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Foreningen Frivilligcenter Hjørring  

FCH er en frivillig social forening, hvis formål kort fortalt er at være 

med til at understøtte, koordinere og udvikle det frivillige sociale felt 

i Hjørring kommune.  

Foreningen har 86 medlemsforeninger og Generalforsamlingen som 

øverste myndighed. 

Fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter vælges på 

generalforsamlingen. Et medlem udpeges af Hjørring Byråd. Desuden 

er bestyrelsen selvsupplerende: kan udpege yderligere to medlemmer, 

hvis der er behov for flere kompetencer eller ønske om en mere bred 

repræsentation. 

Bestyrelsen har holdt seks møder i 2018. Af bestyrelsens forretnings-

orden fremgår, at Forretningsudvalget: formand, næstformand og 

bestyrelsesmedlem varetager kassererposten og tegner FCH. Samt 

hvordan arbejdsopgaver og ansvar fordeles mellem Forretningsudvalget 

og koordinator. Forretningsudvalget er løbende med i opgaver og 

beslutninger, og mødes når der er brug for det.  

Bestyrelsen har indgået samarbejdsaftale med Hjørring Kommune 

gældende for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2020. Heraf 

fremgår fordeling af roller og ansvar mellem kommune og FCH.  

FCH har et rigtig godt samarbejde med Hjørring Kommune. 

Afdelingsleder Regina Dejgaard er FCHs kontaktperson i SÆH 

Forvaltningen. Nærmeste samarbejdspart er Gurli Kirkedal, tovholder 

i Hjørring Kommunes ”Frivillighedens Huse”.  

Forsamlingsbygningen er en del af Frivillighedens Huse. Et stort hus i 

flere planer og to elevatorer, så der er nem adgang for alle. 

Forsamlingsbygningen er placeret centralt i Hjørring med adgang og 

store vinduer til gågaden. Omkring 200 meter fra Rådhuset. Gurli 

Kirkedal har kontor i Forsamlingsbygningen og cirka 60 forskellige 

grupper, netværk og foreninger indenfor det frivillige sociale felt 

bruger husets café, mødelokaler, værksteder og store sal, som kan 

rumme 120 mennesker. Caféen er åben alle hverdage og drives af to 

ansatte i samarbejde med frivillige.  

FCH har kontor i Forsamlingsbygningen og kan gratis bruge resten af 

huset som øvrige frivillige sociale foreninger. FCH er desuden med til 

at formidle de gode vilkår for Hjørring Kommunes gratis lån af lokaler 

til frivillige sociale foreninger.  

FCH er finansieret af Socialstyrelsens pulje til etablerede frivillig-

centre: kaldet grundfinansiering, som forudsætter en tilsvarende 

bevilling fra Hjørring Kommune. I samarbejdsaftale mellem Hjørring 

Kommune og FCH står blandt andet: ”Hjørring Kommune støtter FCH 

med et årligt tilskud. Det anerkendes, at opretholdelsen af FCHs 

statslige grundfinansiering er betinget af Hjørring Kommunes tilskud.” 
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Hjørring Kommune udbetaler pengene i januar måned og skal have TAK 

for det stabile tilskud. I juli blev Socialstyrelsens bevilling til årets 

første 6 måneder udbetalt. Herefter i månedlige rater.  

Bestyrelsen har ansat koordinator på fuld tid og sekretær i fleksjob 18 

timer/uge. Årligt afholder bestyrelsesformanden Medarbejder 

UdviklingsSamtale og Arbejdsmiljødrøftelse. De ansatte udfylder 

ArbejdsPladsVurderingsskema. Giver det anledning til forbedringer, 

ændringer og lignende udarbejdes handleplan. 

FCH er medlem af FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og 

selvhjælp. 

 

Frivilligcenter Hjørring i dagligdagen 

FCHs åbningstid er tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00. Disse dage 

kan man regne med at træffe koordinator i frivilligcentret. Hun 

træffes desuden alle hverdage på telefon 24 26 40 70 og deltager 

gerne i møder og aktiviteter i alle lokalområder i Hjørring kommune.  

