
 
 

 

Vil du være med i et fællesskab, hvor vi har det sjovt og 
gør en forskel? Kom og vær frivillig! 
Sammen med os kan du gøre en forskel for et andet menneske.  

Du kan være frivillig på forskellige måder.  

Du kan give et menneske støtte og omsorg.  

Du kan være med til at organisere aktiviteter i vores frivillige tilbud.  

Du kan involvere dig i det små … Mange bække små gør en stor å 

Eksempler: fisketur, kaffetår i det blå, bage boller i vores køkken, slå et søm i for en beboer, holde 
sangaften, hjælpe med computer, holde i hånd, gåture, kreative sysler, spille spil, fest arrangør, jule 
dekorationer, motion, starte frivillig forening, søge fonde, blot være nærværende tilstede … Vi kunne 
blive ved… 

Lidt om Å-Center Syd 

Vi har 3 dagtilbud Skjern Industri-Service, Me-Tri og Skovbrynet, samt 2 bofællesskaber 
Langagerparken og Engdraget. Vi giver endvidere bostøtte til personer, der bor i egen bolig i Skjern-
Tarm området. I alt tilbud til ca. 180 brugere. 

Brugere, der bor og arbejder i Å-Center Syd, er i aldersgruppen fra 18 år. 

Det er tilbud til personer med betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer.  

Menneskesyn i Å-Center Syd  

Ud fra et dialektisk menneskesyn tror vi på, at mennesket er unikt og påvirkelig af sine omgivelser.  

Vi ser det hele menneske, som et selvstændigt individ og møder hinanden med respekt for den 

mangfoldighed og forskellighed vi alle repræsenterer.  

Vi tror mennesket udvikler sig i en relation, hvor hjertet og hjernen udgør grundelementer i ethvert 

menneskes udvikling.  

Ethvert liv har sit eget værd. Ethvert liv skal leves som et unikt liv. 

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen 

hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man 

vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen 

står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” 

Citat af K. E. Løgstrup 

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om at være frivillig 

Vi har brug for din indsats 



 
 

 

SÅDAN BLIVER DU FRIVILLIG 

Du kan kontakte Å-Center Syd direkte – kom bare ind vi har kaffe på kanden. 

Du kan ringe direkte på mobil nr. 2092 5805 her vil du få fat i daglig leder Pia Rothmann 

Du kan sende mail også gerne med nedenstående formular på pia.rothmann@rksk.dk  

Har du et særligt kendskab til en af os kontakter du bare ad den vej… det vigtigste er at vi kommer i 
kontakt  

 

• Udfyld formularen her på siden.  
• Skriv i kommentarfeltet, hvis du ved, at du fx gerne vil være besøgsven eller lave aktiviteter.  

 

Fulde navn: 

 

Adresse:  

 

Postnummer: 

   

By: 

   

E-mail: 

   

Telefonnummer: 

 

Her har du mulighed for at skrive en kommentar, komme med en god ide eller tilbud. 

Vi vil rigtig gerne i dialog  ☺  vi kontakter dig hurtigst muligt: 

 


