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Langeland: Ældresagen er ge-
nerelt positiv over for at træk-
ke frivillige ind i den offent-
lige sektor, som for eksempel 
ældreområdet.

- De frivillige er med til at 
skabe liv og aktiviteter og så 
er de gode til at tænke ud af 
boksen, forklarer Lars Lin-
derholm, chef for frivilligaf-
delingen i Ældresagen.

 Desuden mener han, at fri-
villige initiativer er sunde for 
et lokalsamfund. 

Ud over fordelene er Æl-
dresagen dog meget optaget 
af faldgruber, når det gælder 
samarbejde mellem den of-
fentlige sektor og frivillige 
foreninger. Lars Linderholm 
advarer mod det, som han 
kalder en ”velfærdsydelseslo-
gik”. 

Ferie til frivillige
- Vi er meget optaget af, at 
kommunen ikke skruer et til-
bud sammen til de ældre, som 
er afhængig af de frivillige, 
forklarer han .

Arrangerer frivillige for ek-
sempel aktiviteter som ban-
kospil, så mener Lars Linder-
holm også, at aktiviteten bør 

fortsætte hen over sommerfe-
rien, selv om de frivillige hol-
der ferie. 

- Det skal ikke være sådan, 
at der ikke foregår nogle ak-
tiviteter, hvis de frivillige ikke 
er med, fastslår han.

Ifølge en undersøgelse 
foretaget af Ældresagen i 
2013 planlægger 80 procent 
af landets kommuner at ind-
drage frivillige i løsninger af 
opgaver på ældreområdet. 

Det er, mener Lars Linder-
holm, en væsentlig problem-
stilling.

- For os går grænsen ved 
pligtopgaver. Dem skal kom-
munerne selv tage ansvaret 
for, konstaterer han og un-
derstreger, at det er nødven-
digt at tage debatten om de 
frivilliges rolle i det offentlige. 

Af Mette Pørtner Jensen
mepj@faa.dk

Frivillighed er 
ikke en pligt

 ■Ældresagen bifal
der frivilligt arbejde, 
men advarer kom
muner mod at blive 
afhængige af frivillige  

 ■Ved vennekredsens høstfest 
i Tullebølle Centret under-
holdt sangerinden Lisa Nees.

 ■Frivillighed er helt 
fundamentalt på 
grund af Langeland 
Kommunes store øko
nomiske udfordringer

Langeland: Formand for 
Sundhedsudvalget, Lisa Pihl 
Jensen (S), er ikke i tvivl om, at  
frivillige kræfter er vigtige for 
Langeland.

Ifølge hende gør frivillige 
et fantastisk stykke arbejde, 
og hun lægger ikke skjul på, 
hvilken fremtid kommunen 
ønsker, at frivilligheden får.

- Det er en fundamental ud-
vikling, at frivillige skal kunne 
mange ting, men initiativerne  
skal komme fra de frivillige 
selv, understreger hun. 

Ikke desto mindre anerken-
der Lisa Pihl Jensen, at Lan-

geland Kommune er afhæn-
gig af frivillige kræfter i den 
forstand, at kommunen ikke 
har ressourcer til at kunne 
tilbyde samme niveau af akti-
viteter som for eksempel det, 
Tullebølle Centrets Venne-
kreds står for.

Ikke det samme
- Til en vis grad kan vi godt 
overtage, men det ville ikke 
blive i samme udstrækning 
på grund af en lille økonomi, 
forklarer hun og håber, at det 
nye Frivilligcenter kan være 
med til at løse udfordringen 
med mangel på frivillige. Hun 
understreger dog, at kom-
munen ikke må glemme sine 
egne opgaver.

- Vi må aldrig blive afhæn-
gige af de frivillige, da de kan 
være væk i morgen. De be-
stemmer selv, fastslår hun.