Sekretæren træffes efter aftale.  

FCHs kontor og postadresse er Forsamlingsbygningen, Østergade 9, 

9800 Hjørring. 

På FCHs hjemmeside kan man læse mere om FCHs tilbud, se en 

oversigt over medlemsforeninger og få indblik i mange tilbud og 

muligheder indenfor det frivillige sociale felt:   

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/  

FCH har også en facebookside, hvor der løbende fortælles om 

muligheder og aktiviteter. 

Indtil nu har Socialstyrelsen årligt bedt frivilligcentrene indsende 

registreringsskema: kvantitative mål indenfor emner, som giver indblik 

i frivilligcentrenes tilbud og aktivitetsniveau. Samme emner og 

retningslinjer for registreringen har været gældende gennem flere år. 

I det følgende vises udviklingen i FCH gennem de sidste fire år med 

udgangspunkt i disse registreringer.  

 

 

 

 

 

 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
https://www.facebook.com/pg/Frivilligcenter-Hj%C3%B8rring-373205102723082/posts/?ref=page_internal
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Frivilligcenter Hjørrings prioriteringer og mål i 2018 

Bestyrelsen ser tilbage på et år, hvor der er arbejdet med 

Socialstyrelsens ønsker til ny kvalitetsmodel for frivilligcentre og mere 

konkret med følgende indsatsområder: 

• En bredt sammensat bestyrelse og gode kompetencer i 

bestyrelsesarbejdet 

• En mangfoldig medlemssammensætning 

• Facilitering og netværksdannelse 

• Rekruttering af udsatte borgere som frivillige 

Bestyrelsen har prioriteret ovenstående fire indsatsområder i FCHs 

Strategiplan 2018. De er også omdrejningspunktet for denne 

årsrapport. 

Indenfor hvert område har Bestyrelse opstillet delmål, og på alle 

bestyrelsesmøder har et fast punkt været opfølgning på dette års 

prioriteringer og mål. I juni blev der udarbejdet midtvejsstatus og på 

bestyrelsesmøde i december samlet op på hele året. Den korte 

konklusion er, at en solid indsats gennem hele året betyder at målene 

er nået. Resultaterne præsenteres i det følgende. 
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En bredt sammensat bestyrelse og gode kompetencer i bestyrelsesarbejdet 

 

I december 2017 vedtog Bestyrelse forslag til vedtægtsændring, der 

blandt andet imødekommer ønsket om en bredt sammensat bestyrelse 

med gode kompetencer. Forslag til ny vedtægt for FCH blev vedtaget 

på generalforsamlingen 1. marts 2018.   

I §7 står følgende om FCHs bestyrelse: 

Bestyrelsen består af 6 – 8 medlemmer, heraf vælges 5 medlemmer på 

generalforsamlingen. For at sikre bred repræsentation tilstræbes det, 

at der vælges et medlem indenfor hvert af følgende områder til 

bestyrelsen: 

• Ældreområdet 

• Sundheds-, sygdoms- og handicapområdet 

• Børne-, unge- og familieområdet 

• Øvrige områder 

1 medlem udpeges af Hjørring Kommune. Den kommunale 

repræsentant kan kun være menigt medlem af bestyrelsen.  

Desuden er bestyrelsen selvsupplerende, således at den kan udpege 

yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen. Dette for at supplere 

eksisterende kompetencer og/eller for at få flere parter, lokalområder 

mv. inddraget i samarbejde. Medlemmer udpeget af bestyrelsen er 

udpeget for 2 år ad gangen.  

Derudover tilstræbes at der på generalforsamlingen vælges 2 

suppleanter. 

På Generalforsamling 2018 var der valg indenfor alle områder og 

Bestyrelsens indsats inden generalforsamlingen sikrede, at der også var 

opstillede kandidater indenfor alle områder. 

