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NYHEDSBLAD 

DE FRIVILLIGES HUS 

Februar-marts 2017 

 

 
Liz Mortensen hjælper udsatte børn og unge, der oplever misbrug i familien 
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Månedens frivillig-portræt: Liz Mortensen/Stjerneskuddet 
 

 

Om Liz Mortensen:  

 

Liz Mortensen er 59 år og fra Aalborg. Hun er uddannet socialrådgiver og familieterapeut. 

 

Liz Mortensen støtter udsatte børn og unge, der oplever alkoholmisbrug i familien. 

Hun blev i 2016 belønnet med Børne- og Ungdomsprisen, som Aalborghus Y´s Mens Club står bag.  

Hun fik prisen for sit frivillige arbejde og for bl.a. at have dannet Stjerneskuddet; en gruppe for 

børn og unge, der lever i eller med forældres misbrug eller selv har haft misbruget tæt inde på livet.  

 

Liz er en ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel for sårbare børn og unge, der kommer fra 

familier med alkoholmisbrug.   

 

 

Om Familieklub.dk og ungeklubber: 

 

Familieklub.dk er et tilbud for familier med alkoholrelaterede problemer. Klubben favner både 

problemerne hos den drikkende og problemerne for de pårørende. Som deltager i familieklubben er 

det ufarligt at tale om det, der er svært og gennem erfaringsudveksling finde redskaber til at komme 

videre. Visionen er et sundere familieliv uden alkohol eller andre dysfunktionelle adfærdsmønstre. 

I Danmark findes Famileiklub.dk flere forskellige steder. Læs mere på www.familieklub.dk  

 

Liz Mortensen bruger erfaringerne fra sit eget liv, når hun hjælper udsatte børn og unge.  

Hun mener, det er vigtigt at være åben om sit eget liv for at få hjælp. Den kommer ikke af sig selv. 

Et vendepunkt i Liz´ eget voksenliv blev mødet med Familieklub.dk, som er et mødested og et 

fællesskab for voksne med misbrug tæt inde på livet eller i familien. Det møde gav hende 

inspirationen og modet til for nogle år siden at lave en klub i Aalborg for børn og unge.  

 

Liz dannede i 2014 klub Stjerneskuddet, som efterfølgende i 2015 er suppleret med Nordstjernen.  

Klubber hvor børn og unge fra misbrugsramte familier mødes med ligesindede under trygge 

rammer, hvor man bl.a. arbejder med deres sociale kompetencer. I klubberne møder de unge faste 

rammer og stabilitet samt troværdige og omsorgsfulde voksne, der holder ord.   

De familier, der er tilknyttet ungegrupper består af den unge sammen med deres forældre, søskende, 

bedsteforældre m.fl. De samles for at skabe og styrke sammenholdet og ændre adfærd. 

 

Familieklubbens ungegrupper drives af frivillige klubassistenter. I Aalborg er der p.t. tilknyttet fire 

uddannede klubassistenter, som alle har gået i familieklubben.dk gennem mange år. Det er gratis at 

gå i ungeklubben og man mødes én gang om ugen. Læs mere her: http://familieklub.dk/  

   

 
 

http://www.familieklub.dk/
http://familieklub.dk/
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Lederen 
 

Det handler ikke om Donald Trump det hele……… 
 

Så blev det hverdag. Men ikke den grå af slagsen, for det går mod lysere tider.   

 

De Frivilliges Hus summer af liv i eftermiddags- og aftentimerne, hvor mange foreninger har 

arrangementer og selvhjælpsgrupper mødes i lokalerne. Der er åbent på foreningskontorerne, hvor 

man for eksempel kan få en god snak med Mandecentret, Børns Voksenvenner, FrivilligAalborg, 

Fødselsdagskompagniet eller Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning.  

I dagtimerne har vi mange besøg af potentielle nye frivillige, uddannelsesinstitutioner, foreninger, 

aktive ildsjæle og andre, der gerne vil vide mere om frivilligområdet.    

 

Det er højsæson for foreningslivet. Generalforsamlingernes tid og landsindsamlingernes tid.  

Vil man blot være frivillig for en enkelt dag, er der rigtig gode muligheder for at tage børn eller 

børnebørn med ud med raslebøssen for at støtte den sag, ens hjerte banker varmest for – eller den 

dag man bedst kan, fordi alle sagerne er lige gode.  

 

Det er også højsæson for foredrag, kurser og temadage.  

Nyhedsbladet er langt denne gang og det er overvældende, så mange ting, der er at gå til og 

interessere sig for. Der er absolut ingen grund til ikke at komme ud og engagere sig lige indenfor 

det område, man nærer forkærlighed til.  

 

Så bryg dig en god kop, af det du bedst kan lide at drikke. Sæt dig godt til rette i sofaen med 

nyhedsbladet og lad dig inspirere.  

 

Vi garanterer, du kan ikke læse dette nummer af bladet til ende, uden at få lyst til at komme med til 

noget af alt det, som foregår i den frivillige verden. God læselyst!  
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INVITATION 

SELVHJÆLPSDAG 2017 
Søndag d. 2. april kl. 12.00-18.00 i Hasseris Kirkes Krypt 
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Familiesammenføring og udlændingeret for frivillige 
Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00-21.00, Hjulmagervej 28 i Aalborg  

 

Elsk Aalborg International inviterer til temaaften om udlændingeret, hvor advokat Klaus S. 

Rasmussen fra advokatfirmaet KOMPLEXT vil fortælle om udlændingeret, samt regler omkring 

familiesammenføring, asyl- og flygtningenævnssager.  

 

Klaus målretter materialet til frivillige og de udfordringer samt spørgsmål, man som frivillig bliver 

mødt med. Samtidig fremvises der eksempler på, hvordan man som frivillig kan hjælpe og hvor 

man kan søge information. 

 

Det er gratis at deltage. Der vil være pause undervejs og lidt godt til ganen. 

Tilmelding skal ske til: info@jelb.dk senest d. 23. februar – oplys organisation samt antal.  

 

 
 

 

Skyggebørn 
Ny sorggruppeforening i Aalborg – hjælp til børn og unge i sorg 

 

Psykolog Jes Dige, som tidligere har arbejdet med sorggrupper for børn i Kræftens Bekæmpelse, 

har startet en ny forening med sorggrupper til børn og unge mellem 10 og 18 år op i Aalborg. 

Foreningen Skyggebørn har til huse i lokaler i Adelgade i Aalborg. 

 

Skyggebørn tilbyder gratis samtalegrupper for børn og unge i sorg. Det kan være sorg over et 

dødsfald eller sorg ifm. kritisk sygdom i den nære familie. Det koster ikke noget at være med. 

 

Vi du vide mere 

 Skyggebørn, Adelgade 12. 9000 Aalborg 

 Tlf. 2012 2209, mail: jesdige@skyggeboern.dk  

 Se mere her: www.skyggeboern.dk eller https://www.facebook.com/skyggeboern/  

 

 
 

mailto:info@jelb.dk
mailto:jesdige@skyggeboern.dk
http://www.skyggeboern.dk/
https://www.facebook.com/skyggeboern/
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Mød VELUX FONDEN 
Støtte til aktive ældre, der yder en frivillig indsats 

Mandag d. 27. februar 2017 kl. 13.00-15.00 i De Frivilliges Hus   
 

 
 

VELUX FONDEN støtter projekter, hvor aktive ældre gør en særlig frivillig indsats.  

De støtter såvel foreninger, grupper samt enkeltpersoner, der udfører samfundsnyttige aktiviteter. 

Alene i 2016 uddelte fonden knap 15 mio. kr. i form af 500 bevillinger til ældres aktiviteter.  

Fonden har f.eks. støttet aktive ældre med motionsredskaber, værktøj, IT-udstyr og møbler.  

 

Mandag d. 27. februar kl. 13.00-15.00 kan du møde fondsrådgiver Frank Ulmer Jørgensen fra 

VELUX FONDEN i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2 i Aalborg.   

 

Mødet henvender sig til foreninger for ældre og andre foreninger, hvor der er en stor andel ældre 

blandt de aktive frivillige. Støtte fra fondens uddelingsområde gives i anerkendelse af aktive 

pensionerede ældres frivillige indsats.     

