på kryds og
tværs.

Seniordage - klæd dig på til
fremtiden
2. februar deltager Kontakt melllem
Mennesker igen i Social- og
Sundhedsafdelingens arrangementet
”Klæd dig på til fremtiden”. På dagen
præsenteres deltagerne for en bred
palette af tilbud og muligheder for
seniorer i Svendborg Kommune.
Kontakt mellem Mennesker deltager
med oplæg omkring frivillighed. Som
inspiration til muligheder for frivilligt
arbejde har Kontakt mellem
Mennesker inviteret Blomstercaféens
leder Karen Grube med - hun kommer
med en stak gode bud på frivillige
funktioner i caféen.

Netværk for mødre nyankomne flygtningenetværk
Sydfyns Frivilligcenter - Kontakt
mellem Mennesker og Dansk
Flygtningehjælp vil gerne invitere dig
til et netværks- og kaffemøde.
Formålet med netværks- og
kaffemødet er at undersøge viden om
og mulighederne for oprettelse af et
tilbud til nybagte mødre med
flygtningebaggrund. Har du lyst til at
deltage, dele erfaringer og ideer med

os - og undersøge mulighederne for et
eventuelt samarbejde omkring et
tilbud til de nybagte mødre. Ønsker du
blot at komme med input og sparring
– er du også velkommen. Mødet
afholdes i Frivillighuset Havnegade 3.
Onsdag den 8. Februar kl. 16-18.
Tilmelding på 62201130 eller
sjp@kontaktmellemmennesker.dk

Mandeprojekt
Vi har søgt og modtaget støtte til et
mindre projekt hvor fokus er på
indslusning af mænd i foreningslivet.
Fokus er på halvdelen af de mænd
(bosiddende i Svendborg Kommune)
som ikke udfører frivilligt arbejde.
Ønsket er at inddrage flere mænd i
foreningslivet og dermed at motivere
til lokalt aktivt medborgerskab samt
øge evnen til at påvirke egen
livssituation og øget livskvalitet.
Har du gode ideer eller input til dette?
Kontakt da Susanne Juhl Paaske på
62201130 eller
sjp@kontaktmellemmennesker.dk

Følg os på de
sociale medier!
Husk at du kan følge os
på facebook og på vores
hjemmeside - her kan du
se de nyeste frivillige
jobopslag, Den Sociale
Vejviser, vores aktiviteter
og grupper. Både her og
på frivilligjob.dk finder
du de nyeste frivillige
jobopslag.

uleaften i Skallen
Igen i år arrangerede Frivilligcenter
Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker
juleaftensfest i Skallen - denne
gang for 20. Gang! Traditionen tro
var der spisning, sang, dans om
juletræ og gaver til alle børn. Festen
kunne holdes, fordi forretninger og
virksomheder i det sydfynske hjælper
til med sponsorater og en stor gruppe
frivillige hjælpere donerer
deres tid. Flere frivillige
hjælpere har været med
næsten lige så længe der
har været en fest - uden
dem og de mange
sponsorater var denne fest
ikke mulig. Knap 100
personer deltog i festen.

Netværk på kryds og tværs
Ønsker du som forening eller
privatperson hjælp til at oprette en
gruppe, et netværk eller
selvhjælpsgruppe? Vi faciliterer
processen, inviterer relevante
samarbejdspartnere, søger efter
deltagere, frivillige eller hvad der skal
til for, at du/I kommer igang med jeres
netværk. Kontakt Susanne Juhl Paaske
på 62201130 eller
sjp@kontaktmellemmennesker.dk.
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Frivillighuset - 1774 bookinger i 2016
Som sekretariat for Frivillighuset har vi dagligt kontakt med de mange foreninger og brugere, der har brug for lokaler og praktisk hjælp.I
2016 gennemførte vi 1774 bookinger - det svarer til ca. otte bookinger om dagen. Hertil kommer introduktion til huset i forbindelse med
nye brugere, praktisk hjælp og almindelig snakken med foreningerne/grupperne. Næsten 80 foreninger/grupper benytter nu huset.
Her er et udpluk:

AA
ACA
ADHD Café
ADHD Fyn
Aktiv Borger
Anieska
Arbejdsgruppe - ungdomscafé
Bedre psykiatri
Børns Voksenvenner
Christiansmølle Laug
Cirkeldans
Dansk/Arabisk Forening
Dansk begyndere
Dansk Folkehjælp
Danske handicaporganisationer
Dansk øvede
Diabetesforeningen
Efterladte efter selvmord
Engelsk
FBU Forældreforeningen
Fibromyalgi
Forældreforeningen ”vi har mistet
et barn”
Fredsmeditation
Frivilligrådet

Hjerteforeningen
Home-start Svendborg
Hovedtropperne
Høreforeningen
Håndarbejdsgruppen
(Venligboerne)
Integrationsrådet
International Mandegruppe
Iransk Gruppe
Kreativ Café
Kreativ Fredag
Kreativt Værksted
Kurdisk Forening
Kvindenetværk
Ledige Flexjobbere
Lungeforeningen
Læsegruppe
Malegruppe
MammaMia
Mandagscafé
Mandagscafé (tirsdag)
Mandegruppe
Medborgercaféen
Mentor Dansk Flygtningehjælp
Mentor for Kvinfo

Mere liv i haven (øko)
Multietnisk Festival
NA møder
Neriusaat
Omhuklip
Parkinsonsklub Svendborg
Persian 17
Red Barnet
Red Barnet Oplevelsesklubben
Regnbuecafé
Røde Kors
Røde Kors Bestyrelsesmøder
Røde Kors Førstehjælp
Samtaler om livet
Scleroseforeningen
Sindnettet
Små skridt
Socialpædagoger (samtaler)
Syning
Tamilsk Forening
Ujaloq socialt samvær
Undervisning i Islam på dansk
YoYo

Stave- og sprogfejl? Vi søger
en frivillig korrekturlæser.
Ring på 62201130
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