
NYHEDSBREV 24/9 2020 
Fra frivillighedskonsulenten i Rebild Kommune og Frivilligcenter Rebild 

 

  

  
 

Med venlig hilsen 
 
Projektleder for etableringen af Frivilligcenter Rebild, Christina Dige Rejkjær                         
& Rebild Kommunes Frivillighedskonsulent, Ane Kjeldbjerg Hansen (akjh@rebild.dk) 
 
 

 
 

 

 

Kære frivillige, frivillige organisationer, foreninger og grupper 

Husk, at det er i morgen, vi fejrer jer og jeres store frivillige indsats 
med Frivillig Fredag. I år bliver det dog ikke med et fysisk 
arrangement, som vi plejer. Programmet og festen var ellers allerede 
planlagt, men kan ikke gennemføres i en stor forsamling. Derfor har 

vi lavet en digital løsning, så vi fastholder fejringen af frivilligheden og kan give noget tilbage til alle 
jer frivillige kræfter her i kommunen.  

Temaet for årets Frivillige Fredag er Bæredygtige fællesskaber, og programmet for i morgen er en 
række med videoindslag, der alle omhandler bæredygtigheden i de frivillige fællesskaber.   

I finder videoindslagene ved at gå ind på Rebild Kommunes hjemmeside: www.rebild.dk eller 
https://www.frivilligcenterrebild.dk/forening/frivillig-fredag. Videoerne ligger klar fra kl. 16.30. 

Program: 

• Velkommen 

Christina Dige Rejkjær, projektleder på ’etablering af Frivilligcenter Rebild’ og Ane Kjeldbjerg 
Hansen, frivillighedskonsulent byder velkommen på vegne af Frivilligcenter Rebild og Rebild 
Kommune. 

• Paneldebat om bæredygtige fællesskaber 

Borgmester Leon Sebbelin, formand for Sundhedsudvalget Lene Schmidt Aalestrup, 
formand for Kultur- og fritidsudvalget Gert Fischer og formand for Verdensmålsudvalget Peter 
Hansen debatterer bæredygtige fællesskaber og frivillighed.  

• Oplæg om bæredygtige fællesskaber i kommunen 

o Kinorevuen er kommunens eneste biograf, der drives af 60 frivillige. Formand Henrik 
Bjerg Thomsen fortæller om arbejdsopgaverne og nødvendigheden af robuste og 
bæredygtige fællesskaber for at biografen kan drives som en professionel 
virksomhed. 

 
Hold øje med kommende oplæg 

o Birgitte Feld Mikkelsen fortæller om Rebild Øst Klyngen, der blandt andet arbejder 
med at styrke fællesskabet i landsbysamfundene i kommunens østlige del. 

Frivillig Fredag arrangeres af Rebild Kommunes Frivilligråd, Foreningen Frivilligcenter Rebild og 
Center Sundhed, Kultur og Fritid 

http://www.rebild.dk/
https://www.frivilligcenterrebild.dk/forening/frivillig-fredag