 

Formålet med mødet er at præsentere uddelingsområdet for aktive ældre og give mulighed for at 

stille spørgsmål til fonden.  

 

Tilmelding til mødet med VELUX FONDEN: 

 De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: charlotte@frivillighuset.dk  

 

Læs mere om Velux fonden og om mulighederne for støtte her: 

http://veluxfoundations.dk/sites/default/files/folder_aktive_aeldre_januar_2017.pdf og 

http://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre    

 

 
 

mailto:charlotte@frivillighuset.dk
http://veluxfoundations.dk/sites/default/files/folder_aktive_aeldre_januar_2017.pdf
http://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre
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Bliv frivillig! 
Informationsmøde for nye frivillige  

Onsdag d. 1. marts kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus  
 

Der er brug for dig - bliv frivillig og gør noget godt for andre! 

42% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde, og 18% udfører frivilligt socialt arbejde.  

I Aalborg Kommune er mange tusinde personer hver dag året rundt engageret i frivilligt arbejde 

inden for bl.a. kultur-, idræts- og fritidsområdet, men også på det sociale område yder et stigende 

antal aalborgensere en værdifuld frivillig indsats. De frivillige drager omsorg for ensomme, børn, 

ældre, misbrugere, flygtninge, psykisk og fysisk syge, handicappede, voldsramte kvinder, mænd i 

krise m.fl. Men der er brug for mange flere frivillige hænder i Aalborg   

 

De Frivilliges Hus inviterer nye frivillige til at deltage i et informationsmøde onsdag den 1. marts 

kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.  

I forbindelse med mødet vil der være et oplæg om at være frivillig ved Dansk Røde Kors. 

Der afholdes også informationsmøde for nye frivillige onsdag d. 5. april kl. 9.00-12.00. 

 

Det er gratis at deltage i et informationsmøde, og der serveres en let anretning samt kaffe/te. 

Tilmelding til De Frivilliges Hus på tlf. 9811 1344 eller mail: morten@frivillighuset.dk  

 

På 3 timer får du muligheden for at høre om, hvordan du kan få et frivilligjob, der passer til dine 

ønsker, din kalender og dit liv. Vi vil præsentere foreninger indenfor forskellige kategorier, hvem 

du kan hjælpe og hvordan, reglerne for frivilligt arbejde og hvordan man kan bruge det frivillige 

sociale arbejde i ens hverdag og netværk. 

 

Vi hjælper dig med at finde et frivilligjob, der matcher dine interesser og kompetencer. Det kan 

være alt fra at være lektiehjælper eller besøgsven til at arbejde med ensomme unge, at arbejde i en 

genbrugsbutik eller på væresteder eller hjælpe foreninger med pr, it eller bestyrelsesarbejde. 

Mulighederne er uendeligt mange i de mere end 300 frivillige foreninger i Aalborg Kommune. 

 

 
 

mailto:morten@frivillighuset.dk
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INVITATION 

Politiker i praktik 2017  
Vil jeres forening have en politiker i praktik i uge 17? 

 

Aalborg Frivilligråd vil gerne invitere Aalborgs byrådspolitikere i praktik som frivillig i uge 17. 

 

Til frivillige sociale foreninger i Aalborg Kommune  
Vil I være medarrangør af initiativet ”Politiker i praktik” i 2017? 

Politiker i praktik er en mulighed for at få kommunalpolitikere i praktik i jeres forening.  

Praktikopholdet skaber en gensidig forståelse mellem parterne og er en fin mulighed for at 

synliggøre foreningens arbejde overfor politikerne.  

 

Praktikopholdet giver politikerne en god mulighed for at snuse til flere foreningsaspekter og 

arbejdsopgaver. Det giver dem samtidig lejlighed til at møde dem, der får gavn af frivilligheden og 

få et bedre indblik i den frivillige verden og foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet. 

Og I har som forening mulighed for at vise de lokale byrådspolitikere i Aalborg, hvor vigtigt det 

frivillige arbejde, som I udfører, er.   

 

Politiker i praktik – hvordan? 
Praktikopholdet skal vise den dagligdag og de udfordringer, som opleves i foreningerne. 

Foreningerne skal derfor tilstræbe at vise en ”normal” arbejdsdag. 

Praktikopholdet kan være på nogle få timer eller en hel dag/nat afhængig af jeres aktiviteter. 

Praktikken skal så vidt muligt afvikles i uge 17 (24.-30. april) og den udformes af foreningen. 

 

Sådan kommer I med    

 Foreningen overvejer, hvordan man kunne sammensætte et praktikforløb på én dag.  

Dernæst sender I en kort tekst til Aalborg Frivilligråd, som beskriver jeres forening og det 

praktikforløb, I gerne vil tilbyde (tid, sted, aktiviteter, kontaktperson). 

 Aalborg Frivilligråd matcher politikere og foreninger og udveksler kontaktinformation 

mellem parterne.    

 

For yderligere oplysninger om Politiker i praktik samt tilmelding 
 Elin Dahl Christensen, tlf. 9816 5552, mail: elin.dahl@christensen.mail.dk  

 Sidste frist for at tilmelde sig er d. 1. april 2017 

 

Med venlig hilsen 

Aalborg Frivilligråd 

 

 
 

mailto:elin.dahl@christensen.mail.dk
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INVITATION 

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

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

Torv i Aalborg. 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 22. gang der afholdes Frivilligmarked i Aalborg, og det vil igen ske med udgangspunkt 

fra to store tipier, som opstilles på Gammel Torv, 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, udstillinger, 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 

 Tlf: 9811 1344   

 Mail: morten@frivillighuset.dk  

 Sidste tilmeldingsfrist til Frivilligmarkedet er den 1. april 2017 

 

 

 
Lørdag d. 10. juni afvikles der for 22. gang Frivilligmarked på Gammel Torv 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. 

 

 

 

mailto:morten@frivillighuset.dk
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Aalborg Børne- & Ungdomspris 2017 
Kender du nogen, der har fortjent 25.000 kr. ? 

  

 
 

 

Aalborg Y´s Men´s Club ”Aalborghus” uddeler for 16. gang Aalborg Børne- & Ungdomspris. 

Prisen er på 25.000 kr., og alle er meget velkomne til at indstille den/dem man mener, fortjener det 

skulderklap, som prisen også er. Prisen kan evt. deles mellem flere modtagere. 
 

Prisen kan tildeles en enkeltperson, en gruppe af personer, en organisation, en forening eller en 

institution, der på frivillig basis yder en stor og bemærkelsesværdig indsats for børn og unge i 

Aalborg Kommune. Alle former for socialt, humanitært og idébetonet børne- og ungdomsarbejde 

kan komme i betragtning efter indstilling. 
 

Børne- & Ungdomsprisen kan ikke søges, men modtageren vælges af Y´s Men´s klubben efter 

indstilling. Denne indstilling kan komme fra en enkelt eller flere personer, på vegne af sig selv eller 

en organisation, som de repræsenterer.  

 

Om baggrunden for Børne- og Ungdomsprisen skriver Aalborghus Y´s Mens Club: 

 

”Børn og unge er det danske samfunds betydeligste ressource. Derfor er det meget vigtigt, at der 

findes personer, organisationer og institutioner med klare holdninger, som er villige til at give disse 

livsværdier videre til ungdommen på en ærlig, kærlig og uegennyttig måde”.    
 

Indstil kandidater til prisen senest d. 30. april 2017! 

Det er altså nu tiden er til at se sig omkring i lokalområdet, finde personer, grupper eller foreninger, 

der kunne fortjene prisen i år, og indsende en begrundet indstilling. Børne- og Ungdomsprisen 2017 

uddeles i forbindelse med Frivilligmarkedet på Gammel Torv i Aalborg lørdag den 10. juni 2017.  
 

Forslag til prismodtagere (indstillinger) skal være indsendt (gerne på mail) senest den 30. april 2017 

til B&U-prisudvalget v/formand  

 Jens Mølgaard, Søndertoft 6, 9000 Aalborg, mail: jmn2810@worldonline.dk, tlf. 9818 0067 

 Læs mere her www.aalborghus.ysmen.dk 

 

 

Integrationaalborg.dk 
 

Integrationaalborg.dk er en hjemmeside, der drives af De Frivilliges Hus i Aalborg. 

