
PORTRÆT AF EN 
FRIVILLIG 

 

Navn: Flemming Laursen 

Spørgsmål: 
 

Svar: 

 
Beskrivelse af 
stedet/foreningen: 

 Formål 
 Arbejdsopgaver 
 Særlige forhold 

 

 
 
Fredericia Frivilligcenter – projekt Grow Your Life.  
 
Fællesskab og støtte for borgerne i Fredericia Kommune. 
 
Støtter socialt udsatte og er samlingssted for alle.  
 
 

 
Personen: 

 Baggrund 
 Erhverv/uddannelse 
 Fritid 

 

 
 
Jeg har ikke nogen uddannelse, der støtter mig - men er 
bare mig selv. 
Arbejder ved ’Vejle Vej & Park – Drift’ under Fredericia 
Kommune. 
Dyrker mit frivillige arbejde og holder af at cykle. 
Dyrker ikke sport, grundet mine knæ. 
 

 
Hvad giver du/får du som 
frivillig? 
 

 
 
Jeg håber, at jeg gør en lille forskel for de borgere, jeg 
kommer i kontakt med. 
De betyder rigtig meget for mig, og det ved jeg, at de 
kan mærke. 

 
Har du deltaget i kurser 
vedr. det frivillige arbejde 
– evt. hvilke? 
 

 
 
Har deltaget i et enkelt kursus/foredrag vedr. 
Kommunikation som frivillig i forhold til borgerne. 
Har ellers ingen forudsætning for mit virke som frivillig. 
 

Hvordan kom du i kontakt 
med/- blev opmærksom 
på det frivillige arbejde? 
 

 
 
En annonce i avisen – der lød rigtig spændende. 
Det er lige noget for mig og det har jeg ikke fortrudt. 
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Hvordan/hvorfor blev du 
frivillig? 
 

 
En annonce i avisen, hvor man søgte frivillige til et nyt 
projekt – Grow Your Life. 
 
Det lød spændende, jeg var til samtale og begyndte i 
februar 2016.  
 
Mine børn er voksne, så med mere fritid synes jeg, at jeg 
havde overskud til at give til andre. 
 

 
Hvor længe har du været 
frivillig? 
 

 
 
Jeg har været frivillig i Grow Your Life siden februar 2016. 

 
Har du andre erfaringer 
som frivillig? 
 

 
Nej, overhovedet ikke, men synes jeg har lært en del.  
Derfor har jeg søgt om at blive Voksenven – ved siden af 
Grow Your Life. 

 
Hvor mange andre 
frivillige har du 
kontakt/netværk/samvær 
med? 
 

 
Vi mødes da, men da de fleste frivillige i Grow Your Life er 
unge kvinder, render vi ikke så meget sammen uden for 
det frivillige arbejde.  
 
Når det gælder det frivillige arbejde, så ses vi jævnligt og 
har det rigtig godt sammen – på trods af aldersforskellen. 

Hvilke andre frivillige 
foreninger/organisationer 
har du kendskab til? 
 

 
 Børns Voksenvenner  
 Frivillig i udlandet 
 Hjemmeværnet 
 Center for frivilligt socialt arbejde 
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