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Kære frivillige, frivilliggrupper og frivilligorganisationer 
 
 

Skiftedag 
Skiftedag var i ældre tid den dato for tyende, specielt på landet, hvor de skiftede 

ansættelse. Skiftet fandt sted enten den 1. maj eller den 1. november.  

Det har været skiftedag for en del medarbejdere på sundhedscentret, herunder mig. 

Vi flyttede fra de overfyldte kontorer på Mastruplund til bedre plads i den gamle 

materielgård på Mølledamsvej, midt imellem tennisbanerne og vejsaltdyngerne. 

Så vi fra sundhedscentret får allesammen lidt mere plads – ikke mindst på p-pladsen!  

 

Det har også været skiftedag for vores nyansatte projektleder for det kommende Frivilligcenter Rebild, 

Christina Dige Rejkjær, som jeg er så heldig at dele kontor med. Christina fortæller om sig selv og om 

planerne for et frivilligcenter i Rebild nedenfor.  

 

Skiftedag i foreningerne 

Forårets generalforsamlinger er overståede. Har I skiftet formænd eller kontaktpersoner, så giv mig endelig 

besked. Så kan fremtidens nyhedsbreve med f.eks. oplysninger om møder og om hvornår man skal søge 

§18-midler, komme der rette sted hen.  

Hvis I er registreret i foreningsportalen, så husk også at opdatere jeres oplysninger dér. Så kan andre finde 

jer, og I kan booke lokaler. 

 

Skiftedag i frivilligrådet 

Ved frivilligrådets årsmøde i marts sagde vi farvel og tak til Knud Christensen, som gennem mange år har 

ydet en fin indsats i frivilligrådet. Og vi siger goddag og velkommen til Preben Kloster, der har sine rødder i 

Røde Kors. Rådet består nu af: Hans Rønnau (formand), Lis Pedersen (næstformand), Pia Marianne 

Christensen, Preben Kloster, Frank Pedersen, Gert Jensen, Mona Høegh samt suppleanterne Axel René 

Aubertin og Arne Jensen.  

 

Udviklingsmidler 
I den kommende tid vil frivilligrådet se på, om de nuværende kriterier for 

ansøgninger om §18-tilskud skal have en revision.  

OBS: indenfor de nuværende kriterier er der mulighed for at søge om udviklingsmidler også uden for 

ansøgningsfristen. Det skal dreje sig om nye initiativer på det frivillige sociale område, som man gerne vil 

have støtte til. Send en velbegrundet ansøgning til frivilligrådet via mail til svmo@rebild.dk. 

 

Demensveninstruktører haves – lyttende ører søges!  
Har I i jeres forening, gruppe eller klub endnu ikke haft besøg af en demensveninstruktør, 

så kan det nås i den nye sæson. I Rebild Kommune udredes én person for demens hver 

eneste uge. Derfor er det så vigtigt, at alle ved, hvordan man skal handle, når I møder 

naboen, klubkammeraten, foreningsmakkeren eller bare en bekendt, der er blevet ramt af 

demens.  

Og hvis man selv eller ens familie rammes af demens, så er det betryggende at vide, at folk ved, hvad det 

drejer sig om. At man tør tale om det, så tabuerne om demens og den medfølgende ensomhed brydes. 

Kontakt mig, hvis I vil være med til at gøre vores kommune til en demensvenlig kommune! 

mailto:svmo@rebild.dk


 

Frivillig Fredag d. 27. september, sæt X i kalenderen 

I år sammen med det kommende Frivilligcenter Rebild!  
 

Husk at sætte kryds i kalenderen den sidste fredag i september, den 27. september.  

I år arbejder vi på at der - ud over en fest - også vil være plads til noget fagligt indhold: nogle oplæg fra 

såvel lokale folk som folk udefra, om hvad et frivilligcenter kan.  

I som frivillige kan give jeres besyv med hvad I mener jéres frivilligcenter skal kunne.  For det bliver ikke et 

kommunalt frivilligcenter, men et selvstændigt, foreningsdrevet frivilligcenter. Læs mere herom det i 

Christinas oplæg – og glæd jer!  

