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Referat fra årsmødet for det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune  

mandag den 12. marts 2018 kl. 17.00-21.00 i Skørping Idrætscenters Cafeteria 

 

Til stede: knap 120 tilmeldte repræsentanter fra de frivillige sociale organisationer, inkl. 

Frivilligrådet. Fra Rebild Kommune: borgmester Leon Sebbelin og formand for 

sundhedsudvalget Lene Schmidt Aalestrup. Fra Center Sundhed: funktionsleder Janne Møller 

Olesen, demenskoordinator Marianne Finderup Larsen og frivilligkoordinator Sietske V. Møller. 

 

Aftenens forløb: 

Kl. 17.00  Velkomst ved Claus Holm, chef for Center Sundhed, Kultur og Fritid 

 Fællessang: Den blå anemone 

Årsberetningen ved Frivilligrådets formand Hans Rønnau 

Valg til Frivilligrådet 

Overrækkelse af Frivilligprisen 2018 ved borgmester Leon Sebbelin 

Kl. 18.15  Spisning 

Afstemningens resultat bekendtgøres  

Kl. 19.00  Muntert musikindslag ved Hans Hjort og Heins Leicht Kanstrup 

Strække ben-pause 

kl. 19.45 Bryd tabuet om demens, ved Tinna Klingberg, udviklingskoordinator ved 

Videnscentret for demens i Aalborg 

 

Sundhedschef Claus Holm bød velkommen og præsenterede aftenens forløb. Han forklarede 

også om sammenlægningen mellem Center Sundhed og Center Kultur og Fritid, som han håber 

skaber god sammenhæng i det fremtidige arbejde på det frivillige område.  

 

Herefter sang man Kaj Munks Den blå anemone 

 

Formand Hans Rønnau fremlagde årsberetningen for det forløbne år. Beretningen blev 

godkendt med bifald. 

 

Derefter var der valg til Frivilligrådet. Poul Larsen var ordstyrer og Janne Møller Olesen og 

Claus Holm stemmetællere. 

 

Følgende blev foreslået: Hans Rønnau, Gert Jensen, Mona Høegh, Arne Jensen og René 

Aubertin. Efter at hver kandidat kort havde præsenteret sig, stemte de tilstedeværende.  

 

Efter stemmeoptællingen var valgt som medlemmer for perioden 2018-20:  

Hans Rønnau, Gert Jensen, Mona Høegh. 

Som suppleanter for perioden 2018-19 blev valgt: første suppleant René Aubertin og 

anden suppleant Arne Jensen. 

 

Frivilligprisen 2018.  

Borgmester Leon Sebbelin forestod præsentationen af de 7 kandidater, der var blevet 

indstillet.  

De indstillede var Ellen Christine Vestergaard fra flygtningeområdet i Nørager, Nanna 

Kirkegaard fra naturtræningsgruppen i Støvring, Conni Chowaniak og Kristen Stagstrup fra 

bl.a. ældrearbejdet i Nørager, Bent Møller Eriksen fra Bælum for gåturene i det fri, Karen 

Margrethe Adamsen fra arbejdet for børn og seniorer i Veggerby, og Herluf Schleppegrell 

Thomsen fra ældrearbejdet og indsatsen på ældrecentrene i Støvring. 

Center Sundhed 
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Alle kandidater blev hædret med en buket blomster som tak for deres store indsats. 

 

Frivilligprisen 2018 gik til Herluf Schleppegrell Thomsen. Han fik prisen for sin årelange indsats 

på ældreområdet som bl.a. kørestolsskubber og for sit arbejde for demensramte og deres 

pårørende. Han var også engageret i ældrerådet, hvor han var med til at sætte fokus på god 

mad til alle ældre. 

Ud over blomster fik Herluf Schleppegrell Thomsen overrakt et diplom og kommunens 

kunstgave (to glasfugle). 

 

Frivilligrådet og Center Sundhed var værter ved middagen, der bestod af kalkunfilet med æble 

i karrysaus, ris og mangosalat, efterfulgt af kaffe og småkager. 

 

Årsmødet bød efter spisningen på to indslag:  

 

Et muntert musikalsk indslag ved Hans Hjort og Heinz Leicht Kanstrup, der bød på gamle 

John Mogensen sange, som mange sang med på. 

 

Et fagligt indslag om demens ved Tinna Klingberg, udviklingskoordinator ved Videnscentret 

for demens i Aalborg. Hun fortalte om demenssygdomme generelt og om hvordan vi som 

pårørende og andre, der møder en demensramt person, kan hjælpe vedkommende til at have 

et godt liv med demens.  

Den vigtigste lektie, som alle lærte ved foredraget var, at nok forsvinder de praktiske 

færdigheder, hukommelsen og andre evner, men følelserne forsvinder ikke. Derfor er det 

vores opgave at forstå og agere, så demensramte ikke føler sig forkert eller bliver såret eller 

ked af det. 

 

Der blev opfodret til, at alle inviterer en demensveninstruktør til et besøg i egne foreninger, 

grupper eller organisationer med henblik på sammen at skabe en demensvenlig kommune. 

 

Aftenen sluttede kl. 21. 

 

 


