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Nyt år og nye tider 
 

Ved kommunalvalget i november 2021 faldt stemmerne således, at 

Hjørring Kommune fra nytår fik ny borgmester: Søren Smalbro. Det nye 

SÆH-udvalg blev sammensat af ni politikere med Claus Mørkbak Højrup 

som formand og Mette Jensen som næstformand. Louise Bilde Hvelp-

lund var fortsat medlem af SÆH-udvalget og fortsatte som udvalgets 

repræsentant i FCHs bestyrelse. 

10. januar åbnede Forsamlingsbygningen igen for foreningsaktiviteter. 

Godt nok med corona restriktioner, men møder og mindre arrange-

menter kunne afholdes, og der kom hurtigt mere liv i huset. 

Den nye omicron-variant gav heldigvis ikke så mange alvorlige 

sygdomsforløb som tidligere corona-varianter. Men den var vældig 

smitsom og snart fik flere arbejdspladser et problem, fordi mange 

medarbejdere fik en positiv corona test og skulle gå i isolation.  

Den 24. januar blev isolationskravet ved en positiv test reduceret fra 

syv til fire dage. Den 26. januar stod Statsministeren i spidsen for et 

pressemøde, hvor det blev meddelt, at corona fra 1. februar ikke 

længere skulle betragtes som en samfundskritisk sygdom og stort set 

alle restriktioner blev hermed ophævet. Selvfølgelig skulle der fortsat 

tages hensyn til de sårbare i samfundet, men det skal vi jo altid gøre, 

så en mere almindelig levevis kunne genoptages. Og det var tid til at 

sige TAK for den frivillige sociale indsats og inspirere flere til at være 

med i de frivillige fællesskaber, hvilket FCH gjorde med denne artikel 

i lokalaviserne: 
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Foreningen Frivilligcenter Hjørring 
 

FCH er en frivillig social forening med andre frivillige sociale 

foreninger som medlemmer. I løbet af året er der kommet syv nye 

foreninger til, mens seks er faldet fra. En blandt de seks foreninger 

søger ny koordinator og håber at være tilbage i 2023. De øvrige 

fortsætter som netværksgrupper uden CVR, bankkonto mm. eller er 

nedlagt.  

Medlemsforeninger pr. december 2022:  
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FCHs generalforsamling er foreningens øverste myndighed og på 

generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som er ansvarlig for FCHs 

drift og udvikling. Årets generalforsamling blev afholdt 28. marts. 

11 medlemsforeninger var repræsenteret og de bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter, der var på valg, genopstillede og blev genvalgt. 

På bestyrelsesmødet 6. april fik bestyrelsen ny forretningsorden, som 

fordeler ansvar og arbejdsopgaver mellem bestyrelse, forretnings-

udvalg, revisor og FCHs ansatte: koordinator, som er uddannet 

cand.scient.soc. og ansat på fuld tid. Samt sekretær uddannet 

cand.phil. og ansat i fleksjob 18 timer/uge. 

FCH ønsker at have mange medlemsforeninger og en mangfoldig 

medlemsskare. Samt at være et frivilligcenter for alle frivillige sociale 

foreninger og andre med interesse for det frivillige sociale felt uanset 

medlemskab. FCH er uafhængig af politiske og religiøse interesser.  

På landsplan er der omkring 65 frivilligcentre og FCH deltager i den 

fælles frivilligcenterindsats, som har til formål at  

• fremme stærke og mangfoldige fællesskaber 

• fremme deltagelsen i frivillige fællesskaber 

• bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre relevante 

aktører 
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Frivilligcenter Hjørrings ramme og indhold 
 

FCHs kerneydelse er foreningsservice i bred forstand, og alle borgere, 

der ønsker at være frivillige eller søger et frivilligt tilbud er velkomne i 

frivilligcentret. De mange gode muligheder formidles også gennem film 

om Mennesker hjælper Mennesker, Social Vejviser og Frivillige 

FORTÆLLER, som kan findes på FCHs hjemmeside: 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/ og facebookside 

FCH fungerer gerne som brobygger og er åben for alle parter, der 

søger samarbejde om udviklingsprojekter og indsatser med socialt 

sigte. FCH kan også deltage i projektudvikling, ansøgningsprocesser 

og forankringsprocesser, så langt ressourcerne rækker. FCH driver 

ikke selv større projekter og frivillige indsatser.  

