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Heinz K & Rold Dolls 

MUSIK KONCERT 
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Gratis musik på Gammel Torv.  
Koncert for musikelskere med bandet Heinz K & Rold Dolls.  
 
Heinz K & Rold Dolls gæster Frivilligmarked i Aalborg lørdag d. 10. juni. 
Heinz K spiller en håndfuld originale danske sange, som er vokset frem gennem 
årene. Stilen er fængende folk med tekster, der handler om hvor galt det kan gå,      
når man går i gaden, fra hinanden eller forstanden.  
Med sig har han sit lille orkester kaldet Rold Dolls, som består af et par ganske 
velsyngende korpiger (Marianne Christensen, Lene Grønbech & Sonja Woetmann) 
og en ekvilibrist på sav og harmonika (Gunhild Kjær). Der er dermed lagt op til et 
skævt smil og intens fodvipperi med et tvist af syng-med. Gå efter lyden af fest! 
 
Sted: Gl. Torv, Aalborg. 
Tid: Lørdag d. 10.6 kl. 12.15-12.45 & 13.15-13.45 
Arrangør: De Frivilliges Hus 
 
På Gammel Torv vil der i samme tidsrum blive afholdt stort Frivilligmarked med 
deltagelse af 36 af Aalborgs frivillige sociale foreninger. Gratis entré for alle. 



SMAG 36 FORSKELLIGE SLAGS KAGER 

NÆSTEN SOM KAGENS DAG 
 

 
 
 

De Frivilliges Hus og Aalborgs sociale foreninger byder på gratis kaffe 
og kage til aalborgenserne.  
 

Kom og smag 36 forskellige slags kage og find din favorit    
 
Sted: Gl. Torv, Aalborg. 
Tid: Lørdag d. 10.6 kl. 11.00-15.00 
Arrangør: De Frivilliges Hus 
 
På Gl. Torv vil der i samme tidsrum blive afholdt stort Frivilligmarked med 
deltagelse af 36 af Aalborgs frivillige sociale foreninger. 
 
Gratis entré – alle er velkommen. 
 



Frivilligmarked 2017  
Lørdag den 10. juni 2017 kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg  

 
Lørdag den 10. juni kl. 11.00-15.00 afholder De Frivilliges Hus og Aalborgs sociale foreninger et 
stort Frivilligmarked på Gammel Torv i Aalborg.  
 
Frivilligmarkedet afholdes normalt altid i sensommeren (august eller september), men holdes i år 
allerede i juni måned, da der d. 14. september 2017 for første gang afvikles FrivilligBørs i Aalborg. 
En FrivilligBørs er en møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger, virksomheder og offentlige 
organisationer kan samarbejde og udveksle varer, ideer, viden, kompetencer o.l. – alt uden betaling. 
På FrivilligBørsen har alle deltagere noget, de efterspørger, og noget de tilbyder.   
Læs meget mere om FrivilligBørs Aalborg 2017 og tilmeld dig her: www.frivilligboersaalborg.dk  
 
I år er det 22. gang der afholdes Frivilligmarked i Aalborg, og det vil ske med udgangspunkt fra to 7 
meter høje tipier, som opstilles på Gammel Torv, hvorfra 36 sociale foreninger vil fortælle om deres 
arbejde og om mulighederne for at yde en frivillig indsats i en forening, der gør godt for andre.  
 
Frivilligmarkedet skal være med til at skabe opmærksomhed om det mangfoldige frivillige arbejde, 
der hver dag året rundt foregår i hele Aalborg Kommune, og medvirke til at skaffe nye frivillige 
hænder til foreningernes arbejde for f.eks. ensomme unge og ældre, børnefamilier, misbrugere, 
flygtninge, kriseramte mænd og voldsramte kvinder m.fl.   
 

 
 
I forbindelse med Frivilligmarkedet vil der være gratis live musik v/Heinz K & Rold Dolls, og 
traditionen tro vil Y´s Mens Club uddele Aalborg Børne- og Ungdomspris på 25.000 kr. til en lokal 
forening, der arbejder for at fremme udsatte børn og unges vilkår.  
 
Bettina Poulsen, daglig leder Barnets Blå Hus i Aalborg, holder markedets festtale. 
I Barnets Blå hus hjælper man børn, hvis forældre har problemer med stof- eller alkoholmisbrug. 
Læs mere om Barnets Blå Hus her: www.barnetsblaahus.dk/afdelinger/aalborg  
 
Der er gratis kaffe og kage til de første 1000 besøgende til Frivilligmarkedet. 
Der er gratis adgang for alle til Frivilligmarked i Aalborg  
 

http://www.frivilligboersaalborg.dk/
http://www.barnetsblaahus.dk/afdelinger/aalborg


Hvad er Frivilligmarkedet? 
 
Hvert år i sommermånederne afholder De Frivilliges Hus og Aalborgs frivillige sociale foreninger 
Frivilligmarked på Gammel Torv i Aalborg.  
Frivilligmarkedet så første gang dagens lys i 1996, så det har nu efterhånden 22 år på bagen. 
 
Markedet er en festdag for de mange frivillige, der året rundt udviser aktivt medborgerskab via  
deres engagement i en af de sociale foreninger i Aalborg. Foreningerne flytter ind i tipierne med 
deres pjecer, plakater og andet materiale, der fortæller om det arbejde den enkelte forening laver.  
De frivillige drager omsorg for ensomme, børn, ældre, psykisk og fysisk syge, handicappede m.fl. 
 