På konstituerende møde 19. marts kunne den nyvalgte bestyrelse 

konstatere, at Bestyrelsen er bredt sammensat og har gode 

kompetencer. Derfor blev muligheden for selvsupplering ikke taget i 

anvendelse.   

På de følgende to sider præsenteres FCHs bestyrelse og suppleanter 

efter det konstituerende møde marts 2018. 
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Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse og suppleanter 
 
 
 
Hanne Jensen blev som rengøringsassistent hurtigt valgt som fællestillids-
repræsentant og i 1994 valgt som sektorformand i FOA Hjørring, hvor hun 
har arbejdet i 18 år. Hanne er også politisk engageret og har i to perioder 
været valgt til Hjørring Byråd: fra 1994 – 1997 og igen fra 2002 – 2006. 
Indenfor det frivillige sociale felt har Hanne været med i etableringen 
af Hjørring Krisecenter i 1991, og har siden da været frivillig i krisecentret. 
Og siden 2000 formand for Hjørring Krisecenterforening. Hanne var også 
med i etableringen af Frivilligcenter Hjørring, hvor hun siden starten i 2011 
har været formand for bestyrelsen. Hannes netværk har tråde ind i både 
det politiske, faglige og frivillige felt.  
 
 
 
Uddannet lærer og har undervist i 16 år. Har desuden arbejdet som 
uddannelseskonsulent på VUC/indvandrerundervisning og herefter som 
leder på VUC i en årrække: heraf 6 år på VUC Vendsyssel Vest i Hjørring. 
Fortsatte som leder for SOSU Nord i 13 år. Har som en del af jobbet haft 
bestyrelsesbetjening i 19 år og betjening af amtspolitikere i 4 år. Har også 
været næstformand i landsdækkende lederforeninger: VUC Lederforeningen 
i 4 år og i SOSU Lederforeningen i 6 år. Forlod arbejdsmarkedet i 2013, og 
bringer nu viden om ældreområdet og det pædagogiske område samt 
erfaringer med strategiarbejde ind i andre sammenhænge. Har fra 2014 – 
2018 været medlem af Ældrerådet i Hjørring Kommune og blev valgt til 
Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2016. 

 
 
Da Birthe Andersen i 2017 stoppede efter 40 år i lokalpolitik lød det kort og 
kontant: jeg skal have et nyt liv! Hun har været med fra dengang, hvor det ikke 
var helt almindeligt at møde kvinder i byråd og da slet ikke som borgmester, 
hvilket Birthe har været i Løkken-Vrå Kommune i perioden 1986 – 1992. Med 
kommunesammenlægningen i 2007 kom hun i Hjørring Byråd og blandt andet 
i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, hvor hun tog engageret del i 
udviklingen indenfor det frivillige felt. Måske har Birthe fået et nyt liv, men 
hun er stadig den samme seje kvinde, som har sine meningers mod. 
Som bestyrelsesmedlem var hun i 2017 med til at etablere Home-Start 
Familiekontakt. Blev valgt ind i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i 2018.  
 

 
Uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i mange år. Da Ellen-Margrethe 
Pagters egen søn fik diagnosen skizofreni for 14 år siden, kom hun ind i Bedre 
Psykiatri og oplevede møder i pårørendegruppen som månedens eneste 
frikvarter. Kom samtidig til at tænke over, at hun som lærer kun en enkelt 
gang havde mødt forældre, som fortalte om psykiske problemer i hjemmet og 
har siden da arbejdet for at bryde det tabu, som er forbundet med psykisk 
sygdom. Ellen-Margrethe bor i Skagen, er formand for Bedre Psykiatri 
lokalafdeling Hjørring, som blev startet i 2017, og er allerede en kendt og 
anerkendt ildsjæl indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring kommune. Blev 
valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2018. 

