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Kære frivillige, frivilliggrupper og frivilligorganisationer 
 
Sig nærmer tiden... synger Steen Steensen Blicher i sin fine sang om trækfuglens flugt mod 
syd ved vintertide. Det er snart jul og nytår, og det er tid til at se lidt på året der gik i 
fugleflugt. 
 
Vi havde et godt årsmøde i marts, hvor vi for første gang blev præsenteret for, hvad et 
frivilligcenter vil kunne betyde for os. Vi fik hilst på projektleder Christina Dige Rejkjær, 
som i løbet af to år skal opbygge et solidt fundament for et frivilligcenter i vores kommune. 
Byggestenene til dette frivilligcenter er jer - de frivillige! 
 
På årsmødet blev der valgt et velfungerende frivilligråd, der taler jeres sag og tør tage 
ansvar, og derfor får respekt fra politikerne i bl.a. sundhedsudvalget. 
 
Frivillig Fredag i september blev en uovertruffen fest i Støvring Gymnasiums fine rammer. 
Vi hørte mere om planerne vedr. frivilligcentret og var med til at skrive ønsker og ideer 
ned. Maden fra Mastruplunds produktionskøkken var fortrinlig, og vi nød 
gymnasieelevernes rockmusik og et hylemorsomt indslag fra en gammel hippie, 
personificeret af Gert Rubæk. 
 
Ind imellem årets to store møder var der mange mindre møder med de forskellige grupper 
frivillige, der har specielle opgaver, f.eks. demensveninstruktørerne, spisevennerne, 
besøgstjenestekoordinatorerne. De er vores tætteste samarbejdspartnere, når der 
kommer henvendelser om mennesker, der er ramt af ensomhed eller mennesker, der har 
behov for at opleve samvær og fællesskab. 
 
Det er jo dét, som I som frivillige er bedst til: medmenneskelighed og nærvær. Hos jer skal 
der ikke sættes kroner og ører på. I skal ikke indberette og skrive journaler og lignende. I 
kommer med jer selv. 
 
TAK! 
 
Sig nærmer tiden at der er penge på vej til de fleste af jer i januar. Der er udsendt mails om 
§18-tilskuddet for 2020 via jeres CVR-nummer.  
Husk: Oplysningerne i CVR-registret skal opdateres jævnligt. Kig derfor en gang imellem på 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger, for det er kun 
foreninger med et gyldigt CVR-nummer, der kan modtage tilskud fra det offentlige. 
 
Når I nu er i gang med at opdatere, så tjek også lige på foreningsportalen. Registrer jer dér 
eller opdater jeres oplysninger, så andre kan finde jer – og I kan finde ledige lokaler!  
Se: https://forening.rebild.dk/ 



 
Sig nærmer tiden for, at der er brug for jeres hjælp! 
 
Den nystiftede forening ”Frikvarter for demensramte og deres pårørende i Rebild 
Kommune” vil gerne have jeres hjælp til at prikke på skulderen hos potentielle frivillige. 
Mange kender til demensramte familier og deres kamp for så længe som muligt at 
opretholde en normal hverdag. De har nogle gange brug for et pusterum, et frikvarter.  
Hvis I kender I nogle, der har tid og lyst til at være med til at give dette pusterum – så 
kontakt John (tlf. 50 18 61 06) eller Inger(tlf. 29 40 47 11) for nærmere oplysninger. 
 
Der er også kommet en hilsen fra Christina Dige Rejkjær fra Frivilligcenter Rebild – under 
etablering: 

Stiftende generalforsamling for Frivilligcenter Rebild 
Der arbejdes lige nu hårdt på at etablere et frivilligcenter her i Rebild 
Kommune, som skal være et serviceorgan og samlingspunkt for de frivillige her 
i Rebild Kommune. Det skal være et foreningsdrevet frivilligcenter, som skal 
drives af en bestyrelse med 
repræsentanter fra de frivillige foreninger i hele kommunen. 
Vi forventer at holde stiftende generalforsamling for frivilligcenteret i starten 
af marts, hvor alle frivillige og andre interesserede i kommunen bliver 
inviteret. Her kan I høre mere om, hvad frivilligcenteret kan tilbyde jer som 
frivillige, og I får mulighed for at stille op og stemme på kandidater til 
frivilligcenterets bestyrelse. 
Så hold øje med jeres mail og lokalavis, hvor I snart får nærmere besked om, 
hvor og hvornår der er stiftende generalforsamling for Frivilligcenter Rebild. 

 
 
Sig nærmer tiden, da jeg må væk 
Kære frivillige: Jeg har besluttet at gå på efterløn fra den 1. februar 2020. I januar fylder jeg 
64 år, og jeg vil bruge den anledning til at sige farvel til arbejdet som frivilligkoordinator i 
Rebild Kommune. Jeg glæder mig til at kaste mig ud i et nyt livskapitel med mere tid til 
familie, fritid og frivillighed. 
Jeg har arbejdet i Rebild Kommune siden januar 2013 og det har været nogle spændende 
og lærerige år! Mest af alt har jeg været glad for kontakten til jer frivillige, som jeg altid har 
følt mig meget på bølgelængde med. Tusind tak for jeres tillid og vores samarbejde. 
 
Så vidt vides er det planen, at der ansættes en ny i min stilling. Der vil derfor være en 
kortere overgangsperiode, hvor der ikke er en frivilligkoordinator. I den periode kan I 
kontakte funktionsleder Janne Møller Olesen, på tlf. 99 88 92 14 eller e-mail 
jkmn@rebild.dk. 
 
Og så tillader jeg mig at slutte to vers fra Blichers sang: 

Sig nærmer tiden, da jeg må væk, 
jeg hører vinterens stemme; 
thi også jeg er kun her på træk 
og haver andensteds hjemme. 
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Jeg vidste længe, jeg skal herfra; 
det hjertet ikke betynger, 
og derfor lige glad nu og da 
på gennemrejsen jeg synger. 
 

På frivilligrådets, sundhedscentrets og egne vegne ønsker jeg jer en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår. 
 

Venlig hilsen 

 

Sietske Vlieger Møller 

Frivilligkoordinator 

Tlf.: 99889415, Mobil: 41147900 

E-mail: svmo@rebild.dk 

 
  

 

 