 
 

 
Etablering af et Frivilligcenter i Rebild Kommune 
Socialstyrelsen og Rebild Kommune har bevilget midler til, at der i løbet af de næste to år skal etableres 
et foreningsdrevet frivilligcenter her i Rebild Kommune. Men hvem er hende Christina, der skal stå for 
etableringen af frivilligcenteret? Og hvad er et frivilligcenter egentlig for en størrelse?  Det kan du læse 
mere om her. 

Mit navn er Christina Dige Rejkjær, jeg er 33 år gammel og bor i 
Støvring med min mand og mine to piger på 2 og 5 år. Jeg er 
oprindeligt vendelbo, og efter at have boet nogle år i Århus, fik vi 
lyst til at vende tilbage til det nordjyske. Og her faldt valget 
hurtigt på Støvring.  

Fr nogle år siden var jeg med i et projekt omkring ensomhed 
blandt ældre her i Rebild Kommune, hvor jeg havde fornøjelsen af 
at komme rundt i kommunen og undervise frivillige og 
medarbejdere i, hvordan man kan forebygge og mindske 
ensomhed blandt ældre. Her fik jeg øjnene op for, hvor skønt et 
sted Rebild Kommune er - fyldt med smuk natur, et rigt kulturliv 
og ikke mindst en masse ildsjæle! Her ville jeg gerne bo! Vi 
flyttede derfor til Støvring i foråret 2013, og det har vi ikke 
fortrudt et eneste sekund!  

Jeg er uddannet sociolog og har de seneste 9 år arbejdet som 
konsulent i en rådgivningsvirksomhed, hvor jeg har arbejdet med 
at understøtte samarbejde mellem kommuner og frivillige om at hjælpe udsatte borgere på forskellig vis. 
Jeg ved derfor, hvor meget frivillige foreninger, grupper og initiativer kan gøre, når bare de rette 
omstændigheder er til stede.  

D. 1. april startede jeg som projektleder for etableringen af et nyt frivilligcenter her i Rebild Kommune, 
og i mine første to måneder er jeg blevet taget utrolig godt imod af alle, jeg har mødt. Tusind tak for det! 
Jeg er meget imponeret over alle de mange frivillige initiativer der foregår her i kommunen, og jeg 
glæder mig meget over, at jeg har fået mulighed for at være med til at understøtte og skabe endnu 
bedre vilkår for jer frivillige.  

 
 

 

 



 

 
Frivilligcenter Rebild – på vej sammen!  
Frivilligcenteret skal ikke være et kommunalt center. Det skal være et 
selvstændigt, foreningsdrevet center, som favner bredt og imødekommer de 
behov og ønsker, I har som frivillige. Det skal være de frivilliges hus, som 
tilbyder lokaler og faciliteter, men også mere end det! Og her har jeg brug for 
jeres hjælp til at afdække behov på netop jeres område. Hvad skal centeret 
kunne gøre for jer? Og hvad kan I sammen med centeret gøre for andre?  
De næste måneder vil jeg derfor gerne rundt og tale med alle jer frivillige sociale foreninger og grupper. 
Dels så vi kan lære hinanden at kende. Dels så jeg kan fortælle om planerne for etableringen af 
frivilligcenteret. Og sidst men ikke mindst for at høre om jeres behov og ønsker til frivilligcenteret.  
 
Har I ikke allerede hørt fra mig, så kontakt mig endelig på tlf. 30 10 57 29 eller e-mail: cdre@rebild.dk, så 
vi kan aftale en tid, hvor jeg kan komme forbi jer. Jeg glæder mig meget til at møde jer til en snak om, 
hvordan vi skaber et frivilligcenter, der passer til jer og jeres behov!   
 
Med venlig hilsen, 
Christina 
 

 

Pinsesol og glade smil  
Så er det snart pinse, og lad os håbe, at pinsesolen vil danse i år. Solen giver energi til at fortsætte det gode 

arbejde I gør for andre. Nyd solen, og husk også at nyde de glade smil I får, når I som frivillige møder dem, 

som I hjælper. Det er den bedste TAK, man kan få! 

 

 