 

På siden har vi samlet alle de frivillige aktiviteter og hjælpetilbud inden for flygtninge- og 

integrationsområdet i Aalborg Kommune.  

 

Se mere her: www.integrationaalborg.dk  

 

 
 

mailto:jmn2810@worldonline.dk
http://www.aalborghus.ysmen.dk/
http://www.integrationaalborg.dk/
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Chat med os! 
 

Vil du spørge om noget eller har du brug for hjælp, når du besøger De Frivilliges Hus hjemmeside? 

Som noget nyt kan vi nu hjælpe dig over chatten – åben chatvinduet i bunden af siden og spørg løs! 

Åbningstid på chatten er hver tirsdag og fredag kl. 10-12. 

 

 
 

 

De Frivilliges Hus er på Facebook 
 

Har du behov for at følge med i hvad der sker i De Frivilliges Hus og i den frivillige verden? 

Så er det nu du skal finde frivillighusets Facebook-side https://da-dk.facebook.com/frivillighuset   

Her deler vi nyt om stort og småt fra vores mange projekter og arrangementer, og er meget glade for 

dialogen med alle dem, der følger os. Følg os og snak med os på de sociale medier 

 

 
 

 

Har du set vores nye hjemmeside? 
 

De Frivilliges Hus nye hjemmeside er nu klar. På www.frivillighuset.dk kan du finde alt om os.  

På den nye hjemmeside kan du som borger, som frivillig, som forening eller som ansat indenfor den 

sociale sektor få råd og vejledning samt relevant viden om frivilligt socialt arbejde.  

 

På hjemmesiden er der også inspiration at hente, hvis du vil være frivillig, hvis du vil starte et nyt 

projekt op eller hvis du vil vide noget om frivillighed for unge. Nyheder og aktuelle arrangementer. 

Der er ligeledes opdateret viden om de mange gratis offentlige hjælpetilbud og selvhjælpsgrupper. 

 

Har du ris, ros eller kommentarer til vores nye hjemmeside, er du velkommen til at kontakte         

De Frivilliges Hus på tlf. 9811 1344 eller skrive til frivillighuset@frivillighuset.dk     

 

 
 

https://da-dk.facebook.com/frivillighuset
http://www.frivillighuset.dk/
mailto:frivillighuset@frivillighuset.dk
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Kvisten Aalborg flytter 
 

Ved du, at der er hjælp at hente? 

Hvis du har været udsat for seksuelle krænkelser eller hvis du er pårørende til en, som har. 

Vi tilbyder gruppeterapi og individuel terapi. Vi har også grupper for mænd! 

Kvisten Aalborg har fremover adresse/kontor i foreningshuset i Galstersgade i Nørresundby.  

Ring og hør nærmere på tlf. 5054 2550 eller 6070 7257, mail: aalborg@kvistene.dk      

 

 
 

 

Kom videre mand 
8 mænd i 8 uger – gratis afgrænset forløb med konkrete emner i Aalborg 

Opstart af nyt forløb torsdag d. 2. marts kl. 19.00 i De Frivilliges Hus 
 

Er du ramt af skilsmisse eller arbejdsløshed? 
 

”Kom videre mand” er et gratis tilbud til mænd, der vil videre.  

Vi tilbyder et nyt fællesskab 1x om ugen for 8 mænd i 8 uger.  

Hver uge har møderne konkrete emner, der er udviklet af mænd til mænd, for at give værktøjer til at 

komme videre. 

 

I Kom Videre Mand kan du: 

 Få en god snak med andre i samme situation som dig 

 Få overblik over din situation og se nye muligheder 

 Få ny energi til at komme videre 

 Finde fokus og holde fast i det 

 Få et nyt fællesskab 1 x om ugen 

 

Opstart af nyt forløb i uge 9 (torsdag d. 2. marts). Det er gratis at deltage. 

Kontakt: klaus@frivillighuset.dk, tlf. 9811 1344 eller sms 6195 1995  

Læs mere her www.KomVidereMand.dk  

 

 
 

mailto:aalborg@kvistene.dk
mailto:klaus@frivillighuset.dk
http://www.komvideremand.dk/
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Cafémøder for osteoporoseramte og pårørende 
Onsdag d. 8. februar & onsdag d. 8. marts i De Frivilliges Hus  

 

Osteoporose er en knoglesygdom, der skønnes at ramme hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år. 

550.000 danskere lider af knogleskørhed, men kun 130.000 er i behandling. 

 

I 2017 vil Osteoporoseforeningen, afdeling Nordjylland, afholde cafemøder i De Frivilliges Hus. 

Her kan osteoporoseramte og pårørende mødes til hyggeligt samvær, danne netværk, drøfte 

dagligdags problemer o.m.a.   

 

Som udgangspunkt afholdes cafemøderne den 2. onsdag i måneden kl. 16.00-18.00. 

Næste møde finder sted onsdag d. 8. februar kl. 16.00-18.00 i De Frivilliges Hus i Aalborg.   

 

Har du lyst til at høre mere eller deltage kan du kontakte: 

 Thorkild Bach, tlf. 4086 6832, mail: nordjylland@osteoporose-f.dk  

 Se mere på https://www.osteoporose-f.dk/lokalafdelinger/aktiviteter-nordjylland  

 

 
 

 

Ny netværksgruppe for fleks- og skånejobbere i Aalborg 
Onsdag d. 8. marts kl. 19.00 i De Frivilliges Hus 

 

Onsdag d. 8. marts kl. 19.00 starter LAFS (Landsforeningen af fleks- og skånejobbere) en ny 

netværksgruppe i Aalborg. Gruppen vil fremover mødes i De Frivilliges Hus. 

 

Gruppen vil være et forum, hvor man kan mødes og snakke med andre i samme situation eller hvor 

man kan få en foredragsholder ud og fortælle om relevante emner. 

 

Vil du vide mere så kontakt: 

 Hovedbestyrelsesmedlem i LAFS, Leif Holm Nielsen, mail: lhn@lafs.dk   

 Læs mere på www.lafs.dk  

 

 
 

mailto:nordjylland@osteoporose-f.dk
https://www.osteoporose-f.dk/lokalafdelinger/aktiviteter-nordjylland
mailto:lhn@lafs.dk
http://www.lafs.dk/
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Interessen driver frivillige ældre 
 

Næsten hver fjerde dansker mellem 50 og 89 år er aktiv som frivillig. De 80-89 årige bruger flest 

timer om ugen. Over halvdelen af dem bruger i gennemsnit mere end tre timer om ugen.  

Interessen er den vigtigste grund til at være frivillig efterfulgt af muligheden for at være frivillig i 

lokalsamfundet samt det sociale fællesskab. Læs mere her. www.aeldresagen.dk/bliv-frivillig  

 

 

Stigmatisering af psykisk syge 
Oplægsholdere og debattører: Tina Muhl & Johanne Bratbo 

Onsdag d. 8. februar kl. 19.00, Sind Skolerne, Doktorens Gyde 3, Aalborg 
 

De Frivilliges Hus, Den Sociale Skadestue & SINDS Pårørende indbyder alle interesserede til et 

spændende foredrag/debatarrangement om stigmatisering af psykisk syge.   

Det foregår onsdag d. 8. februar kl. 19.00 hos Sind Skolerne, Doktorens Gyde 3 i Aalborg.  

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

 

En aften hvor vi sætter stigmatisering af psykisk syge til debat! 

Ingen er kun sin diagnose. Johanne Bratbo, projektleder ved ”En af os”, arbejder til dagligt med at 

synliggøre den stigmatisering, der sker af psykisk syge. Men hvorfor er det arbejde vigtigt? 

Forskelsbehandles der i sygehusvæsenet? 

 

Tina Muhl vil bidrage med aftenens bruger perspektiv. Hun har store dele af sit liv lidt af angst.  

Hør hendes beskrivelse af, hvad det vil sige at have angst og hvordan hun har lært at få bugt med 

angsten. 

 

-I dag kan jeg tilgive min far for, hvad han har gjort ved mig. Jeg vil gerne stå frem og forklare, 

hvordan jeg fandt vejen til styrke – på trods af en opvækst med overgreb og svigt. I dag arbejder jeg 

med succes som personlig træner og coach i en kæde af Fitnesscentre, som min mand og jeg har 

etableret. Vejen til succes har været udfordrende og jeg er stødt på stigmatisering ift. mine psykiske 

udfordringer. Men troen og lysten har for mig været afgørende for, at jeg er kommet i mål.   