Lisa Pihl: Det handler 
om økonomi og ø-liv

Det sker
I dag
9.30: Longelse Kirke: Allehel-
gens-gudstjeneste.
10: Magleby Kirke. Allehelgens-
gudstjeneste.
10-15: Tullebøllehallen:  
Kræmmer- og julemarked.  
Tullebøllehallens Venner.
11: Skrøbelev Kirke: Allehelgens 
gudstjeneste.
14: Bagenkophallen: Andespil. 
Bagenkop Borgerforening.
14.30: Langelandshallen:  
Bankospil. Rudkøbing Hånd-
boldklubs Støtteforening.
19: Nordlangelandshallen:  
Bankospil. Nordlangelands  
Jagtforening.
19.30: Humble Kirke. Allehel-
gens-aftengudstjeneste.

Bio Langeland
I dag:
10: Eugen Onegin (Operabio).
16: Antboy.
19: Tarok.
 
Vagter:
Lægevagt: 70 11 07 07.
Dyrlægevagt: Dyrlæge Henning 
Larsen, Rudkøbing. Tlf. 62 51 
11 05. 
Jordemodervagt: 63 20 20 20
Apotekervagt: 62 51 10 02
Kiropraktorvagt: 62 22 85 85
Offerrådgivning: 23 68 60 34

Botofte:  Ingen mennesker var 
i fare, og ingen kom til skade, 
da et glemt stearinlys fredag 
aften forårsagede en ilde-
brand i et fritidshus i Botofte.
Der havde været folk til stede 
i huset, men de var kørt et 
kort ærinde til Rudkøbing, og 
da de kom hjem, havde ilden 
bredt sig til stue og entre.

De alarmerede straks 
Falck, der rykkede ud med 
seks mand fra brandbered-
skabet i Lohals og otte mand 
fra Falckstationen i Rudkø-
bing.  Ifølge beredskabschef 
Torben Tørnqvist udbrændte 
stuen, og der var omfattende 
røg og sodskader andre ste-
der i huset.

Stearinlys satte 
ild i fritidshus

Rudkøbing:  Trafikken i Rud-
købing centrum trænger til 
en kærlig hånd, så der kan 
blive rene linjer. En af kri-
tikerne af ensretningen ved 
Superbrugsen, Børge Got-
fredsen (S), har i Teknisk Ud-
valg fået gennemført, at der 
bliver holdt borgermøde om 
fremtidens trafik i centrum. 
Det sker i januar 2014.

- Jeg synes, vi skal holde 
borgermødet i Bio Lange-
land, så vi kan bruge lærredet 
til at visualisere tingene, si-
ger han.

Borgermøde 
om bytrafik

 ■Kasserer ved Tullebølle Vennekreds holder styr på andet end kroner og øre til Vennekredsens 
Høstfest. Hun har rollen som tjener, hvor hun her serverer suppe til aftenens gæster.

 ■Valgmøde om fri
villighed handler om 
ideer og afstemning  
af forventninger
Rudkøbing: Det nye Frivillig-
center i Rudkøbing afholder 
valgdebat om frivillighed på 
Langeland den 4. november.

- Der skal værnes om det 
frivillige initiativ, forklarer 
Linda Dybdal Nielsen om 

grunden til valgmødet. Hun 
er leder af det nye Frivillig-
center.

- Vi ved, at de kommunale 
institutioner ønsker et større 
samarbejde med de frivillige 
kræfter, uddyber hun.

Derfor håber Linda Dyb-
dal Nielsen, at valgmødet vil 
tiltrække mange mennesker 
for blandt andet at diskutere 
ideer og forventninger fra 
både de frivillige foreninger 

og det offentlige.
Hun har dog også en for-

ventning om, at valgmødet 
skal handle om, hvordan po-
litikerne i fremtiden vil støtte 
frivilligheden økonomisk.

- Alle er pro frivillige, men 
frivillighed er ikke gratis. Det 
kræver midler og politisk ind-
sats, konstaterer hun. 

Af Mette Pørtner Jensen
mepj@faa.dk

Frivillighed koster også penge


