
Nyhedsmail til det frivillige sociale område i Rebild Kommune 
med invitation til årsmøde, udsendt 5. februar 2018 
 
Kære frivillige, frivilligforeninger og frivilliggrupper 
 
Hermed indbydes I til ÅRSMØDE FOR DET FRIVILLIGE SOCIALE OMRÅDE  
mandag den 12. marts 2018 kl. 17-21 i Skørping Hallens Cafeteria. 
 
Aftenens program 

•  Velkomst og sang 
•  Årsberetning ved frivilligrådets formand Hans Rønnau 
•  Valg til frivilligrådet 
På valg er Hans Rønnau, Gert Jensen og Mona Høegh samt de to suppleanter Arne Jensen og 
Ingelise Jensen. Læs mere om frivilligrådet, rådets forretningsorden og valgregler på 
http://rebild.dk/politik/raad-og-naevn/frivilligraadet 
•  Frivilligprisen 2018 overrækkes af borgmester Leon Sebbelin (om Frivilligprisen: se 
nedenfor). 
•  Fællesspisning 
•  Musikalsk indslag ved Hans og Heinz 
•  Bryd tabuet om demens! ved Tinna Klingberg, udviklingskoordinator ved Videnscentret for 
demens i Aalborg 
    Hvad er demens? Hvordan handler vi, når vi møder et medmenneske med demens? Og 
hvordan skaber vi sammen en demensvenlig kommune?  

 

Tilmelding til årsmødet senest den 5. marts til mail: centersundhed@rebild.dk eller på tlf. til 9988 8450 

Vi har hørt, at nogle frivillige ikke er klar over, at mødet også er for dem, eller måske har de ikke 
fået invitationen.  
Så husk at sørge for, at alle jeres frivillige ved, hvornår det er, og at de er hjertelig velkomne! 
Vi vedhæfter en plakat om årsmødet, som I gerne må bruge! 

 

Hvem har fortjent årets Frivilligpris? 
På årsmødet den 12. marts uddeler Frivilligrådet årets Frivilligpris, der overrækkes af borgmesteren. Prisen 
gives til en person, forening eller gruppe, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for det frivillige 
sociale område. Prisen består af blomster, et diplom og en kunstgave, lavet af en lokal kunstner.  
Vi opfordrer alle borgere, foreninger eller grupper til at indstille kandidater til prisen. Kandidater og 
forslagsstillere inviteres med til årsmødet, og kandidaternes navne offentliggøres. Prismodtageren vælges 
af Frivilligrådet. 
En plakat om Frivilligprisen er vedhæftet denne mail. Hæng den op dér, hvor I mødes! 
 
Send dit/jeres forslag med begrundelse til svmo@rebild.dk eller med post til Center Sundhed, 
Mastruplundvej 2L, 9539 Støvring, att. Sietske Møller. Vi skal have jeres forslag senest den 25. februar. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Sietske Vlieger Møller 
Frivillighedskoordinator 
Tlf.: 99 88 94 15 
Mobil: 41 14 79 00 
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 Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt! 
Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig 
udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen 
uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.  
 

 