 

Debatarrangementet er gratis. 

Husk tilmelding til Sind Skolerne på tlf. 98 13 80 66, tilmelding@sindskole.dk   

 

 
 

http://www.aeldresagen.dk/bliv-frivillig
mailto:tilmelding@sindskole.dk
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Ligeværdighed 
Oplægsholder og debattør: Kristian Frederik Bennedsen 

Onsdag d. 1. marts kl. 19.00, Sind Skolerne, Doktorens Gyde 3, Aalborg 
 

Ligeværdighed – at være i øjenhøjde på arbejdspladsen, i behandlingssystemet og i tilværelsen som 

psykisk sårbar. Psykisk sårbare lever kortere, har mindre beskæftigelse, er mere ensomme og 

fattigere end andre. Det skal vi ikke finde os i, måske er sygdommen ikke det værste, det er frygt, 

fordomme og stigmatisering.  

 

Debatarrangementet er gratis.  

Husk tilmelding til Sind Skolerne på tlf. 98 13 80 66, tilmelding@sindskole.dk 

 

 

 

 

At finde sig til rette i sig selv 
Oplægsholder og debattør: Louise J. Dalsgaard 

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00, Sind Skolerne, Doktorens Gyde 3, Aalborg  
 

Louise Juhl Dalsgaard levede i 18 år med en svær spiseforstyrrelse. Hun var gennem langvarige 

indlæggelsesforløb og flere år med ambulant terapi, før hun fandt ud af at leve med – og ikke imod 

– sin sygdom. I dag fungerer hun på normale vilkår, er gift, har arbejde og siger, hun har ”fundet sig 

til rette i sig selv”. Louise lægger ikke fingrene imellem, når hun beskriver hverdagen med en 

spiseforstyrrelse og det psykiatriske system. 

 

Debatarrangementet er gratis. 

Husk tilmelding til Sind Skolerne på tlf. 98 13 80 66, tilmelding@sindskole.dk 

 

 
 

mailto:tilmelding@sindskole.dk
mailto:tilmelding@sindskole.dk
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De Jurastuderendes Retshjælp – Aalborg 
Få gratis juridisk rådgivning 

 

I De Jurastuderendes Retshjælp – Aalborg er der hver uge mulighed for private for at få mundtlige 

råd om juridiske spørgsmål. 

 

Der er åbent alle tirsdage og torsdage fra kl. 15.00 til 18.00 med undtagelse af januar, juli og august. 

Du kan møde os i Retten i Aalborg eller ringe til os på tlf. 9940 7800. 

 

Læs mere på vores facebookside eller www.aalborgretshjaelp.dk  

 

 

Gå med på en social byvandring 
Onsdag d. 3. maj & torsdag d. 11. maj 

Oplev de sociale foreninger i Aalborg før og nu 
 

De Frivilliges Hus gentager i 2017 succesen med sociale byvandringer. 

 

I maj 2017 er der mulighed for at gå med på to nye af de meget populære guidede ture, hvor man 

kan blive klogere på byens historie og samtidig blive præsenteret for nogle af de frivillige sociale 

hjælpetilbud i Aalborg Kommune. Alle interesserede er velkomne, og det er gratis at deltage.  

 

Social byvandring i Aalborg Øst. 

Onsdag d. 3. maj kl. 15-17.  

 

Social byvandring i Nørresundby. 

Torsdag d. 11. maj kl. 15-17.  

 

 

 
 

http://www.aalborgretshjaelp.dk/
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Foredrag om spiseforstyrrelser 
Tirsdag d. 28. marts kl. 18.00-20.30, Nørresundby Gymnasium 

 

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade inviterer alle interesserede til foredrag 

om spiseforstyrrelser tirsdag d. 28. marts på Nørresundby Gymnasium & HF, Studievej 14. 

 

Aftenen byder på et kig ind bag facaden hos tre personer, der fortæller deres personlige historier om 

kampen med en spiseforstyrrelse. De beskriver, hvordan det hele begyndte, hvordan de tacklede 

sygdomsforløbet, og hvordan de kom ud af det.  

Foredraget afsluttes med diskussion og spørgsmål fra publikum. 

 

Tilmelding  

www.lmsos.dk eller telefon 2449 4745.  

 

 

Sjælesorg på nettet  
 

Fra den 1. februar sidder fem præster klar til online at chatte med danskere, der ikke selv opsøger en 

præst for at tale om ensomhed, sorg og glæde.  

Det er folkekirken med Aalborg-biskop Henning Toft Bro i spidsen, der har lanceret projektet 

”Sjælesorg på Nettet”. Tilbuddet http://www.sjaelesorg.nu/ er til alle, der har brug for at dele små 

og store sorger og glæder med en præst. 

 

 
 

http://www.lmsos.dk/
http://www.sjaelesorg.nu/
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Annette Ringtved maleriudstilling 
 

I De Frivilliges Hus på Mølholmsvej i Aalborg kan man opleve skiftende udstillinger fra lokale 

kunstnere. I resten af februar og hele marts måned er det kunstneren Annette Ringtved, der udstiller 

malerier i frivillighuset. Der er gratis entré for alle interesserede til udstillingen.  

 

Om Annette Ringtved 

Annette Ringtved er uddannet advokatsekretær, har været ansat ved Nordjyllands Amt i 20 år og 

siden 20 år ved Kræftens Bekæmpelse. Hun er bosat i Aalborg og gik på pension som 64 årig.  

Hun har hele livet interesseret sig for kunst og malerier, og flere i familien har en kunstnerisk åre.  

 

-Jeg elsker at male og bruger rigtig mange timer hver uge. Jeg har ikke en bestemt stil - jeg prøver 

at finde min egen. Jeg maler abstrakt, naturalistisk og impressionistisk. 

 

Kontakt Annette Ringtved 

Annette Ringtved kan kontaktes på tlf. 6170 9127 eller mail: aringtved@stofanet.dk  

 

 
 

mailto:aringtved@stofanet.dk
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2 gode borgerportaler 
Boblberg.dk & Aktivt Ældreliv 

 

Aktivt ældreliv – vejen til at lære nye mennesker at kende 
 

På hjemmesiden http://aktivtaeldreliv.dk/ kan du bl.a.: 

 

 Finde aktiviteter ud fra dine interesseområder 

 Få overblik over foreninger, aktiviteter og tilbud i dit lokalområde 

 Se hvad det koster at deltage i en aktivitet, og hvordan du kommer derhen 

 Se hvad den enkelte forening gør for at tage imod nye medlemmer 

 Få ideer til hvordan du selv kan blive frivillig 

 Få tips og ideer til et aktivt og socialt ældreliv 

 

 
 

 

Boblberg.dk - borgerportal for dig, der vil en aktiv fritid 
 

Boblberg.dk er en borger til borger portal, der skal give mulighed for at skabe fællesskab og 

aktiviteter mellem borgerne i Aalborg Kommune. Borgerne kan anvende portalen, hvis de f.eks. 

savner den fjerde whistspiller, en cykelmakker, en at gå ture med eller en at dyrke sin hobby med.  

 

Sådan gør du 

Klik ind på www.Boblberg.dk og find andre som deler netop dine interesser.  

Lav dit eget opslag – en boble – eller svar på andres opslag. 

 

 
 

http://aktivtaeldreliv.dk/
http://www.boblberg.dk/
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Lokalkreds Nordjylland inviterer til 

Foredrag med Esben Kjær 

“Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde” 

Søndag d. 26. marts 2017, kl. 14.00 – 16.00 

Hasseris Kirkes Krypt, Thorsens Alle 2, Aalborg. 

 

Arrangementet er lavet i samarbejde med Forældreforeningen - Vi har mistet et barn 

Gratis entre - alle er velkommen. 

