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Resume
Der er indstillet 11 kandidater til frivilligprisen 2013.
Sagen er lukket, og kan åbnes når frivilligprisen 2013 er uddelt til den valgte kandidat.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der udpeges en modtager af frivilligprisen 2013.
Beslutningskompetence
Forebyggelses- og Socialudvalget
Sagsfremstilling
På Frivillig Fredag den 27. september 2013 blev Frivilligprisen for 2013 annonceret og
der har været mulighed for frem til den 21. oktober 2013 at indstille kandidater til frivilligprisen.
Formålet med frivilligprisen er, at
− motivere og højne interessen for frivilligt socialt arbejde,
− anerkende den frivillige sociale indsats,
− give et skulderklap til en person, der gør en særlig frivillig social indsats.
Frivilligprisen lyder på 5.000 kr. og overrækkes til modtageren af prisen i november
2013, efter nærmere aftale med indstilleren.
Af bilag fremgår de 11 kandidater, der er indstillet til Frivilligprisen. Der er i alt 22, der
har indsendt forslag.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Forebyggelses- og Socialudvalget, 08-11-2013, pkt. 97
Frivilligprisen 2013 tildeles til Mødrehjælpen.
Fraværende: Jan Bjergskov, Kim Raben, Jonas Paludan.
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NOTAT: Oversigt over indstillede kandidater til frivilligpris 2013

23. oktober 2013

Af dette notat fremgår de kandidater, der er indstillet til frivilligprisen 2013, samt en begrundelse for, hvorfor de er
indstillet og hvem de er indstillet af.
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Kandidat
Anni Ehlers / INSP!

Anni Ehlers / INSP!
Anni Ehlers / INSP!

Begrundelse for indstilling
Anni har inspireret mig flere gange i mit professionelle
arbejde i kommunen, til at tænke ud af boksen, tænke
frivillighed ind i mit arbejde med borgere og tænke
mennesket frem for ”misbrugeren” eller diagnosen – og
har givet mod til at turde det – og turde handle på det.
Anni har været åben overfor spændende samarbejde på
tværs af institutionelle og kommunale rammer for at øge
mine borgeres livskvalitet og medborgerskab.
På grund af mangfoldigheden
På grund af mangfoldigheden

Anni Ehlers / INSP!

På grund af mangfoldigheden

Ann Marie Cordua
– Gundsø Hobby
og Ældreklub

Som formand, valgt for 2 år siden, har hun udbygget
klubbens aktiviteter såvel for gamle medlemmer som for
nye og lavet tiltag som også får ensomme til at komme
til fællesspisning.
Meget aktiv i Gundsø Ældreklub som formand,
underviser i computer, aktiv i rejser og byture

Ann Marie Cordua
– Gundsø Hobby
og Ældreklub
Ann Marie Cordua
– Gundsø Hobby
og Ældreklub
Ann Marie Cordua
– Gundsø Hobby
og Ældreklub
Karen Larsen
Formand for Ældre
Sagen, Ramsø

Indstillet af
Kristine Leed, Center for
Alkohol og Stofbehandling

Kirsten Bendix
Jytte Nielsen, Børnenes
Kontor Roskilde
Inge Goldmann, Børnenes
Kontor
Lene Johansen

Elin Henriksen

Aktiv som formand i Ældreklubben, underviser i
computer, tilrettelægger rejser og byture, indkøber
præmier til banko. Alt i alt et kæmpe arbejde.
Jeg kender intet menneske, der som hun hjælper over
alt. Altid er hun på pletten, hvis man mangler en hånd.

Aase Elm

Karen gør en forskel for rigtig mange i den sydlige del af
Roskilde Kommune. Karen er en ildsjæl, der når det
utroligste. Meget aktiv formand for Ældre Sagen Ramsø,
der er en stor succes. Karen er altid på udkig efter nye
muligheder for at hjælpe andre. Ingen opgave er for

Marie Jørgensen

Jytte Højer Pedersen
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Karen Larsen
Formand for Ældre
Sagen, Ramsø
Karen Larsen
Formand for Ældre
Sagen, Ramsø
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Ingrid Nørholm –
Indkøbsbussen
Jyllinge
Ingrid Nørholm –
Indkøbsbussen
Jyllinge
Caroline Stokholm
Clemmesen –
Kulturhus Viby

Caroline Stokholm
Clemmesen –
Kulturhus Viby
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Ældre Motion
Ældre Motion
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Rita Block –
formand Polio,
trafik, ulykke - PTU
Ruth Baden
Ekelund,
indkøbsbussen, tidl.
Centerråd Vest osv.

svær. Karen udnytter sit netværk og finder en løsning.
Cafe Solskin for demente og Søndagscafe på
Toftehøjen er bare et par eksempler. Derudover er hun
besøgsven på Oasen, og har en eftermiddagsvagt i
genbrugsbutikken i Viby hver uge.
En enorm ildsjæl, der bruger det meste af sin tid på
Ældre Sagen i Viby, som hun er formand for. Desuden
hjælper hun i ældre- og omsorgscentre i vores og andre
kommuner.
Yder et meget stort arbejde dagligt som formand for
Ældre Sagen i Viby, for Oasen og Bøgebakken
Ældrecenter i Lejre og mange andre steder i
lokalområdet.
På eget initiativ har hun fået indkøbsbussen op at køre
hver uge for at hjælpe svage personer med indkøb.

Jan Eriksen

Karen Fokdal

Inger N. Hansen

Ingrid gør et enormt arbejde for at indkøbsbussen
fungerer.

