
Flere med i det fællesskabet

Rekruttering af frivillige 



Vi vil bygge en verden
Omkv.:  

Vi vil bygge en verden af frivillighed

De, der vil, de kan blot komme med!

For måske kan vi her finde lykke og held 

til at glemme alverdens fortræd.

Hvis vi tror på hinanden og uden jalousi

både evner at modta’ og gi’,

kan vi bygge en verden så stor og så rig,

kun begrænset af vor fantasi!

Vers:   

Livet var vidunderligt - det tro’de vi engang,

Men med tiden lærte vi en ganske anden sang

Men nu vil vi ikke være brikker i et spil

uden spor betydning, nej, for her er, hvad vi vil:

Vers:   

Selv om stormen raser og en masse ting forgår

Må vi aldrig glemme, at der kommer dog en vår”,

Det betyder nye kræfter, som vil bane vej,

blot vi har hinanden, og vi lover hver for sig



Frivilligportalen – en 

frivilligbank

• Flere frivillige

• Nemmere for foreninger at finde frivillige

• Nemmere for borgere at finde frivlligjob

• Samarbejde med Rudersdal Kommune og 

Frivilligcentret og Frivilligcentre i Danmark / 

frivilligjob.dk 



Erfaringer fra 

foreningsmødet

• Hvordan kom du selv i gang som frivillig i 

foreningslivet? 

• Har du brug for flere frivillige til foreningen?



Ruderdals frivilligportal
• Rudersdal har egen Frivilligportal med formidling 

af frivilligjobs

• Danmarks største portal for frivilligt arbejde 

• Om året har Frivilligjob.dk:

7.400 opslag fra frivillige organisationer

15.600 ansøgninger fra 11.800 

• Rudersdal bliver de fleste frivilligjobs besat i løbet 

af en månedstid

• 3 instruktører til LÆR AT TACKLE livet som 

pårørende; 4 omdelere til Senior Nyt, 4 nye 

offerrådgivere, 3 voksenvenner til børn, 1 frivillig 

til Parkinsoncafeen, 4 kontorpassere, mange 

psykisk sårbare til Peers, 2 gruppeledere til Kom 

Videre Mand osv



Hvordan får vi nye frivillige?

• At rekruttere i sit netværk er den dominerende 

rekrutteringsform i Danmark. 

• Dem, der ikke bliver spurgt eller opfordret har her 

mulighed for at blive frivillige.

- 44 % søger deres første frivilligjob

- 14 % har handicap, funktionsnedsættelse 

eller kronisk sygdom

- 10% har forældre, der er født uden for 

Danmark

- 13 % er selv født uden for Danmark 

- 14 % står uden for arbejdsmarkedet 

(dagpenge, kontanthjælp og lignende)

- 12 % er på pension, førtidspension eller 

efterløn



Erfaringer fra foreningsmødet

Hvorfor er vi frivillige ?

• Hvorfor er du frivillig i dag? 

• Hvad siger dine frivilligkolleger? 



Hvorfor bliver vi frivillige

• Undersøgelser viser, at vi er 

frivillige, fordi vi vil gøre en 

forskel. Fordi vi bliver gladere, 

klogere og får nyt netværk, gode 

oplevelser og indsigt i samfundet



Alle vil ikke det samme 

- og alle kan ikke det samme!

Konkurrencen skal 

være fair, så I får 

alle sammen den 

samme opgave: 

kravl op i 

trætoppen!



Tips til det gode opslag

• Fokuser på de frivilliges behov og ønsker

• Besvar de grundlæggende spørgsmål: 

Hvad er opgaven? Hvor foregår den?

Hvor meget tid skal man bruge? Hvornår?

Hvilken forskel gør jeg som frivillig?

Kræver jobbet bestemte kompetencer? 

Hvad får jeg ud af det?

Hvordan kommer man i gang?

Hvem er kontaktperson?

• Det vigtigste først 

• Skab ‘billeder’ hos læseren 

• Vis hvad I brænder for!



Sparring: Hvad skal der stå i 

jeres næste opslag?

• Hvilke frivilligopgaver har vi hos os?

• Vælg en opgave?

• Hvilken frivillig forestiller I jer? Alder? 

Beskæftigelse? 

• Hvorfor skulle de melde sig?

• Hvad skal der stå i opslaget?

• Hvad har frivillige brug for at vide?



Synliggør opslaget

• Opslaget synliggøres i Frivilligcentrets nyhedsbrev 

og i Rudersdal Kommunes nyhedsbrev for frivillige 

og foreninger

• Del selv opslaget på facebook

• Del på LinkedIn

• Send opslaget til en ven



Tak for i dag