 

I 2016 udkom Esben Kjær med bogen “Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde”, der er en 

anderledes bog om at miste. Det er ikke endnu en snak om sorgprocesser. Den handler om, hvem du 

er efter tabet af din elskede, og hvordan du lever videre med ham eller hende – noget som næsten 

ingen beskæftiger sig med – baseret både på personlige erfaringer og grundig research og 

interviews med eksperter. Bogen blev anmeldt til fem hjerter i Politiken, ramte toppen af bestseller-

listen, og Esben Kjær modtog samme år ”Liv & Død-prisen” for den. 

 

Læs anmeldelse af bogen i Efterladtes nyhedsbrev august 2016: http://www.efterladte.dk/aktiviteter/nyhedsbreve.aspx 

 

Esben Kjærs foredrag er personligt og tankevækkende. Der tages afsæt i bogen, familiens tab og 

hvordan de forsøger at komme videre i livet og bearbejdede sorgen. Han fortæller i foredraget bl.a. 

om:  

 Hvordan man langsomt lærer at leve livet på en ny måde, når ens elskede barn dør.  

 Sorgen, der ændrer, hvem vi er, og hvad den skal have lov at gøre den efterladte til som 

menneske.  

 Nyere sorgforskning, der viser, at de døde lever videre indeni os, som en levende kraft, 

uanset hvad man tror på.  

 

Foredraget henvender sig både til forældre, der har mistet, men bestemt også til alle andre. 

 

Der serveres kaffe/te og kage.  

Af hensyn til kaffen vil tilmelding være rart, men det er ikke en betingelse.  

 

For yderligere information og tilmelding:  

Ellen Bæk, nordjylland@efterladte.dk, mobil: 2423 4475. 

 

Læs mere om Landsforeningen for Efterladte efter selvmord her: www.efterladte.dk  

 

http://www.efterladte.dk/aktiviteter/nyhedsbreve.aspx
mailto:nordjylland@efterladte.dk
http://www.efterladte.dk/
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Foredrag med perA 
Mandag d. 6. marts 2017 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7 

 

Kræftens Bekæmpelse inviterer til et spændende foredrag med perA. 

Det foregår den 6. marts kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg SØ. 

 

Levende ord fra en levende mand 
perA, altså Per Andersen, er en mand, som har knoklet hele livet – for primært at overleve og 

sekundært at leve. Og da det hele ligesom var på plads og Per skulle til at nyde frugterne af sit hårde 

arbejde, blev han ramt af lymfekræft i stadie 4, kæmpede imod, vandt – og blev så ramt af 

følgevirkningerne af heftig kemo; muskelsvind i hjertet, også kaldet kardiomyopati med regional 

dyskinesi, en sygdom, som helt sikkert ender med at tage livet af ham. Men omvendt også en 

sygdom, som har bragt ham i en situation, hvor han gennem foredrag stiller op til kamp, til debat, til 

snak, til diskussion – og dermed modigt og gavmildt deler sin viden og indsigter med folk, som 

gerne vil lære mere om, hvordan man kan leve livet fuldt ud – lige nu og her. 

 

perA taler levende, medrivende og helt uden filter om sygdom og død samt om en vilje til at 

overleve, der er langt ud over det sædvanlige. Det er et absolut must at opleve ham og hans historie. 

Et foredrag med perA vækker tanker, er lærerigt, underholdende, provokerende, optimistisk- og 

frem for alt konkret og brugbart. At tænke seriøst over, hvornår og hvordan du kommer i gang med 

at leve det liv, du ønsker og drømmer om. 

 

Pris kr. 75,- Billetter sælges ved Kræftens Bekæmpelse, Steenstrupsvej 1, Aalborg og ved 

indgangen incl. en forfriskning. Kan også bestilles på mail: jyol1@stofanet.dk. 

 

 
 

 

mailto:jyol1@stofanet.dk
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Den Sociale Skadestue i Aalborg 
Et tilbud i aften- og nattetimerne til alle, der har brug for en at tale med 

 

Vi kan alle i en periode af vores liv have problemer eller behov for nogen at tale med.  

Til dette formål findes Den Sociale Skadestue. 

  

På Den Sociale Skadestue, som består af et team af professionelle og et antal frivillige 

medarbejdere, kan du få en snak om det, der rører sig i dig og dit liv fx samlivsproblemer, overgreb, 

kærestesorg, problemer på arbejdspladsen, studierelaterede problemer, ensomhed og andre former 

for livskriser. Ingen problemer er for små, og det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om.  

 

Den Sociale Skadestue kan tilbyde dig fuld anonymitet, og den du taler med har tavshedspligt.  

Vi tager os god tid til at lytte, støtte og vejlede.  

 

Den Sociale Skadestue har åbent for såvel personlig som telefonisk henvendelse fra kl. 18 til kl. 07 

– hele ugen, året rundt. Den Sociale Skadestue holder til i Vor Frue Stræde 6, 9000 Aalborg og 

vores telefon nr. er 9812 3292.  

 

Læs mere her www.densocialeskadestue.dk 

 

 

Åben cafe for pårørende 
Har du brug for at snakke med andre, som er pårørende til en psykisk syg? 

 

Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende – i Aalborg inviterer til åben cafe for pårørende. 

 

Mød op og få en god snak eller lidt hjælp og inspiration fra andre, som ved hvad det vil sige at være 

tæt på én, der er psykisk syg. Cafeen er et trygt og fortroligt rum, hvor du kan udveksle dine tanker 

og bekymringer med andre pårørende.  

 

I forbindelse med hver pårørendecafe, er der oplæg med relevante personer, som kan gøre dig 

klogere på det at være pårørende. Alle er velkomne og det er gratis at deltage.  

 

Hvor: Rehabiliterings College, Kraftværket, Poppelvej 14, 9000 Aalborg 

Hvornår: Cafeen er åben hver anden onsdag (lige uger) kl. 19-21. 

 

Se mere om datoer og indhold på: http://bedrepsykiatri.dk/aalborg  

 

 

 
 

http://www.densocialeskadestue.dk/
http://bedrepsykiatri.dk/aalborg


 25 

Nyt kursuskatalog med kurser og netværk for frivillige 
 

Center For Frivilligt Socialt Arbejde har udsendt forårets kursuskatalog indeholdende forskellige 

kursus- og netværkstilbud til frivillige, foreninger og ansatte i det frivillige sociale arbejde.  

Det er gratis for din forening/dig at deltage i kurserne, hvis du er frivillig inden for det sociale og 

sundhedsmæssige område.  

Læs mere og tilmeld dig på http://frivillighed.dk/kurser/kursuskalender eller http://frivillighed.dk/     

 

 
 

 

Hvem skal have Den NORDJYSKE Initiativpris 2017? 
NORDJYSKE hædrer dem, der gør noget for andre 

 

Hvem fortjener 100.000 kr.? 

Nordjyske Medier har, med støtte fra Aalborg Stiftstidendes Fond, indstiftet en pris, der uddeles for 

tredje gang torsdag d. 30. marts 2017. Prisen er på 100.000 kr.  

 

En kandidat til Den NORDJYSKE Initiativpris er en person eller forening, som: 

 Uegennyttigt gør noget for andre 

 Går forrest med et godt eksempel 

 Gør en forskel for andre 

 Er nytænkende i at skabe et godt liv for dem, der ikke selv kan 

 Tænker bæredygtighed og recycling 

 

Du kan være med til at finde frem til den person, der skal modtage prisen.  

Frem til onsdag d. 22. februar kl. 10 kan du indstille din kandidat. Den endelige prismodtager 

udvælges af en dommerkomité. Kandidater kan kun indstilles én gang, og prisen kan ikke søges. 

 

Kandidaten kan ikke findes i kultur- eller idrætslivet, da disse områder i forvejen hædres med Den 

NORDJYSKE Kulturpris og Den NORDJYSKE Idrætspris. 

 

Læs mere og indstil din kandidat her: http://unbouncepages.com/initiativpris2017/ eller benyt link 

på www.nordjyske.dk. Eller sende en mail med navn og begrundelse til: initiativpris@nordjyske.dk   

 

 
 

http://frivillighed.dk/kurser/kursuskalender
http://frivillighed.dk/
http://unbouncepages.com/initiativpris2017/
http://www.nordjyske.dk/
mailto:initiativpris@nordjyske.dk
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Foreningsliv og frivillighed med i Danmarkskanonen 
 

Den danske befolkning har med 18.108 stemmer valgt ”Foreningsliv og Frivillighed” ind i 

Danmarkskanonen, som én ud af ti samfundsværdier, der beskriver det danske samfund.   

