
Hvad gør frivillige?
De gør en forskel ved at gøre noget til gavn for andre mennesker og skabe 
lokale fællesskaber uden at få løn for det. Som frivillig kan du for eksempel 
indgå i en bestyrelse i en forening, blive træner for unge, der dyrker sport, 
tilbyde lektiehjælp til skoleelever eller være besøgsven for ensomme 
mennesker. Du kan også være frivillig i spejderforeninger, arrangere 
koncerter og festivaler eller deltage i en beboerforening samt meget mere.

Frivillighed og foreningsliv i Danmark

Albanigade 54 E, 1. sal · 5000 Odense C
Telefon 66 14 60 61 · info@frivillighed.dk
www.frivillighed.dk

På vores hjemmeside finder du mere end 50 guider, der giver svar 
på de mest almindelige spørgsmål, som arbejdet med frivillighed 
giver anledning til. Guiderne dækker alt fra spørgsmål om opstart 
af foreninger, vedtægter og regler til inspiration om at rekruttere og 
lede frivillige.

Frivillige, foreninger, landsorganisationer og kommuner, der 
arbejder inden for det frivillige sociale arbejde, har mulighed for at 
få rådgivning via telefon eller mail.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et selvejende statsligt 
udviklings- og videnscenter om frivillighed på velfærdsområdet. 
Vi formidler aktuel viden om frivillighed og civilsamfund. Gennem 
kurser og rådgivning støtter vi foreninger, frivillige initiativer 
og kommuner i deres arbejde med at udvikle og styrke den 
frivillige indsats i hele Danmark. Vi kan også hyres til fx oplæg, 
udviklingsopgaver og undersøgelser. Centret er finansieret med 
midler fra finansloven, satspuljen og indtægtsdækkede opgaver. 

Brug vores guider og få svar på dine spørgsmål om frivillighed og foreningsliv

Hvad er en frivillig?
Du laver frivilligt arbejde, når du sammen med andre gør noget til 
gavn for andre end dig selv og din nærmeste familie, uden at du får 
løn for det. Jeres samarbejde skal være organiseret. Det betyder, at 
almindelig hjælpsomhed ikke er frivilligt arbejde. Når I organiserer et 
samarbejde, så laver I fx rammer og regler for jeres aktiviteter.

39%Hvor mange er 
frivillige?
39% af alle i Danmark er frivillige

Hvorfor er vi frivillige?
Alle har deres grunde til at være frivillig. Mange vil gerne gøre en forskel 
og betyde noget for andre. Engagere sig i en interesse, sag eller hobby. 
For langt de fleste er det også afgørende at være en del af et fællesskab.
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Sådan kommer du videre
● Det er oplagt at tilslutte sig en eksisterende forening. Tag udgangspunkt i dine interesser og undersøg hvilke foreninger, der findes i dit lokalområde

● Du kan få hjælp til at starte en forening mange steder. Undersøg om der er et frivilligcenter, eller en kommunal fritids-, forenings- eller frivilligkonsulent,
der hvor du bor. Det er altid en god ide at finde sammen med andre, når man vil starte en ny forening. Kender du nogen, der deler din interesse?

● Du skal henvende dig til kommunens fritids-, forenings- eller frivilligkonsulent, hvis du vil søge penge eller låne lokaler hos din kommune. For at
kommunen kan give tilskud eller lokaler til foreningen kræver det, at foreningen er åben omkring dens aktiviteter og økonomi samt at foreningens formål
og virke er demokratisk. Se mere om dette i guiden: ”Tjekliste til foreninger, der søger penge eller lokaler hos kommunen” på frivillighed.dk.

Hvad gør foreninger?
Foreninger i Danmark bringer mennesker sammen om mange 
forskellige interesser og emner fx idræt, socialt arbejde, velgørenhed, 
hobby og fritid , politik og kultur. Der hvor du bor kan du være 
engageret i grundejerforeningen, beboerforeningen mv.

Hvordan kan 
frivillige  
organisere sig?
Hvad er en forening?
Den mest udbredte og anerkendte organisering i Danmark er 
foreningen. En forening er en samling af mennesker, som har 
den samme hobby, deler en interesse eller arbejder for den 
samme sag. En forenings formål og regler er beskrevet i dens 
vedtægter. Derfor kaldes vedtægterne ofte foreningens lov.

Hvem kan deltage i foreningen?
Når du er med i en forening, kan du både være medlem og frivil-
lig. Alle der støtter foreningens formål kan typisk være medlem. 
Ofte betaler medlemmer et kontingent, altså et beløb for at være 
medlem. Medlemmer er med til at bestemme, hvad foreningen 
skal lave, hvem der skal lede den ved at sidde i bestyrelsen samt 
størrelsen af et eventuelt kontingent. Dette kaldes medlemsret-
tigheder. 

Formel organisering 
En forening er en god måde at organisere frivillighed, fordi en 
forening er en juridisk person. Det vil sige, en forening kan lave 
aftaler på samme måde som en person eller en virksomhed, fx 
kan en forening modtage penge, oprette en bankkonto og købe 
varer. Alle kan starte en forening og har mulighed for at søge 
tilskud og lokaler hos kommunen

Uformel organisering 
Du kan også være frivillig i en mere uformel organisering, hvis 
du vil samles med andre om en hobby, interesse eller sag. Den 
uformelle organisering er ikke en juridisk person. Her er der 
ikke den samme opbygning med vedtægter, medlemmer og 
medlemsrettigheder som i foreningen, derfor er der heller ikke de 
samme muligheder og rettigheder i forhold til at søge tilskud og 
lokaler hos kommunen.