 
 
Frivilligmarkedet er foreningernes årlige udstillingsvindue, hvor man dels mødes med kollegerne 
fra de andre foreninger, dels får en mulighed for at møde byens borgere i øjenhøjde og få en 
uforpligtende snak om de tilbud foreningerne har, hvad enten man selv eller en nærtstående har 
brug for hjælpen, eller man har overskud til at gå aktivt ind i foreningen som frivillig.  
 

 
 



Aalborg Frivilligmarked fylder 22 år og er still going strong….. 
 
Kom med til Frivilligmarked d. 10. juni 
Kom og mød et bredt udsnit af Aalborgs frivillige sociale foreninger. 36 af dem deltager på 
Frivilligmarkedet, som også byder på gratis kaffe, kagesmagning og swingende folkemusik. 
 
Så hvis du har lyst til at høre om frivilligt socialt arbejde eller har brug for en snak med en forening, 
så kig forbi Gammel Torv i Aalborg og få en snak med en masse frivillige ildsjæle, hyg dig med 
musikken, underholdningen, talerne og bliv klogere på den frivillige sociale verden.  
 
Ved Frivilligmarkedet er der i år gratis kaffe og kage til de første 1000 besøgende fra kl. 11.00. 
Hver af de deltagende foreninger har bagt/medbringer en kage eller lignende, som de deler ud til de 
besøgende fra deres bod. Kaffen udskænkes ved De Frivilliges Hus madbod, og kagen skal de 
besøgende så ud at finde hos de 36 foreningsboder på Gammel Torv. 
Maden til årets Frivilligmarked leveres af caféen ved Folkekirkens Hus. 
Menuen er i år en sand klassiker ”Chili con Carne”. 
 
En fast tradition i forbindelse med Frivilligmarkedet er markedets festtale, som i år holdes af 
Bettina Poulsen, daglig leder Barnets Blå Hus i Aalborg.  
Kom og hør talen om frivillighed kl. 11.40 på scenen. 
 
 

 
 
 
Heinz K & Rold Dolls står for den musikalske underholdning til Frivilligmarkedet.  
Heins K & Rold Dolls vil spille på Gammel Torv i tidsrummet kl. 12.15-12.45 og kl. 13.15-13.45.  
 
En fast tradition ved Frivilligmarkedet er uddelingen af Aalborg Børne- & Ungdomspris. 
Y´s Mens Club Aalborghus uddeler hvert år prisen på 25.000 kr. til en lokal forening, der i årets løb 
har ydet en helt speciel indsats for børn og unge i Aalborg Kommune. 
Børne- & Ungdomsprisen uddeles kl. 14.15 på scenen. 
Læs mere her: www.aalborghus.ysmen.dk   
 
En anden fast tradition i forbindelse med Frivilligmarkedet er kåringen af markedets flotteste bod, 
som præmieres med en vandrepokal. Det foregår kl. 14.45 på scenen. 
 
Frivilligmarkedet slutter kl. 15.00. 
 

http://www.aalborghus.ysmen.dk/


Program til Frivilligmarked lørdag d. 10. juni 2017  
 
Kl. 11.00: Frivilligmarked og 36 foreningsboder åbner.  
Velkommen ved leder af De Frivilliges Hus, Bjarne Søltoft. 
Gratis kaffe og kage til de første 1000 besøgende. 
 
Kl. 11.40: Festtale v/ Bettina Poulsen, leder Barnets Blå Hus i Aalborg 
 
Kl. 12.00: Mad (Chili con carne) 
 
Kl. 12.15-12.45: Musik v/ Heinz K & Rold Dolls   
 
Kl. 13.15–13.45: Musik v/ Heinz K & Rold Dolls 
 
Kl. 14.15: Overrækkelse af årets Børne- og Ungdomspris ved Y´s Mens Club 
 
Kl.14.45: Årets flotteste bod kåres, præmieres med pokal  
 
Kl. 15.00: Frivilligmarked slutter 

 
 
 

Foreninger, der deltager i Frivilligmarked 2017: 

 
Alzheimerforeningen  
Aalborg Menighedspleje 
Amnesty International Aalborg 
Aalborg Bloddonorforening 
Aktive Ordblinde 
Asylforum Aalborg 
Barnets Blå Hus (Blå Kors) 
Broen Aalborg 
Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn 
Café Væxt 
CISV Aalborg-Nordjylland 
Dansk Røde Kors, Aalborg 
Danmission Genbrug 
Depressionsforeningen i Nordjylland 
Den Sociale Skadestue 
Familieklubben.dk & IOGT Aalborg 
FriRummet 
Frivillig Aalborg (Dansk Flygtningehjælp)  
 
 
 
 

Fri-tid (frivillig for en person med handicap) 
Fødselsdagskompagniet 
headspace Aalborg 
Kamillus 
Kirkens Korshær i Aalborg 
Kofoeds Skole i Aalborg 
Krisecenter for kvinder 
Kræftens Bekæmpelse 
Mandecentret Aalborg 
Mødrehjælpen Aalborg 
Natteravnene i Aalborg 
OCD-foreningen 
Red Barnet Aalborg  
SINDs Pårørende  
SOS-Børnebyerne, lokalgruppe Aalborg 
Ventilen Aalborg 
Ældre hjælper Ældre 
Ældre Sagen Aalborg 
 
 
 
 

 
Arrangør: 
 

 
 



 

 