       Hanne Jensen, formand og medlem af forretningsudvalget 

Hanne Jensen 

       Lars Jørn Lind Jakobsen, næstformand og medlem af forretningsudvalget 

Lars Jørn Lind Jakobsen 

       Birthe Andersen, medlem af forretningsudvalget 

Birthe Andersen 

       Ellen-Margrethe Pagter, medlem af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

Ellen-Margrethe Pagter 
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Britta Eckhardt blev uddannet sygeplejerske i 1987 og har arbejdet på 
sygehus, i den kommunale hjemmepleje, på neurorehabiliteringscenter og nu 
på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn. Er i fritiden frivillig i en netværkscafe i 
Kirken i Kulturcenter Vendsyssel. Er også inspireret af venligbotanken, og har 
gennem Café Venligbo og på asylcenter mødt mange flygtninge og er 
kontaktfamilie for en kvinde fra Eritrea. Finder også tid til at være politisk 
aktiv, og var kandidat for Kristendemokraterne til kommunalvalget i Hjørring 
kommune og regionrådsvalget i Region Nord i efteråret 2017. Blev ikke valgt, 
men fik i godt samarbejde med andre sat gratis og anonym parrådgivning på 
budgettet i Hjørring Kommune. Arbejder fortsat for en ordentlig tone og etik i 
de svære debatter om fødsel og død samt livet, der leves derimellem.  Blev 
valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2018. 
 
 
 
Repræsenterer Byrådets Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg i Frivillig-
center Hjørrings bestyrelse, hvor hun er bindeleddet mellem udvalget og den 
frivillige sociale verden. Louise er Enhedslistens eneste repræsentant i 
Hjørring Byråd, hvor hun foruden SÆH-udvalget også er medlem af 
Økonomiudvalget samt udvalg i forbindelse med by- og landdistriksudvikling. 
Er meget engageret indenfor det sociale felt, hvilket også har givet hende en 
post i Hjørring Krisecenters bestyrelse. Byrådet udpegede første gang Louise 
til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i efteråret 2014 og igen i 2018. 
 
 
 
Uddannet murer og indvandrer fra Island. Kom til Danmark i 1980, som 
sprængekspert i forbindelse med udvidelse af Hirtshals Havn, og har boet 
i Hirtshals siden da. Ole har et stort netværk og er blandt andet lokal 
repræsentant for Tværkulturelt Center i København og repræsenterer 
Tværkulturelt Center i Aalborg Stift. Er formand for Tværkulturel 
Venskabsforening i Hirtshals, som blandt andet inviterer til fællesspisning og 
tirsdagscafé. Samt 1. suppleant i Hjørring Kommunes Integrationsråd, 
kirkeværge i Hirtshals Sogns Menighedsråd og næstformand i bridgeklubbens 
bestyrelse. Ole var medlem af De Frivilliges Samvirkes bestyrelse, og har siden 
fusionen med Frivilligcenter Hjørring i 2015 været suppleant i Frivilligcenter 
Hjørrings bestyrelse.  
 
 
 
Gunvor Sunesen har i 25 år arbejdet som sekretær ved en kiropraktor i 
Hjørring og kender derigennem mange mennesker. Har også været alenemor 
med to drenge i mange år, og det var først da den yngste dreng blev 15 år, der 
blev plads til at være med i HKs sektorbestyrelse og afdelingsbestyrelse. Samt i 
bestyrelse i LO og AOF, som har givet både politisk og organisatorisk erfaring. 
Gennem mange år tænkte Gunvor, at hun engang skulle være frivillig, og da 
hun gik på efterløn i 2016 blev det hurtigt til et stort engagement i Dansk 
Folkehjælp. Her er Gunvor kasserer i lokalbestyrelsen, ansvarlig for genbrugs-
butikkens regnskab og tovholder i seniornetværk. Der bliver også tid til gåture 
ved Vesterhavet, håndarbejde og at sylte, bage og lave saft. Og nu er 
drengene voksne og har selv børn, som er så heldige at have en klog og kærlig 
farmor. Blev valgt som suppleant til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i 2018. 
 