 

De 10 udvalgte værdier er: 

 Velfærdssamfundet, Frihed, Tillid, Lighed for loven, Kønsligestilling, Det danske sprog, 

Foreningsliv og frivillighed, Frisind, Hygge og Den kristne kulturarv. 

 

 

Hele Nordjyllands Håndsrækning 
 

Fodboldklubben AaB donerer én krone pr. fremmødt tilskuer til klubbens superligahjemmekampe 

til et godt formål. Hele Nordjyllands Håndsrækning doneres halvårligt ubeskåret til gode formål i 

Region Nordjylland. Tidligere modtagere er bl.a.: BROEN, Headspace, Hjerterummet & Cykel 20. 

 

Der kan være tale om foreninger, et værested, et behandlingscenter eller noget helt andet. 

Der skal være tale om et godt formål, der hverken har kommerciel eller politisk karakter. 

 

Hele Nordjyllands Håndsrækning kan søges frem til og med d. 9. februar 2017. 

Læs mere og hent ansøgningsskema her: http://fodbold.aabsport.dk/  

 

 
 

 

Har du et projekt i Region Nordjylland, der har brug for støtte? 
 

Er du en af de nye ildsjæle og frontløbere, der kan hjælpe os med at redde liv og forbedre 

livskvaliteten i Danmark? Så kan vi hjælpe dig med at realisere et tryghedsskabende projekt i dit 

lokalområde. TrygFonden støtter hvert år ca. 800 projekter, der gør en forskel et sted i Danmark.    

 

Hvis du har idéen, har vi midlerne. Der er ansøgningsfrist den 1. marts og 1. september hvert år. 

Læs om hvad vi støtter, og hvordan du gør på www.trygfonden.dk  

Der er ansøgningsfrist for lokale projekter til næste uddelingsmøde den 1. marts 2017.  

 

TrygFondens regionale råd for Nordjylland har i 2016 bl.a. støttet Børns Voksenvenner i Aalborg 

og omegn med 1.982.000 kr. til deres projekt Storesøster/Storebror. 

   

 
 

 

http://fodbold.aabsport.dk/
http://www.trygfonden.dk/
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Børnehaver og vuggestuer opfordrer forældre til frivilligt arbejde 
 

Et bredt udsnit af lederne i børnehaver og vuggestuer opfordrer forældre til at lave frivilligt arbejde 

i institutionerne, viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

 

I rapporten ”Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner” kan man læse, at 84% af de 447 

adspurgte daginstitutionsledere opfordrede forældrene til at lave frivilligt arbejde i institutionen.  

Omvendt har kun 46% af de adspurgte forældre udført noget.  

 

 

Ny socialminister 
Mai Mercado er børne- og socialminister 

 

Den konservative politiker Mai Mercado har afløst Venstres Karen Ellemann som socialminister. 

 

 
 

 

Generalforsamlinger i Kræftens Bekæmpelse  
 

Hals Lokalforening holder generalforsamling onsdag den 15. marts kl. 19 på Værestedet i Gandrup.  

Oplæg ved Jes Dige fra foreningen Skyggebørn.     

 

Aalborg Lokalforening holder generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 19 i Kræftrådgivningen, 

Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Sejlflod Lokalforening holder generalforsamling tirsdag den 21. marts kl. 19 i Asylgården i 

Gudumholm, Aagade 26, 9280 Storvorde.  

 

Nibe Lokalforening holder generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 19 i Huset Grønnegade. 

Oplæg ved Peter Freiheit, formand for Hjerteforeningen, Aalborg – ”At rejse med kronisk sygdom”.   
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Lokaler i De Frivilliges Hus 
Sådan låner/lejer du lokaler 

 

 
Sociale foreninger, projekter, selvhjælpsgrupper og rådgivninger har mulighed for gratis at låne 

lokaler til møder/arrangementer på såvel hverdage som i weekender i både dag- og aftentimerne i 

De Frivilliges Hus. Lokalerne udlånes f.eks. til offentlige møder, generalforsamlinger og større 

medlemsmøder, andre arrangementer m.m.  

Er I ikke en social forening eller lign. har I mulighed for at leje lokaler i De Frivilliges Hus.  

 

Alle aftaler om lån/leje af lokaler og spørgsmål i den forbindelse skal træffes med en medarbejder 

fra De Frivilliges Hus. Her aftales også afhentning/aflevering af nøgler samt om der er tale om et 

tilbagevendende lån af lokalet. 

 

Har du/din forening brug for mere information om udlån af lokalerne i De Frivilliges Hus kontakt: 

 De Frivilliges Hus, tlf: 9811 1344, mail: morten@frivillighuset.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har idéen – vi har hjælpen 
 

Du synes, der mangler noget i din by.  

Du har en god idé … men hvordan får du sat skibet i søen? 

Det kan vi hjælpe dig med i De Frivilliges Hus. 

Du er kaptajnen og vi kan være lodsen på skibet og hjælpe dig 

sikkert ud af havnen. 

Vi tilbyder gratis konsulentbistand til dig og dit projekt, så 

idéen kan blive til virkelighed. 

Vi er klar til at møde dig – ring 9811 1344 og aftal en tid! 

mailto:morten@frivillighuset.dk
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Husk at give De Frivilliges Hus besked! 
 

Husk at give De Frivilliges Hus besked, hvis jeres forening får ny formand/kontaktperson eller hvis 

I f.eks. får ny adresse, telefonnummer eller e-mail. Så vil vi rette oplysningerne i vores database.   

Har I rettelser, så kontakt: Tove Pedersen, tlf. 9811 1344, mail: tove@frivillighuset.dk 

 

 

Find hjælp i den frivillige verden - selvhjælpstilbud i Aalborg 
 

Hvad er selvhjælp? 

En selvhjælpsgruppe består typisk af 3-10 mennesker, der mødes om et fælles problem eller 

livsvilkår, fx skilsmisse, sorg, ensomhed eller sygdom. 

 

Alle har ressourcer – selvhjælp er at tage dem i brug! 

I en selvhjælpsgruppe møder man mennesker, der står i samme situation som en selv. 

Man finder ud af, at man ikke står alene med sit problem, og at andre har samme erfaringer, 

oplevelser og følelser. I gruppen deler man erfaringer, støtter og hjælper hinanden i svære 

situationer og kommer på den måde videre i livet. Man hjælper sig selv og støtter samtidig andre.   

 

Selvhjælpsgrupper i Aalborg 

De Frivilliges Hus har en tid arbejdet på at synliggøre de mange selvhjælpsgrupper der findes ude i 

foreningerne, og der er faktisk imponerende mange selvhjælpsgrupper om mange forskellige emner 

og problemstillinger. 

 

Hvis du har interesse i at finde en selvhjælpsgruppe til dig selv eller en du kender, så klik ind på   

De Frivilliges Hus hjemmeside: http://frivillighuset.dk/find-hjaelp-selvhjaelp/      

 

Vil du vide mere om hvad selvhjælp er eller har du andre spørgsmål til emnet, er du velkommen til 

at ringe eller maile til De Frivilliges Hus. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at være igangsætter 

for en ny selvhjælpsgruppe eller vil starte en ny selvhjælps- eller samtalegruppe op.  

 

Lad os også gerne vide, hvis du har tilføjelser/rettelser til selvhjælps-oversigten på hjemmesiden.  

 

 

 
 

mailto:tove@frivillighuset.dk
http://frivillighuset.dk/find-hjaelp-selvhjaelp/
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FRIVILLIGE OPGAVER/JOBS 
Februar-marts 2017 

 
 

Natteravnene Aalborg søger frivillige  
 

Danmark fik de første natteravne i 1998. Der kommer flere til hver måned, for det har vist sig, at 

Natteravnene i deres karakteristiske gule jakker blot ved at være til stede, øger oplevelsen af 

tryghed for både unge og ældre. Samtidig medvirker Natteravnene til at begrænse hærværk, vold og 

småkriminalitet i det område, hvor de går. Natteravnene har også en afdeling i Aalborg. 

 

Natteravnene Aalborg er frivillige, ansvarlige voksne mennesker, som går i det offentlige rum. 

Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde – især blandt børn og unge. 

