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Frivillig fredag evaluering
Der deltog 98 frivillige, fredag den 27. september 2019.
Evaluerings mail er sendt til 54 modtagere, tilbagekommende svar fra 30 frivillige.
Nogle af svarene indeholdte kun bemærkninger til selve dagen, og flere frivillige i samme mail. Så
antallet stemmer nok ikke overens med tilbagekommende svar.
2 i de tilbagekommende svar, deltog ikke pga. sygdom og arbejde.
Hvor bor du? (bynavn)
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Hvordan fik du kendskab til arrangementet?

Aviser, 4

Facebook, 3
Mail, 3

Gennem andre
med
tilhørsforhold, 9

Medlem af
frivilligrådet, 2

På
hjemmesiden, 2

2/5

”Jeg bor i Farsø og fik ad omveje kendskab til arrangementet, og det var uklart for mig, hvad det
egentlig var der skulle foregå.
Der var ikke mange deltagere fra Farsø, observerede jeg - måske var det dårligt annonceret her i
området?”
Var arrangementet godt, og tiden passende?
Ok lidt langt, 1

Ja, 19

Bemærkninger:
”Jeg synes det var en rigtig dejlig eftermiddag, og god underholdning af Farsø koret, og Karsten
kortbuks var helt fantastisk med hans anekdoter, og vi blev godt beværtet med frugt, kaffe og
fantastisk mad. Det er prisværdigt, at i laver sådan en eftermiddag for os frivillige. Tusind tak”
”Det var første gang jeg deltog, og var godt tilfreds med arrangementet.”
”Det var et rigtig godt arrangement med et fint traktement”
”Et super flot arrangement.”
”Det var helt perfekt. Ren nydelse! Velafstemt – god balance mellem indslagene”
”Jeg synes tiden var særdeles passende. Farsøkoret sang så smukt. Søren Kortbuks var måske lidt
for langtrukkent og måske har vi hørt ham for mange gange i andre sammenhænge.”
”En rigtig fin eftermiddag, hvor jeg kun har positive ting at sige. Dejligt at vi frivillige bliver
“hyllet”. Start med frugt og vand. Koret var rigtig fin, men Farsø hallen har aldrig været god hvad
akustik angår. Valg af Carsten kortbuks var også rigtig god, jeg har kun oplevet ham på tv, så det
var rigtig hyggeligt at få hans sjove fortællinger om hans barndom. Maden var helt i top. Så i kan
roligt arbejde videre med noget spændende til næste år. Glæder mig. ”
”Jeg synes det var en rigtig god dag. Lige tilpas med underholdning.”
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”Synes at det var en rigtig herlig eftermiddag, med masser af lækker frugt - vand og kaffe. Sang fra
Farsøkoret og den gode historie fra Karsten "Kortbuks".”
”En god dag, men Carsten kortbusks foredrag var for lang, højst 1 time.”
”Det var et meget fint arrangement. Tiden var passende, rigtig gode indlæg fra forskellig side og et
meget fint kulinarisk traktement.”
”Ja, fint tidspunkt om eftermiddagen. Indslagene var underholdende.”
”Fremover skal underholdningen være kort og sjov, ellers orker især ældre frivillige, der yder
utrolig meget, ikke at lytte. Måden i år bør fortsætte, men frivillige kan ikke anerkendes nok. Og det
er det brug for. Der skal stadig også være plads til snak ved bordene.”
”Arrangementet var ok, dog lidt langtrukken. Jeg foreslår at man fik kaffebord i stedet for platten.
Vi er jo nogle der skal hjem og lave aftensmad. ”
”Jeg vil starte med at sige tak for en dejlig dag, det hele var godt tilrettelagt og hyggeligt, måske vi
godt kunne have brugt at komme lidt op at røre os, (evt lidt let gymnastik), men alt i alt en god
dag.”
”Arrangementet var udmærket - dog synes jeg det er en dårlig ide at servere mad til slut, hvor folk
egentlig gerne bare vil hjem. Man kunne måske have serveret et stykke smørrebrød og øl/vand i
forbindelse med kaffepause.”
”Venneforeningen for Plejecenter Østermarken vil gerne sige tak for en rigtig dejlig eftermiddag.