 

 

       Louise Bilde Hvelplund, udpeget af Hjørring Byråd til Frivilligcenter Hjørrings 

bestyrelse 

Louise Bilde Hvelplund 

       Ole Valsson, suppleant i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

Ole Valsson 

       Gunvor Sunesen, suppleant i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

Gunvor Sunesen 

       Britta Eckhardt, medlem af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

Britta Eckhardt 
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En mangfoldig medlemssammensætning 

 

FCH har 86 medlemsforeninger. To foreninger er lukket i løbet af året. 

En forening, som tidligere dækkede hele Vendsyssel, har oprettet 

lokalafdeling i Hjørring. En forening har holdt pause, men er godt i gang 

igen. 11 nye medlemsforeninger er kommet til i 2018.  

Som FCHs vedtægt foreskriver, kategoriseres medlemsforeninger 

indenfor ét af følgende områder, som alle ønskes repræsenteret i 

bestyrelsen: 

• Ældreområdet 

• Sundheds-, sygdoms- og handicapområdet 

• Børne-, unge- og familieområdet 

• Øvrige områder 

Fordelingen mellem de forskellige områder er 33 indenfor 

ældreområdet. 20 indenfor sundheds-, sygdoms- og handicapområdet. 

8 indenfor børne-, unge- og familieområdet. Samt 25 indenfor øvrige 

områder. 

De 11 nye medlemsforeninger har styrket mangfoldigheden i 

medlemsskaren. Det er i øvrigt ikke et krav, at foreninger skal være 

medlem af FCH for at benytte tilbud og deltage i kurser, 

arrangementer mv., så andre foreninger er også med til at styrke 

mangfoldigheden i tilbud og aktiviteter omkring FCH. 

 

Facilitering og netværksdannelse 

Facilitering af frivillige sociale foreninger og netværksdannelse vil nok 

altid være et prioriteret indsatsområde i FCH. Koordinator er til 

rådighed både for medlemsforeninger og øvrige frivillige sociale 

foreninger, som ønsker råd og vejledning. Samt bidrager i rekruttering 

af nye frivillige. Eller når frivillige ønsker at starte et nyt tilbud eller 

nogen ønsker at etablere en ny forening. Tilbyder også at være 

tovholder på netværksmøder på tværs af foreninger. Som nævnt kan 

FCH desuden være med til at formidle muligheder for lån af lokaler. 

FCH sekretær tilbyder hjælp til opsætning og trykning af halvårs-

programmer og lignende. Samt annoncering på lokal TV-kanal og 

FCHs facebook. 

 

Desuden er der inviteret til følgende kurser og informationsmøder: 

Frivillige foreninger blev inviteret til møde med Velux Fonden i 

februar. Her var særlig fokus på puljen til +65-årige aktive frivillige. 

42 deltagere kom fra 24 foreninger og netværksgrupper. Efterfølgende 

søgte flere foreninger Velux Fonden med et godt resultat. 
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På vegne af tre foreninger søgte koordinator Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde om kopikursus: grundkursus for nye bestyrelses-

medlemmer. Kurset blev afholdt i august for 23 

bestyrelsesmedlemmer fra fem foreninger.  

I august blev der i samarbejde med Frivillighedens Huse inviteret til 

informationsmøde om ny persondataforordning. Her deltog 30 

frivillige fra flere forskellige foreninger. Alle deltagere fik en pixibog 

med gode råd. En elektronisk udgave blev efterfølgende sendt til alle 

FCHs medlemsforeninger. 

Sammen med Frivillighedens Huse blev der også inviteret til 

informationsmøde om §18 puljen, CVR, NemID og digital postkasse. 

Dette møde blev holdt i oktober med 28 deltagere fra flere forskellige 

foreninger.  

 

Afholdt dialogmøde mellem politikere fra SÆH-udvalget og frivillige 

i den sociale verden. 

Mødet blev afholdt i januar i samarbejde med Frivillighedens Huse. 