Marianne Holmsgaard er formand for Natteravnene Aalborg.  

 

Natteravnene Aalborg søger nye frivillige.  

Du er altid velkommen til at få en uforpligtende prøvetur. 

 

Vil du vide mere så kontakt Natteravnene Aalborg. 

 Telefon: 20706220 eller mail: aalborg@natteravnene.dk   

 Se mere her: http://aalborg.natteravnene.dk/   

 

 

 
 

 

Bliv frivillig i Ældre hjælper Ældre 
 

Bliv frivillig i Ældre hjælper Ældre og gør en forskel for ældre. 

 

Har du tid tilovers og har du lyst til at gøre et stykke nyttigt frivilligt arbejde? 

Så meld dig på banen – vi byder dig velkommen i Ældre hjælper Ældre. 

 

Vi tilbyder bl.a. hjælp til: 

 Hjemmebesøg, små praktiske opgaver, ledsage til små byture, højtlæsning af breve og 

aviser, sociale aktiviteter og småindkøb. 

 

Kontakt os gerne: 

 Ældre hjælper Ældre, Aktivitetshuset, Sjællandsgade 26-28, 9000 Aalborg 

 Telefon: 9816 3236 (tirsdage og torsdage kl. 10.00-13.00). 

 Mail: vierherfordig@gmail.com  

 

mailto:aalborg@natteravnene.dk
http://aalborg.natteravnene.dk/
mailto:vierherfordig@gmail.com
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Vil du gøre en forskel for voldsudsatte kvinder i Aalborg? 
 

Vil du være med i Qnet? 

Når man udsættes for vold i en nær relation, kan det være rigtig svært at finde fodfæste i livet igen. 

Derfor har Røde Kors i Aalborg startet Qnet, der tilbyder netværk, nærvær og støtte gennem en 

frivillig indsats.  

Røde Kors søger lige nu frivillige til cafetilbud og en-til-en-støtte for kvinder og børn.  

 

Arbejdet i Qnet 

Qnet er et frirum og støtte for kvinder og børn, der har levet med vold.  

I Qnet er Røde Kors´ frivillige klar til at lytte og hjælpe. Som frivillig bliver du fast en-til-en-støtte 

for en kvinde og hendes børn. Måske har hun brug for praktisk hjælp, en god snak, følgeskab til 

møder i kommunen eller støtte til at udbrede sit sociale netværk. Mulighederne er mange. Det vil 

være op til jer, hvordan I bruger tiden. 

Du er også med til at planlægge og afholde caféarrangementer med fællesspisning, foredrag og 

kreative aktiviteter. Frivilliggruppen bestemmer, hvad netop jeres café skal tilbyde. 

 

Vil du sætte dit aftryk og gøre en forskel? 

Send et par ord om dig selv til Mia Falconer på mifal@rodekors.dk.  

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 2119 8652. 

 

Vi forventer, at du er imødekommende, stabil og en rummelig person, som har overskud til at bruge 

tre timer om ugen på Qnet. Alle frivillige skal være minimum 25 år. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 
 

 

Meld dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælps indsamling d. 12. marts  
 

Meld dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling søndag d. 12. marts 2017.  

Indsamlingen gør hvert år en enorm forskel for verdens fattigste i 24 lande ud fra princippet om 

hjælp til selvhjælp. Pengene går til katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og 

bæredygtig udvikling. 

 

Læs mere her: www.noedhjaelp.dk  

 

 
 

mailto:mifal@rodekors.dk
http://www.noedhjaelp.dk/
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Vil du være frivillig på Aalborg Universitetshospital? 
 

Aalborg Universitetshospital mangler frivillige til forhallen (dagtid), skadestuen (eftermiddag) og 

onkologisk sengeafsnit (eftermiddag). Du bliver introduceret til opgaven. 

De frivillige har opgaver 4 timer hver 2. uge – eller efter nærmere aftale.  

 

Som en del af hospitalets frivilligkorps vil du have mulighed for at deltage i såvel faglige som 

sociale arrangementer.  

 

Få mere at vide her: http://www.aalborguh.rn.dk/Genveje/Frivillige-og-foreninger/Frivillige eller 

kontakt frivilligkoordinator Jette Boilesen, tlf. 9766 4167, mail: jebo@rn.dk  

 

 
 

 

Baglandet Aalborg søger frivillige 
 

Er du til frivilligt arbejde og har du et hjerte for tidligere anbragte, er vi måske stedet for dig. 

Vi arbejder for, at tidligere anbragte skal få et liv på lige fod med andre, der har en familie at støtte 

sig til.  

 

Baglandet er en selvejende institution med driftsstøtte fra Socialministeriet.   

Vi er et rådgivnings- og netværkscenter., der har til huse på adressen Kong Hans Gade 1 i Aalborg. 

Vi holder åbent i netværksdelen to gange om ugen samt en lørdag om måneden.  

Herudover giver vi råd og vejledning, er bisidder, og har terapi. 

 

Vi er et aktivt hus med mange gøremål og indimellem kniber det med at nå det hele. 

Vi søger frivillige, der kan være til hjælp i køkkenet, vande blomster, oprydning, passe haven og 

anden praktisk hjælp. Vi kan tilbyde et godt personale hold af ansatte og frivillige, der hjælper og 

støtter dig. Du kan få lidt på dit CV og vi skriver gerne en udtalelse. Du kan også være pensionist, 

der har et par timer om måneden tilovers. Vi håber du vil være med. 

 

Er du interesseret så kontakt: 

 Leder af Baglandet, Pernille Skak Lindegren, tlf. 2276 0232, mail: aalborg@baglandet.org   

 

 
 

http://www.aalborguh.rn.dk/Genveje/Frivillige-og-foreninger/Frivillige
mailto:jebo@rn.dk
mailto:aalborg@baglandet.org
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Frivilligjob.dk 
 

I Ud & Se (DSB Bladet) fra februar 2017 kan man læse, at frivilligt arbejde gør glad.  

 

Bliv frivillig og sæt farver på dit nye liv som fattig studerende. Ifølge direktør i Institut for 

Lykkeforskning, Meik Wiking, har mennesker, som arbejder frivilligt, højere lykkeniveauer.  

Som en bonus er det godt for karrieren. Underdirektør i Dansk Industri, Charlotte Rønhof, siger: 

”Der er ikke noget, der betyder mere for cv´et end studierelevant arbejde, men frivilligt arbejde er 

også en god idé. Det viser engagement og overskud, som de fleste virksomhedsledere leder efter.  

På www.frivilligjob.dk kan du finde et job i nærheden af dig.   

 

 
 

 

Kræftens Bekæmpelse afholder Landsindsamling søndag den 2. april 2017 

Bliv indsamler søndag den 2. april. Se mere på https://www.cancer.dk/indsamling/      
 

Vis flaget med årets kampagne 
Kræft berører os alle på et eller andet tidspunkt i vores liv - som patienter, som pårørende, som 

efterladte. Alle, der samler ind, har en god grund til at deltage, fordi de enten er direkte berørt af 

sygdommen, eller fordi de gerne vil gøre en indsats for at give håb og støtte. 

Landsindsamlingsdagen er en dag, hvor danskerne sætter bekæmpelse af kræft på dagsordenen. 

 

Meld dig som indsamler til:  
Frank Larsen, Aalborg Lokalforening, tlf. 2226 9685, mail: kbaalborg@gmail.com  

Tove Nikolajsen, Nibe Lokalforening, tlf. 2624 9835, mail: tnikolaj21@gmail.com   

Lene Brodersen, Sejlflod Lokalforening, tlf. 2324 5667, mail: brodersenlene@gmail.com  

Tove Pedersen, Hals Lokalforening, tlf. 9825 9500 / 3013 2165 mail: tovep@pedersen.mail.dk 

 

 
 

http://www.frivilligjob.dk/
https://www.cancer.dk/indsamling/
mailto:tnikolaj21@gmail.com
mailto:tovep@pedersen.mail.dk
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Bliv frivillig i en anderledes genbrugsbutik 
 

Websiden www.lidtsmartere.dk er Blå Kors Genbrugs webshop, hvor vi sælger mærkevaretøj og tøj 

i høj kvalitet til hele familien. Vi sælger også sko, tasker og accessoires.  

