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Birk, Bang & Vardinghus 

MUSIK KONCERT  
 

 
 
 

Gratis musik på Gammeltorv.  
Swingende latin jazz musik med Birk, Bang & Vardinghus.  
 
Birk, Bang & Vardinghus gæster Frivilligmarked i Aalborg lørdag d. 9. juni. 
Kom og hør Henrik Vardinghus på trommer, Jesper Bang Pedersen på bas og Rasmus 
Birk på guitar. Bandet spiller swingende latin jazz musik. Gå efter lyden af fest! 
 

 
 
Sted: Gammeltorv, Aalborg. 
Tid: Lørdag d. 9.6 kl. 12.15-12.45 & 13.15-13.45 
Arrangør: De Frivilliges Hus 
 
På Gammeltorv vil der i samme tidsrum blive afholdt stort Frivilligmarked med 
deltagelse af 36 af Aalborgs frivillige sociale foreninger.  
 
Gratis entré – alle er velkommen! 
 



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 kager og find din favorit    
 
Sted: Gammeltorv, Aalborg. 
Tid: Lørdag d. 9.6 kl. 11.00-15.00 
Arrangør: De Frivilliges Hus 
 
På Gammeltorv vil der i samme tidsrum blive afholdt stort Frivilligmarked med 
deltagelse af 36 af Aalborgs frivillige sociale foreninger. 
 
Gratis entré – alle er velkommen. 
 



Frivilligmarked 2018  
Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11.00-15.00 på Gammeltorv i Aalborg  

 
Der bliver masser at se, høre og opleve, når Gammeltorv i Aalborg danner ramme om 
Aalborg Frivilligmarked lørdag d. 9. juni. Kom og mød et bredt udsnit af Aalborgs 
mange frivillige sociale foreninger. 36 af dem deltager på Frivilligmarkedet, som 
også byder på gratis kaffe, kagesmagning, borgmestertale, latin jazz musik og meget 
andet. 
 
Lørdag den 9. juni kl. 11.00-15.00 afholder De Frivilliges Hus og Aalborgs sociale 
foreninger et stort Frivilligmarked på Gammeltorv i Aalborg.  
 
Frivilligmarkedet afholdes normalt altid i sensommeren (august eller september), 
men holdes i år allerede i juni måned, da De Frivilliges Hus i august skal fejre 25 års 
jubilæum.  
 
I år er det 23. gang der afholdes Frivilligmarked i Aalborg, og det vil ske med 
udgangspunkt fra to 7 meter høje tipier, som opstilles på Gammeltorv, 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, børnefamilier, misbrugere, flygtninge, voldsramte kvinder m.fl.   
 

 
 



Hvad er Frivilligmarkedet? 
 

Hvert år i sommermånederne afholder De Frivilliges Hus og Aalborgs frivillige 
sociale foreninger Frivilligmarked på Gammeltorv i Aalborg. Frivilligmarkedet så 
første gang dagens lys i 1996, så det har nu efterhånden 23 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 23 år og er still going strong… 
 

Kom med til Frivilligmarked d. 9. 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, 
borgmestertale, latin jazz musik og meget andet.  
 
Så hvis du har lyst til at høre om frivilligt socialt arbejde eller har brug for en snak 
med en forening, så kig forbi Gammeltorv 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 Gammeltorv. 
 
Maden til årets Frivilligmarked leveres af caféen ved Folkekirkens Hus. 
Menuen er i år en sand klassiker ”Chili Con Carne” med brød til 20 kr. 
 
En fast tradition i forbindelse med Frivilligmarkedet er markedets festtale, som i år 
holdes af Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen.   
Kom og hør talen om frivillighed kl. 11.50 på scenen. 
 
 

 
 
 
Birk, Bang & Vardinghus står for musikken til Frivilligmarkedet.  
Kom og hør swingende latin jazz musik på Gammeltorv i tidsrummet kl. 12.15-12.45 
og kl. 13.15-13.45.  
 
En 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. 
 



Program til Frivilligmarked lørdag d. 9. juni 2018  
 

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. 11.50: Festtale v/ Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg 
 
Kl. 12.10: Mad, der serveres Chili Con Carne m/brød: 20 kr. 
 
Kl. 12.15-12.45: Latin Jazz Musik v/ Birk, Bang & Vardinghus   
 
Kl. 13.15–13.45: Latin Jazz Musik v/ Birk, Bang & Vardinghus 
 
Kl. 14.15: Det hemmelige initiativ – det bli´r kanon  
 
Kl.14.45: Årets flotteste bod præmieres med vandrepokalen  
 
Kl. 15.00: Frivilligmarked slutter 
 
De 36 udstillere medbringer kage til gæsterne og i serviceboden kan der hele dagen 
hentes gratis kaffe. 
 
 

Foreninger, der deltager i Frivilligmarked 2018: 
 

Alzheimerforeningen  
Aalborg Menighedspleje 
Amnesty International Aalborg 
Bloddonorerne i Aalborg 
Blå Kors Genbrug 
Bedre Psykiatri Aalborg 
Broen Aalborg 
Børns Voksenvenner i Aalborg  
Café Smile 
Café Parasollen 
Colitis-Crohn Foreningen 
Dansk Røde Kors, Aalborg 
Danmission Genbrug 
Depressionsforeningen i Nordjylland 
Den Sociale Skadestue 
Folkekirkens Familiestøtte 
FriRummet 
Frivillig Aalborg (Dansk Flygtningehjælp) 
 
 

Fødselsdagskompagniet 
headspace Aalborg 
Krisecenter for kvinder 
Kræftens Bekæmpelse 
Mandecentret Aalborg 
Mødrehjælpen Aalborg 
Natteravnene i Aalborg 
OCD-foreningen 
PsykOBS Aalborg 
Red Barnet Aalborg  
SINDs Pårørende 
Single Rock Café Aalborg 
SOS-Børnebyerne, lokalgruppe Aalborg 
Ungdommens Røde Kors Aalborg 
Ventilen Aalborg 
Ældre hjælper Ældre 
Ældre Sagen Aalborg 
 
 
 



 