Otte politikere fra SÆH-udvalget deltog sammen med direktør, 

sundheds- og ældrechef og konsulent fra SÆH Forvaltningen. I alt 85 

frivillige repræsenterede 29 foreninger og netværk. Mødet blev en god 

fælles start på det nye år. Resultatet af Kommunalvalg 2017 blev, at 

kun én politiker fortsatte i SÆH-udvalget. Alle andre var nye i udvalget 

og nogen også nye i kommunalpolitik. Så det var fint for SÆH-udvalgets 

medlemmer at få lov til at præsentere sig og fint for de frivillige at 

møde de politikere, som de kommende fire år er ansvarlige for det 

frivillige sociale område i Hjørring Kommune.  

 

Inviteret til sommerfest for den sociale frivillighed 

Sommerfesten blev afholdt i juni i samarbejde med Frivillighedens 

Huse. 360 aktive frivillige indenfor det sociale felt deltog i festen. 

En dejlig fest med god forplejning, underholdning og fællessang. 

Samt uddeling af Hjørring Kommune Frivilligpris. Formanden for SÆH-

udvalget fortæller om alle indstillinger, inden han overrækker prisen 

til årets vinder. Sommerfesten er en fin anerkendelse af den frivillige 

sociale indsats, en synliggørelse af mangfoldigheden og en begivenhed, 

hvor mange aktive frivillige mødes på tværs af organisationer, 

foreninger og netværk.  

 

Inviteret til Foreningsmarked 

Dette års ”Frivillig-Fredag-arrangement” blev afholdt sidste onsdag 

i september i samarbejde mellem Forsamlingsbygningen, FCH og 18 

foreninger, som havde stand på Foreningsmarked. Planen var at 

gentage sidste års succes med kaffe og musik i gågaden op til åbning af 

foreningsmarked. Men på grund af en solid blæst, var der hverken 
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musik eller mennesker i gågaden. Derfor kom der heller ikke så mange 

gæster som forventet. Til gengæld fortalte de deltagende foreninger, 

at de gæster der kom, viste stor interesse og flere fik nye frivillige. 

Der blev desuden tid til snak mellem de deltagende foreninger, og det 

er altid godt. Blandt andet også snak om gode ideer til næste års 

foreningsmarked. 

 

Rekruttering af udsatte borgere som frivillige 

Emnet blev drøftet på møde mellem FCHs Bestyrelse og Strategigruppe 

i foråret. Alle var enige om, at det er vigtigt at gøre en indsats for 

samfundets udsatte grupper, men også at det skal gøres med stor 

omtanke. Og ofte i et godt samarbejde mellem ansatte og frivillige, 

fordi mange udsatte mennesker får professionel hjælp, hvor det kan 

være vigtigt at koordinere mellem den professionelle og frivillige 

indsats for ikke at forstyrre mere end gavne. Desuden skal der også 

værnes om værdien i den frivillige sociale verden. Den frivillige sociale 

verden bidrager til samfundets sammenhængskraft, fordi mennesker 

her mødes på tværs af alder, uddannelse, kultur, religion og hvad der 

ellers ofte opdeler os i grupper. Værdien skabes med menneskers 

engagement og lyst til at gøre noget, som både gavner en selv og 

andre. Et engagement, som blomstrer med inkluderende fællesskaber. 

Men også kan forsvinde som dug for solen, hvis det sættes under pres: 

hvis det bliver taget som en selvfølge eller frivillige møder for mange 

formelle krav til form og indhold. Så konklusionen på en spændende 

debat blev, at tilgangen til emnet kan være at styrke gode rammer for 

fællesskaber samt arbejde mere med samarbejdet mellem ansatte og 

frivillige: at vi sammen arbejder med inddragelse og rummelighed i 

sociale fællesskaber. Alle mennesker skal mødes med respekt. Alle 

mennesker har også noget at bidrage med. Det er bare meget 

forskelligt, hvad vi kan bidrage med, og det skal vi med åbent sind 

og omtanke finde balancen i.  