Birte Mørkeberg

Caroline er en ildsjæl, som indædt har kæmpet
borgernes sag i Viby i form af at trække i alle tråde for et
kulturhus i Viby. Det ligger Caroline meget på sinde at
inddrage alle fra 0 – 100 år, men især de unge som er
kompetencesøgende. Caroline har arbejdet 110 % på
trods af at hun har været på barselsorlov, uden ophold
hver eneste dag. Caroline har et øje på hver finger og
giver ALT.
Caroline har formået at få borgere i Viby (Roskilde Syd)
engageret i at få opstartet en Kulturhus forening, samt
arbejde meget aktivt for at få et fysisk sted (hus) i Viby til
gavn og nytte for borgere i alle aldre i byen. Samt få
gjort opmærksom på et socialt behov for især unge.
Kæmpe antal frivillige, som arbejder engageret og med
stor interesse. Flot program for vinteren.
Synes foreningen gør et enestående arbejde for ældres
sundhed.
Hun gør et fantastisk stort arbejde! Både for whiplash,
polio og ulykkesskadede.
Så har hun et godt humør!
Ruth har stor betydning for ældre i Roskilde, især Vest,
hvor jeg kender Ruth fra Centerråd Vest, der desværre
ikke eksisterer mere. Ruth har bl.a. opstartet
indkøbsbusser i Roskilde Kommune. Hun fortjener
virkelig prisen.

Brit Rasmussen

Rita Thorsen

Hanne Dahlslund
Brita Monrad, Trekroner
Plejecenter
Lise Olsen

Eva Hansen
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Mødrehjælpen
Roskilde
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Uffe Clemmensen,
frivillig projektleder
for udvikling af
Roskilde
Oplevelseshavn

Mødrehjælpen åbnede den 15. juni 2012. Der er ca. 50
frivillige kvinder og 1 mand.
Der bliver arbejdet mange timer, med at modtage tøj og
legetøj, vaske og stryge og sælge godt, nyvasket tøj og
legetøj fra butikken.
Mødrehjælpen har allerede tilbudt familier med børn
flere arrangementer; fællesspisning, tur til Sagnlandet,
sommerferie, Hyggelige Søndage med fællesskab og
aktiviteter, foredrag om familieret og økonomi, mulighed
for at købe billigt tøj og udstyr, alle nyfødte får gavekort
på 50 kr. til butikken og gravide i sårbar situation får 150
kr. gavekort, og enkelte enlige gravide mødre har fået
startpakke. (lidt forkortet)
De frivillige, der arbejder i Mødrehjælpen Roskilde er
meget fokuserede på børnefamilier, de arbejder
anerkendende og inkluderende.
De frivillige er med på ture og arrangementer, med til at
skabe netværk, giver mange børn og forældre nogle
rigtig gode oplevelser.
De mange frivillige er med til at sikre en Genbrugsbutik
med godt og brugbart tøj til alle familier. Genbrug er en
trend, der tænker på miljøet, og næste generation og gi’r
alle råd til godt tøj.
Jeg er meget imponeret over alle de kvinder, der
arbejder så dedikeret i Mødrehjælpen Roskilde.
- Præsenterede ønske om oplevelseshavn for resten af
bestyrelsen i Roskilde Havneselskab.
- Absolut drivkraft, har bl.a. egenhændigt rejst over 2
mio. kr.
- I 2012; opstilling af granitskulptur og anlæg af
siddeplateau
- Oplevelseshavnen: 80 m2 flydende platform. Stor
succes, har ml. 300 – 400 gæster hver weekend.
- Etableret et stærkt frivilligt samarbejde med ROSA
Daghøjskole
- Samarbejde med bl.a. Roskilde Museum om drift af en
tilknyttet Skoletjeneste, som formidler og underviser
skolebørn i natur- og miljø.
- Mange arrangementer for byens borgere, bla.
Lystfiskeriets dag, Fiskens dag og 6 naturkogeskoler
- Uffe har været idemand og drivkraft bag alle tiltag. Har
yderligere planer om udvidelse af skoletjeneste tilbud,
udvikling af natur-app, etablering af et frivillighus for
foreninger indenfor natur og miljø.
- Har etableret solide, frivillige samarbejder på tværs i

Mette Villars Jørgensen,
Sundhedsplejerske og
næstformand i
Mødrehjælpen

Mette Holmgren
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(stærkt forkortet opsummering af indstillingen)
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Inge og Erling
Møllehave

Inge og Erling er to ildsjæle, som jeg aldrig har mødt
lignende andre steder. Inge og Erling er frivillige på
Hospice Sjælland, hvor de hjælper til med forskellige
opgaver og taler med beboere og pårørende efter
behov. Jeg mødte dem for et år siden, da min far boede
og senere døde af kræft på Hospice. Jeg har været SÅ
glad for at møde dem, og det var min far også. De er to
så beskedne mennesker, som gør en stor forskel i
manges liv.
For nyligt blev der holdt et stort støttearrangement for
Hospice Sjælland i Kr. Såby Kirke for 2. gang, hvor bla.
Kurt Ravn og Lone Hertz optrådte. Efter koncerten var
der lotteri og auktion over en lang række sponsorgaver.
Dette skønne arrangement er primært stablet på benene
ved hælp af Inge og Erlings utrættelige arbejde
(selvfølgelig med hjælp fra andre frivillige også). Udover
Hospice er de aktive i en lang række andre ting – Inge
hjælper i en Røde Kors butik, de holder foredrag rundt
omkring, skriver bøger, deltager i gudstjenester, er til
koncerter.. og ja – de er i det hele taget til stede, hvor
der er behov for dem – også på hjemmefronten med
familie og venner.
Det er mildest talt beundringsværdigt, hvad de to kan
overkomme, især i betragtning af, at de ikke er helt unge
længere og at deres eget helbred ikke altid er på
toppen. Jeg er taknemmelig over at have mødt Inge og
Erling og glæder mig altid til at se dem næste gang.

Lene Jørgensen

