
Pressemeddelelse: Hjælp os med at ”prale” af de mange aktive frivillige fællesskaber i Næstved 
kommune – og vær med til at fejre de frivillige. 

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september og er hele Danmarks festdag for 
frivillighed.  
På Frivillig Fredag fejrer vi frivilligheden og hylder de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør 
en forskel for deres sag, deres medmennesker eller deres lokalområde. Frivillig Fredag sætter 
fokus på de frivillige muligheder og skaber nye anledninger til at invitere flere med i de frivillige 
fællesskaber. I 2019 blev Frivillig Fredag fejret i 85 kommuner i Danmark, og formålet er at vise 
kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden. Læs mere her 

I Næstved kommune fejres Frivillig Fredag i et samarbejde mellem Næstved Frivilligråd, 
Frivilligcenter Næstved og Næstved kommune med bl.a. ABC for Mental Sundhed. I år er Frivillig 
Fredag den 25. september - og temaet er; Bæredygtige fællesskaber - altså fællesskaber, der er 
stærke og gør en forskel for andre. Det har vi i Næstved oversat til sloganet:  ”Vi er her stadig! - 
Stærke frivillige fællesskaber i Næstved kommune”. 
 
På grund af faren for spredning af Covid-19, undlader vi i år at lave arrangementer, hvor mange 
mennesker mødes fysisk. I stedet hylder vi det frivillige foreningsliv med en kampagne, som sætter 
fokus på og fejrer de frivillige sociale fællesskaber. Det gør vi, fordi de frivillige i Næstved gør et 
kæmpe arbejde for at skabe og fastholde positive fællesskaber for rigtig mange forskellige 
mennesker – og det arbejde er med til at skabe trivsel, forebygge ensomhed og mange andre 
former for udsathed – også når landet rammes af kriser som Covid-19. 
 
Vi har valgt at lave en mediekampagne, som gennem tydelige budskaber via billeder, film og 
historier skal fortælle de gode historier om fællesskaberne. Kampagnen består af seks plakater 
med flotte fotos af forskellige sociale foreninger udført af fotograf Nana Reimers samt 3 korte film 
om forskellige lokale foreninger. Film og plakater præsenteres på diverse hjemmesider og sociale 
medier, på digitale infostandere i og udenfor Næstved Storcenter samt ved indfaldsvejene ind til 
Næstved By fra fredag d. 25. september en uge efter. Kampagnen har modtaget sponsorater fra 
Næstved Storcenter samt Mærk Næstved.  
 
Og – vi vil gerne lave noget mere larm og få historierne ud til flere   
 
Derfor håber vi, at I vil være med til at fortælle de gode historier om samfundssind, omsorg og 
fællesskaber: 
 
Næstved Kulturforening: Et sted at mødes med ligesindede uanset status: 
“Det bedste ved Handi-Art og Kunst med Sjæl er, at jeg kan møde andre, der elsker at kreere. ” 
Mette Christiansen har været udstiller i Næstved Kulturforening i 4 år. Hun udstiller i år til Handi-
Art samt d. 26.-27. september i udstillingen Kunst med Sjæl – foreningens 2 årlige kunstmesser.   
 
Mette fortæller, at dét at kreere billeder giver hende en dejlig ro, som er svær at opnå på andre 
måder; at kreere billeder giver hende en god følelse indeni. Hun er glad for at komme og udstille 
på foreningens kunstmesser, fordi hun kan dele oplevelsen med andre ligesindede kunstnere. 

http://www.frivilligfredag.dk/
https://www.nanareimers.dk/


Mette fortæller, at det gennem mange år, har hjulpet hende og motiveret hende til at færdiggøre 
sine ting. Nu er det nemmere at færdiggøre malerierne, fordi hun så kan nyde resultaterne til 
kunstmesserne.  
Mette Christiansen, kunstner og aktiv i Næstved Kulturforening / mypocketart 
 
Bedre Psykiatri, Næstved: Her behøver brugerne ikke være ”skyggepersoner”. 
”Med vores samtale- og pårørendegrupper skaber vi et frirum for unge og voksne, hvor man kan 
mødes med ligestillede. Her behøver brugerne ikke være ”skyggepersoner”, men de kan være åbne 
og tale frit, og de kan skabe et sammenhold. Det er uvurderligt og det er det hele værd for os, som 
er frivillige i foreningen. Det er svært, at være pårørende, man glemmer tit sig selv, og at i 
grupperne er det ok, at tænke på sig selv.” Det siger formand for Bedre Psykiatri, Næstved - Martin 
Grangaard  
 
Vi har kontakter til flere foreninger, som gerne vil stille op, og fortælle om deres forening og 
aktiviteter, og vi har kontakt til mennesker, som vil fortælle om, hvordan et fællesskab har gjort en 
forskel for deres familie i en svær situation. 
 
Kontakt: 

 
Pernille Agerbæk 
Centerleder 

20 18 10 47  
 

 

FRIVILLIGCENTER NÆSTVED 

Farimagsvej 16 · 4700 Næstved 
 

55 77 62 43 

 
www.frivilligcenter-naestved.dk  Følg os...! 
 

tel:4520181047
tel:55776243
tel:55776243
tel:55776243
http://www.frivilligcenter-naestved.dk/
https://www.facebook.com/Frivilligcenter-Næstved-200322983312649