FCH vil gerne indgå i pilotprojekter, hvor ansatte og frivillige får fælles 

erfaring med at skabe inkluderende fællesskaber. Og har i 2018 

deltaget i Projekt RAV: Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel, 

som har afdeling i Hjørring med tilbud målrettet yngre demente. 

Samt samarbejde med SOSU Skolen i Hjørring om praktikforløb i den 

frivillige verden for elever på grundforløb 1. Sidstnævnte udfoldes i 

det følgende med udgangspunkt i det der blev fremlagt på opsamlings-

møde for elever og praktiksteder på SOSU Skolen 10. december. 

På grundforløb 1 går elever, som kommer direkte fra folkeskolen og 

skal finde vej i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. I 

samarbejde mellem SOSU Skolen og FCH er der fundet praktikpladser i 

genbrugsbutikker, aktivitetscentre, ældrecentre, Nordjyllands 

Beskyttede Værksted og børnehaver. 20 elever har været i praktik hver 

onsdag i 5 timer gennem 3 måneder. På flere praktiksteder er der både 
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ansatte og frivillige, og formålet er at give eleverne indsigt i 

arbejdspladskultur og den frivillige sociale verden: konkrete 

erfaringer, som kan tages med videre i livet. Det følgende er 

eksempler på praktikopgaver, som eleverne belyser sammen med 

praktikstedet: 

Arbejdspladskultur og samfund: 

• Lav en beskrivelse af dig praktiksted. Tag gerne et par billeder 

• Hvad kendetegner arbejdspladskulturen på dit praktiksted? 

• Hvilke arbejdsopgaver er der på stedet? 

• Hvordan vil du beskrive din rolle og din personlige fremtræden? 

• Hvad vil det sige at være frivillig? 

• Hvad driver frivillige organisationer? 

• Hvad er det for interesser eller værdier frivillige fremmer? 

Hver uge har de unge haft en opgave med ud på praktikstedet. Til 

opsamlingsmødet havde elever lavet små film, som fortæller om god 

læring i praktikken i genbrugsbutikker. 

Andre havde skrevet artikler. En artikel har overskriften: unge oplever 

verden som frivillige. En artikel følger to unge piger i praktik på 

ældrecenter, og heri kan man blandt andet læse:  

”Man kan sammenligne det at være frivillig med en pose blandet 

bolsjer. Der er mange måder at være frivillig på, og der er mange 

steder at være frivillig. Man kan være frivillig på et fodboldhold som 

hjælpetræner, men man kan også være frivillig på et plejehjem som 

samtaleven for de ældre. 

Det vigtigste, når man er frivillig, er at man har lyst. Hvis man ikke har 

lyst til at hjælpe andre uden at få penge for det, skal man få sig et 

arbejde i stedet. Man skal have hjertet med, ellers er der ikke noget 

ved det.”  

En af de to unge kvinder er citeret for følgende: 

”Det er rigtig livsbekræftende at være ude på et ældrecenter. Jeg 

indrømmer gerne jeg var meget skeptisk i starten omkring det at skulle 

være sammen med gamle mennesker i så lang tid, men jeg synes det 

er dejligt. De er så søde allesammen, og man skal tænke på, at en dag 

bliver man selv gammel. De gamle har også været unge engang, og vi 

unge bliver også gamle på et tidspunkt. Det er noget jeg især vil huske 

på næste gang jeg er træt af det langsomme tempo, den dårlige 

hukommelse og den dårlige hørelse.” 

Tankevækkende betragtninger, som vi også vil huske på i FCH. Vi vil 

meget gerne fortsætte samarbejde med SOSU Skolen. Også gerne 

samarbejde med andre parter om at styrke forståelsen på tværs af 

ansatte og frivillige. 
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Et andet godt samarbejde, som kan gøre det nemmere at finde ind i 

den frivillige sociale verden, er med Vendelboposten: lokalavis, som 

omdeles til alle husstande i Hjørring kommune. I løbet af 2018 har 

Vendelboposten bragt 11 artikler med fortællinger fra den frivillige 

sociale verden. Frivillige fortæller hvorfor de er frivillige. Samt hvad 

det har af værdi for både dem selv og andre. Og alle artikler bringer 

kontaktoplysninger til både den frivillige/frivillige forening og FCH, så 

det er nemt for læseren at handle efter at have læst artiklen. Når vi 

efterfølgende bliver kontaktet er det både af mennesker, som ønsker 

at blive frivillige. Og andre, som gerne vil deltage i et tilbud eller er 

blevet opmærksom på, at der er et frivilligcenter, hvor man kan få en 

snak om mulighederne. 