Vi synes det var det virkelig godt arrangement, hvor vi både blev underholdt og også fik et stort
skulderklap med på vejen. Vi ser gerne frem til et lignende arrangement næste år.”
”Jeg synes det var en rigtig god dag og det har jeg også på fornemmelsen at mange andre synes.”
”Glimrende arrangement, fortsæt på den måde.”
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Føler du dig hyldet som frivillig?
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Bemærkninger:
”Tiden var passende, og vi blev takket som frivillige, men så heller ikke mere. Vi blev ikke hyldet
for den ubeskrivelige indsats mange af os yder. Jeg tror ikke, Byrådet ved ret meget om, hvad de
frivillige laver??? Men måske tager jeg fejl. Der bliver talt i floskler om frivilligindsatsen. Vi bliver
fra kommunal side ikke spurgt om, hvad vi laver som frivillige. Ved at spørge, vises der interesse.”
”Ja, vi var også så heldige at nogle af vores politikere havde tid til at sidde og snakke med os under
spisning. Det er dejligt, at de også viser deres interesse for det vi går og laver.”
”Jeg føler mig meget værdsat som frivillig fra såvel modtagere som fra ledere.”
”Ja man blev fremhævet som frivillig.”
”Ja efterfulgt af dem som fik tildelt prisen og synes også man blev belønnet med den lækre
pålægsplatte med vin til.”
”Arbejdet er belønningen.”
”Jeg følte mig i høj grad hyldet som frivillig, både gennem talerne og det fremragende
arrangement.”
”Dejligt at vi frivillige bliver “hyllet”.”
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”Jeg synes bestemt, at jeg følte mig anerkendt for mit frivillige arbejde. Godt, at man ikke satte sig
mellem to stole og reklamerede for frivilligt arbejde samtidigt.”
”Ja helt bestemt da. Et fint skulderklap!”
”Nej ikke hyldet, dejlig med lidt anderkendelse.”
”Jeg føler ikke noget specielt for Frivillig Fredag, og jeg har ikke lige noget forslag til
underholdning.”
Har du forslag til underholdning til kommende års arrangementer?
”Det med underholdningen er lidt svært, skal lige tænke lidt over det, har en i tankerne, ved ikke
om hun har foredrag der passer til frivillig dag, men hun er god og bor i Vesthimmerlands
kommune.”
”En frivillig fra Ålborg Sygehus, eller en fra Hospice i Skive.”
”En af områdets helte er jo Erik Sommer, som er god for mange spændende foredrag. En anden
kunne være den go’e gamle Tørfisk, Henning Toft Bro, biskop for Aalborg Stift. Farsøkoret kunne vi
sagtens bruge igen!”
”Vi har i år fået en ny trio i Aalestrup, kaldet Salmecyklen, som debuterede til vores
sommerfest på Åglimt. Det var en succes.”
”Det var rigtig dejligt med besøg af Farsø Koret, dette kan godt gentages, eller måske er der andre
kor rundt om i Vesthimmerlands kommune.
Foredragsholderen Karsten Kortbuks var underholdende at høre på, gerne noget i samme genre,
men har ingen konkrete forslag.”
”Forslag til underholdning " Karen Marie Lillelund" hun er bare sjov.”
”Gerne noget med musik igen. Foredrag ved folk, som har noget på hjerte (dette åra foredrag blev
lige lovlig langt).”
”Foreslår Sisse fisker næste år.”
”Sang, musik, underholdning og foredrag er altid godt. ”
”Vi talte om, at det kunne have været rart, hvis der havde været mulighed for at gå rundt og talte
lidt med hinanden, som sidste år hvor mange havde en stand, hvor man præsenterede det man
arbejder med. Alternativt bare tid til at tale med andre frivillige i en eller form.”
”Jeg foreslår at I beder Sisse Fisker fra SMIL fonden om at komme til næste år.”
”Det vil jeg ikke udelukke. Kender en dygtig harmonikaspiller og sangerinde.”
”Ikke umiddelbart. Det fungerede fint med både sang, fællessang og causeri.”