Vores fysiske lokaler ligger på Hjulmagervej 25, 9000 Aalborg. 

Opgaverne i webshoppen bliver udelukkende varetaget af frivillige. 

Vi mødes mandag og torsdag i tidsrummet kl. 10-14.  Du behøver ikke kunne begge dage.  

 

Vi søger frivillige medarbejdere til at hjælpe os med: 

 at pakke ordrer, sende pakkerne fra posthuset og klaring af tøj til fotografering 

 

Vælger du at blive frivillig hos os, bliver du en del af et hyggeligt fællesskab.   

Vi er en god blanding af frivillige i alle aldre, så alle kan være med. Du får en grundig oplæring.  

Har du lyst til at arbejde med it-delen i webshoppen, vil du også få mulighed for at lære denne del.  

 

Er du blevet nysgerrig? Kontakt os helt uforpligtende. Vi giver gerne en rundvisning og fortæller 

mere om arbejdet. Ring gerne til os på tlf. 2968 9666 eller se mere på www.lidtsmartere.dk  

 

 
 

 

Hjerteven-Nordjylland søger frivillige 
 

Hjerteven er et privat initiativ, der indsamler brugt børne- og voksentøj, fodtøj til børn og voksne 

samt legetøj, som gives videre til økonomisk trængte enlige, gravide og familier i Nordjylland.  

Hjerteven blev stiftet i 2011, og alle involverede arbejder 100% frivilligt i den gode sags tjeneste. 

Det er idealisme og næstekærlighed, der driver værket, og ønsket for de frivillige i Hjerteven er helt 

basalt, at give en håndsrækning til medmennesker i krise. Hjerteven Nordjylland hjælper økonomisk 

trængte børnefamilier med gratis børnetøj, fodtøj og legetøj og tilbyder dem derudover muligheden 

for gode fællesoplevelser og netværksaktiviteter (f.eks. i form af julearrangement, sommerudflugt).  

 

Hjerteven Nordjylland holder til i lokaler på adressen Fritjof Nansensvej 2G st., 9210 Aalborg SØ, 

hvor der er åbent tirsdage i ulige uger fra kl. 12 til 17. Kontakt via mail: chrlynge@mailme.dk. eller 

på tlf. 5269 6447. Læs mere her: http://hjerteven-nordjylland.simplesite.com/   

 

 
 

 

Se flere frivillige opgaver/jobs på www.frivillighuset.dk 
 

http://www.lidtsmartere.dk/
http://www.lidtsmartere.dk/
mailto:chrlynge@mailme.dk
http://hjerteven-nordjylland.simplesite.com/
http://www.frivillighuset.dk/
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Foreninger med kontor/træffetider i De Frivilliges Hus 
1. Børns Voksenvenner. Træffes på tlf. 2812 2921, aalborg@voksenven.dk   

2. Mandecentret Aalborg. Kontakt og aftaler ring på tlf. 7025 9019 

3. Hjælp Voldsofre. Tlf. 2011 6612, voldsofrenord@gmail.com    

4. FrivilligAalborg (Dansk Flygtningehjælp). Kontakt og aftaler ring på tlf. 4016 6576. 

5. Stressforeningen. Kontakt og aftaler ring på tlf. 6040 7026, mail: info@stressforeningen.dk  

6. Nordjysk Spor. Kontakt og aftaler skriv til: nordjysk@landsforeningen-spor.dk  

7. Fødselsdagskompagniet. Træffes på tlf. 6160 4165, mail: lene@fodselsdagskompagniet.dk  

8. Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning. Kontakt og aftaler ring på tlf. 70 220 230. 

 

Foreninger/grupper/netværk, der mødes fast i De Frivilliges Hus 
 AA + Al-Anon – onsdage kl. 19-21 + weekend 

 Selvhjælpsgruppe (angst, depression) – tirsdag lige uger kl. 14-16 (efter aftale) 

 Selvhjælpsgruppe (selvudvikling, livskriser, skilsmisse) – torsdag lige uger kl. 18.30-21.30 

 Angstforeningens selvhjælpsgrupper – tirsdag lige uger & torsdag ulige uger kl. 19-21 

 Depressionsforeningen selvhjælpsgruppe – onsdag lige uger kl. 19-21 

 OCD Foreningen + OCD ungegruppe – sidste tirsdag i hver måned kl. 19-21.30 

 Hjerteforeningen – efter aftale  

 Epilepsiforeningen – sidste mandag hver måned kl. 19-21.30 

 Parkinson Yngre Nord – 1. tirsdag i måneden kl. 16-18.30 + Herreklub Parkinson/Sclerose 

 Foreningen af Førtidspensionister, Aalborg – sidste torsdag hver måned kl. 13-15 

 ADHD-Foreningen – 1. tirsdag i måneden kl. 19-22  

 Osteoporoseforeningen – 2. onsdag i måneden 

 Landsforeningen for efterladte efter Selvmord – 2. torsdag hver måned kl. 19-21 

 Hjernerystelsesforeningen – efter aftale 

 Whiplashforeningen – 1. torsdag i måned kl. 19-21.30   

 Kurdisk Kulturel Venskabsforening, Kurdisk Ungdomsforening, Kurdisk Hus – efter aftale 

 LAFS (Landsforeningen af fleks-og skånejobbere) – efter aftale  

 Kræftens Bekæmpelse & Dansk MPN Forening – efter aftale 

 Bedre Psykiatri – efter aftale 

 Dansk-Ungarsk Forening (legestue) & Lastivka (Ukrainsk Forening) – efter aftale 

 Vietnamesisk Kulturforening – lørdag/søndag 

 PIPS (Patientforeningen for intensive patienter og pårørende) – efter aftale  

 YFU Danmark & AFS Aalborg (udveksling) – efter aftale 

 Hjernesagen, pårørendegruppe – 2. mandag i hver måned 

 Red Barnet Ungdom – efter aftale 

 Mødrehjælpen (Familiesamvirket) – efter aftale 

 Samarit Nord – efter aftale 

 Natteravnene i Aalborg – efter aftale 

 Fibromyalgi netværksgruppe – efter aftale 

 Adoptivforældre netværksgruppe – efter aftale 

 Forældre med børn anbragt udenfor hjemmet netværksgruppe – efter aftale 

 Aalborg Frivilligråd 

 Bisiddernetværk, Selvhjælp Netværk & Netværk Besøgstjenester i Aalborg, Mandegrupper 

 

Hvis du ønsker kontakt til eller yderligere oplysninger om en af de pågældende grupper/netværk, 

eller hvis du gerne vil starte en ny gruppe/netværk/forening op i De Frivilliges Hus, så hører vi 

gerne fra dig. Kontakt De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: morten@frivillighuset.dk  

 

mailto:aalborg@voksenven.dk
mailto:voldsofrenord@gmail.com
mailto:info@stressforeningen.dk
mailto:nordjysk@landsforeningen-spor.dk
mailto:lene@fodselsdagskompagniet.dk
mailto:morten@frivillighuset.dk
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Din dør til den frivillige verden i Aalborg 

 

Brug for et frivilligjob? 

Brug for et frivilligt hjælpetilbud? 
Brug for mere viden om den frivillige verden?  
 

 
 

DE FRIVILLIGES HUS - MØLHOLMSVEJ 2 - 9000 AALBORG 

Tlf. 9811 1344 (mandag-torsdag kl. 9.30-15.30, fredag kl. 9.30-13.30) 

Mail: frivillighuset@frivillighuset.dk 

Web: www.frivillighuset.dk, https://da-dk.facebook.com/frivillighuset  
 

Om nyhedsbladet  

Har du kommentarer, ideer til artikler, jobs, ris eller ros vedrørende nyhedsbladet, så er du 

velkommen til at kontakte redaktionen på tlf: 9811 1344 eller skrive til: morten@frivillighuset.dk 

Vil du abonnere på De Frivilliges Hus digitale nyhedsblad, så skriv til morten@frivillighuset.dk  

Næste nyhedsblad udkommer i april 2017. 

mailto:frivillighuset@frivillighuset.dk
http://www.frivillighuset.dk/
https://da-dk.facebook.com/frivillighuset
mailto:morten@frivillighuset.dk
mailto:morten@frivillighuset.dk