  

Desuden… 

Udgives Social Vejviser: et indblik i den frivillige sociale verden. Social 

Vejviser er ajourført tre gange i løbet af året.  

Bestyrelsesrepræsentanter og koordinator har deltaget i to møder med 

Socialstyrelsen og FriSe om kvalitetsmodel for frivilligcentre og 

forandringsteori.  

Koordinator mødes med frivilligcenterledere fra andre nordjyske 

kommuner: Mariagerfjord, Aalborg, Thisted, Jammerbugt og 

Frederikshavn.  

Koordinator og frivillig fortæller om frivilligheden på Sundhedscenter 

Hjørrings møder for 75-årige om det gode seniorliv. 

Hjørring Kommunes SSA og SSH elever får præsenteret Frivillighedens 

Huse og FCH i løbet af elevtiden.  

Ny persondataforordning gav anledning til at gennemgå procedurer i 

forbindelse med håndtering af persondata. 

Der er administrative opgaver blandt andet i forbindelse med løn, 

bankkonti, budget/regnskab og revisorrapporter.  

FCH formidler løbende informationer til frivillige sociale foreninger 

m.fl. gennem Nyhedsbreve, hjemmeside, Facebook og mail. Samt 

udsender årskalender med væsentlige begivenheder i den lokale 

frivillige sociale verden for det kommende år i december.  

FCH henviser foreninger til formidling af Frivilligjobs gennem portalerne 

frivilligjob.dk og volunteering.dk 

 

  

https://frivilligjob.dk/
https://frivilligjob.dk/about-volunteering.html?sprog=en-GB&sprog=en-GB
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Frivilligcenter Hjørring designer og formidler 
 

FCH formidler løbende informationer til frivillige sociale foreninger 

og borgere m.fl. gennem Nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook samt 

udgivelsen Social Vejviser. Eksempler på denne formidling: 

 

 

 

Frivilligsekretær Jesper Bom Poulsen ved FCHs opslagstavle 
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FCH formidler informationer om Frivillighedens Huse og FCH i en 

lille to-sidet flyer. 

 

 

 

FCH formidler med roll-up, beachflag og A-skilte 

Vi har to genbrugelige transportable roll-up for generel formidling. 

Nyt fra i år er et 3,2 m beachflag, som bruges i Østergade til at vække 

forbipasserendes interesse forud for og under Foreningsmarked. 

Desuden har vi to A-skilte til diverse opslagsformidling. 

 

 

 

 



                                                     ÅRSRAPPORT 2018 –  FRIVILLIGCENTER HJØRRING 

 
 

 18 

Beachflag og A-skilt ved Foreningsmarked i september 

  

 

FCH designer og formidler opslag til Hjørring Antenneselskabs 

Infokanal (HAS) og Hjørring Kommunes infoskærme. Til eksempel: 

 

 

 

 

FCH laver design og layout på programfoldere for frivillige sociale 

foreninger. Til eksempel 
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FCH laver design og layout på PR og begivenheder for frivillige 

sociale foreninger. Til eksempel: 
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FCH udgiver artikelserien Frivillige FORTÆLLER i samarbejde med 

lokalavisen Vendelboposten. I 2018 blev det 11 fortællinger. 

Til eksempel: 

 

 

 

 

 

På vegne af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

 

Mette Jakobsen, koordinator 

Frivilligcenter Hjørring december 2018 
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2017 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag 

kl. 08.30 – 17.00 


