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INVITATION 
Frivilligmarked 2018 

Lørdag d. 9. juni kl. 11.00-15.00 på Gammeltorv i Aalborg  
  

De Frivilliges Hus og Aalborgs sociale foreninger afholder hvert år Frivilligmarked på 

Gammeltorv. Frivilligmarkedet er en årlig festdag med markedsstemning og fællesskab på tværs af 

organisationerne, samt en mulighed for under hyggelige former, at møde borgerne i Aalborg.  

 

Det er i år 23. gang der afholdes Frivilligmarked i Aalborg, og det vil igen ske med udgangspunkt 

fra to store tipier, som opstilles på Gammeltorv, hvorfra Aalborgs frivillige sociale foreninger vil 

fortælle om deres arbejde og hjælpetilbud og om mulighederne for at yde en frivillig indsats.  

 

Frivilligmarkedet skal være med til at skabe opmærksomhed om det mangfoldige frivillige sociale 

arbejde, der hver dag året rundt foregår i Aalborg Kommune, og medvirke til at skaffe nye frivillige 

hænder til foreningernes arbejde for udsatte grupper som fx kriseramte børnefamilier, flygtninge, 

ensomme unge og ældre, misbrugere og voldsramte kvinder m.fl.  

 

Temaet og programmet for årets Frivilligmarked er endnu ikke på plads, men i lighed med tidligere 

år vil der være musikalsk underholdning, prisoverrækkelser, taler og forskellige events. 

 

Alle Aalborgs sociale foreninger inviteres hermed til at deltage i Frivilligmarkedet.  

Det er gratis at deltage, men man skal naturligvis kunne afsætte tid og mandskab til at forberede sin 

stand, samt stå der på selve dagen. Der er plads til 36 foreninger ved årets Frivilligmarked. 

 

Tilmelding til og yderligere oplysninger om Frivilligmarkedet fås ved henvendelse til:  

 De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg 

 Morten Larsen, tlf: 9811 1344, mail: morten@frivillighuset.dk  

 Sidste tilmeldingsfrist til Frivilligmarkedet er den 3. april 2018 

 

 

 
Lørdag d. 9. juni afvikles der for 23. gang Frivilligmarked på Gammeltorv i Aalborg. 

36 frivillige sociale foreninger vil deltage i Frivilligmarkedet og fortælle om deres virke og 

hjælpetilbud. Der vil dagen igennem være musik, prisoverrækkelser, taler og forskellige events. 
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