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Fra frivillighedskonsulenten i Rebild Kommune 

 

 

Kære frivillige, frivillige organisationer, foreninger og grupper 

Tak for sidst til alle jer, der deltog i Frivillig Fredag og i Frivilligrådets årsmøde. Det var skønt igen at kunne 

fejre jer og takke for den store indsats, I yder året rundt. I gør en kæmpe forskel for andre mennesker og skaber 

livsglæde for så mange. Denne tak gælder naturligvis også jer, der ikke havde mulighed for at deltage i Frivillig 

Fredag.  

En forudsætning for jeres arbejde er bl.a., at I har økonomi til at søsætte aktiviteter og få idéer til at spire. Og 

det er nu, I skal søge, hvis I ønsker tilskud til jeres forening. Læs videre her i nyhedsbrevet og find ud af, 

hvordan I søger §18-midler. Læs også om et spændende kursus, om Frivilligrådets nye bestyrelse og om 

vinderne af årets frivilligpriser.   

§18-TILSKUD – ANSØGNINGSFRIST D. 1. NOVEMBER 
 

Hvis I som forening ønsker økonomisk tilskud til jeres arbejde, skal I ansøge om §18-midler ved at udfylde og 

sende dette skema, som ligger på Kommunens hjemmeside:  

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i serviceloven | OS2forms - Rebild Kommune 

 

I år er der nye kriterier for, hvordan midlerne fordeles, 

hvilket betyder, at foreningstilskud og aktivitetstilskud 

tildeles efter objektive kriterier, mens udviklingstilskud 

og samskabelsesmidler tildeles ud fra en konkret 

vurdering af det enkelte projekt. De nye kriterier kan 

læses her: Tildelingskriterier.pdf (rebild.dk).  

Alle bevilgede tilskud udbetales i januar.  

Hvis I har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er I 

meget velkomne til at kontakte  

frivillighedskonsulenten på mail eller telefon: 

akjh@rebild.dk / 9988 8452 

 

KURSUSTILBUD 
 
D. 10. november afholder Rebild Kommune og Alzheimerforeningen et kursus i at blive demensven-

instruktør. En demensven-instruktør udbreder basisviden om demens og hjælper til at skabe større forståelse 

for mennesker med demens og deres situation. 

 

Demensven-instruktøren formidler viden om demens på en letforståelig måde, som alle kan forstå. Hvad vil 

det sige at have en demenssygdom, og hvad man kan gøre som demensven? Demensvenner kan være private 

personer, butikker og foreninger mfl.  

 

 

https://selvbetjening.rebild.dk/ansoegning-om-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde-i-henhold-til-ss-18-i-serviceloven
https://rebild.dk/sites/default/files/2021-06/Tildelingskriterier.pdf
mailto:akjh@rebild.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan blive demensven-instruktør, hvis du: 

 

 Brænder for at formidle viden til andre via oplæg 

 Ønsker at være med til at hjælpe mennesker med demens og deres pårørende, ved at udbrede 

viden og nedbryde tabuer om demens 

 Gerne vil være en aktiv medspiller i kommunens demensvenlige aktiviteter 

 Vil være med til at skabe et demensvenligt samfund 
 

Kontakt Marianne Finderup på mail eller telefon, hvis du ønsker at få en uforpligtende snak eller 

tilmelde dig kurset: mfni@rebild.dk / 9988 9163 

 
ÅRETS FRIVILLIGPRISER GIK TIL… 

 

Jesper Hansen fra Nørager for det kæmpe stykke arbejde, han gør for og i 

lokalsamfundet i Nørager. Jesper udmærker sig for sin evne til at udvikle og skabe 

socialt fællesskab i hele Nørager, men også de eksisterende fællesskaber og 

aktiviteter er han fantastisk til at fastholde og vedligeholde. Kæmpestort tillykke 

til Jesper, der modtog den traditionelle frivilligpris. 

 

 

 

 

 

Spiren – leg, læring og fællesskab for hele familien. Spiren modtog 

Frivilligrådets helt nye pris, Initiativprisen, for det fantastiske fællesskab, 

som foreningen tilbyder både store og små. Med Spiren er der skabt et rum 

for alle dem, der har brug for et netværk. Et netværk der kan være svært at 

finde, hvis man ikke er en del af institutionslivet. Spiren blev dannet for et 

år siden, og det er et nytænkende fællesskab, som stadig er under udvikling. 

Kæmpestort tillykke til Spiren, som på billedet er repræsenteret af June 

Lyngholm Veiss og Line Blindbæk.  

 

 

 

mailto:mfni@rebild.dk


 

FRIVILLIGRÅDETS NYE BESTYRELSE 
 

På Frivilligrådets årsmøde d. 24. september blev den kommende bestyrelse valgt. Hans Rønnau og Gert Jensen 

genopstillede og blev genvalgt. Elly Østergaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Et varmt velkommen 

og tillykke skal lyde – både til det nye medlem og til de to genvalgte. Ligeledes tillykke til de to suppleanter, 

Axel René Aubertin og Arne Jensen. Og samtidig en stor tak for indsatsen til Pia Mariane Christensen, der 

ikke ønskede at genopstille 

Frivilligrådets bestyrelse består dermed af følgende medlemmer: Hans Rønnau, Lis Pedersen, Gert Jensen, 

Frank Jensen, Preben Kloster og Mona Høegh, samt suppleanterne Axel René Aubertin og Arne Jensen.  

 

 

 


