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De bedste hilsner  

 

Projektleder for etableringen af Frivilligcenter Rebild, Christina Dige Rejkjær  

& Rebild Kommunes Frivillighedskonsulent, Ane Kjeldbjerg Hansen 
 
 

 

 

Kære frivillige, frivillige organisationer, foreninger og grupper 

Dette nyhedsbrev handler om alt det spændende, der sker indenfor det frivillige område i Rebild Kommune 

for tiden. Snart er det tid til at søge § 18-midler for de frivillige sociale foreninger, Frivilligcenter Rebilds løber 

af stablen i morgen d. 16. september, Frivillig Fredag bliver i år digital, og så er der ansat en ny 

frivillighedskonsulent i Kommunen. Læs mere om alt dette her: 

I februar gik Sietske Vlieger Møller på pension, og d. 15. august startede jeg, Ane Kjeldbjerg 

Hansen, som ny frivillighedskonsulent. Jeg ser rigtig meget frem til samarbejdet med alle jer 

fra det frivillige sociale område. I er altid velkomne til at kontakte mig med stort og småt 

ligesom I førhen har brugt Siteske. I fanger mig på min mobil 2119 0984 eller via min mail: 

akjhrebild.dk.  

 

Søndag d. 1. november er der sidste frist for ansøgning af  midler. Alle frivillige sociale foreninger 

kan søge, og ansøgningsskemaet findes digitalt på https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/frivilligt-

socialt-arbejde. Her kan I også læse om ansøgningskriterierne, og som noget nyt er det i år muligt at vedhæfte 

eventuelle bilag til selve ansøgningsskemaet.   

 

D. 16. september lyder startskuddet for endnu et stort og vigtigt tiltag for det frivillige 

liv i vores kommune. Den dag afholder Frivilligcenter Rebild stiftende 

generalforsamling kl. 19.00 på Støvring Gymnasium.  

 

Frivillig Fredag d. 25. september bliver i år digital. Arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra 

Frivilligrådet, Frivilligcenter Rebild, Kommunen og de frivillige, har besluttet, at corona-pandemien gør en 

fysisk fest for risikabel. I stedet kan I d. 25. september fra kl. 

16.30 opleve en filmet paneldebat mellem Leon Sebbelin, Lene 

Aalestrup, Gert Fischer og Peter Hansen. Debatten vil handle 

om årets tema for Frivillig Fredag: Bæredygtige 

fællesskabermog foregår under kyndig ledelse af tidligere TV-

Nord-vært Jørgen Pyndt. Dertil kommer videofilm med tre 

lokale frivillige, som fortæller, hvordan deres forening arbejder med bæredygtige fællesskaber. Denne digitale 

Frivillige Fredag kan opleves på hele fem forskellige platforme: Rebild Kommunes hjemmeside og 

facebookside, Frivilligcenter Rebilds hjemmeside og facebookside, samt Sundhedscentret facebookside. Det 

bliver simpelthen umuligt at gå glip af årets Frivillige Fredag :-) 
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