FCHs åbningstid er tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 i 

Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. Koordinator træffes 

desuden på telefon alle hverdage og deltager gerne i møder og 

aktiviteter i alle lokalområder i Hjørring kommune. Sekretæren 

træffes efter aftale. 

FCH har et godt samarbejde med Hjørring Kommune. Den nuværende 

samarbejdsaftale blev underskrevet i 2020 og er gældende fra 

1. januar 2021 til 31. december 2024. Af samarbejdsaftale mellem 

Hjørring Kommune og FCH fremgår fordelingen af roller og ansvar. 

Konsulent Lena Bisgaard er FCHs kontaktperson i SÆH-forvaltningen.  

FCHs økonomiske fundament er en årlig bevilling fra Socialstyrelsens 

pulje til etablerede frivilligcentre. Bevillingen forudsætter, at Hjørring 

Kommune også bidrager til finansieringen. 

 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.” Efter Byrådets vedtagelse 

af Hjørring Kommunes Budget 2023 – 2026 modtog FCH tilsagnsskrivelse 

om 2023-bevilling.   

Hjørring Kommunes frivillighedspolitik blev godkendt i Hjørring Byråd 

oktober 2017 og har siden da været den politiske ramme for den 

sociale frivillighed. Hjørring Kommunes §18-pulje har årligt tre 

ansøgningsrunder. Hjørring Kommune står for uddelingen og har 

udarbejdet et administrationsgrundlag. FCH tilbyder hjælp til at 

udfylde det elektroniske ansøgningsskema.  

FCH lejer kontor i Forsamlingsbygningen, som er en del af Hjørring 

Kommunes Frivillighedens Huse med i alt 12 lokaliteter fordelt over 

hele kommunen. Gurli Kirkedal er ansat i Hjørring Kommune som 

tovholder for Frivillighedens Huse og har som FCHs ansatte 

arbejdsplads i Forsamlingsbygningen. Det gode samarbejde, 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
https://www.facebook.com/Frivilligcenter-Hj%C3%B8rring-373205102723082


                                                     ÅRSRAPPORT 2022 – FRIVILLIGCENTER HJØRRING 

 
 

 11 

lokalefællesskabet og den fysiske placering i byen gør meget både 

nemmere og bedre.  

Forsamlingsbygningen er placeret centralt i Hjørring by med forside ud 

til byens gågade og parkeringspladser i gården. 100 meter i én retning 

er Rådhuset. 300 meter i en anden et butikscenter og Hjørring 

Bibliotek. 500 meter i en tredje retning byens tog- og busstation. 

Foruden FCH lejer også Stop Spild Lokalt samt Aktivitets- og 

Rådgivningscenter målrettet yngre demente lokaler i Forsamlings-

bygningen.  

Gratis Advokatvagt er i Forsamlingsbygningen hver tirsdag undtagen i 

folkeskolens ferier. Sundhedscenter Hjørring og Det Grønlandske Hus 

Aalborg kommer cirka 1 gang om måneden.  

Forsamlingsbygningen er et stort hus i flere planer og med to 

elevatorer, som giver adgang for alle. Husets café er åben alle 

hverdage og drives af to ansatte i samarbejde med en gruppe frivillige.  

Husets små og store mødelokaler, værksteder, IT-café og sal med 

scene, lydanlæg, teleslynge, projektor og borde/stole til 120 

mennesker benyttes af cirka 70 forskellige foreninger og organisationer 

indenfor det frivillige sociale felt. FCH er med til at formidle Hjørring 

Kommunes gode vilkår for gratis lån af lokaler. Den kommunale 

tovholder varetager booking af lokaler i Forsamlingsbygningen og de 

øvrige lokaliteter under Frivillighedens Huse. 

FCH er medlem af FriSe og Hjørring Handel. 

 

Frivilligcenter Hjørrings strategi 
 

FCH søger Socialstyrelsens grundfinansiering til etablerede 

frivilligcenter, og skal i den forbindelse indsende FCHs strategi/ 

udviklingsplan, et godkendt budget samt bevillingsbrev fra Hjørring 

Kommune til Socialstyrelsen. Strategiplanens udgangspunkt er den 

fælles kvalitetsmodel for landets frivilligcentre, som blev vedtaget 

på FriSes årsmøde i foråret 2019: 

Frivilligcentrenes kvalitetsmodel 

FCHs strategiplan 2021 – 2023 blev underskrevet på bestyrelsesmøde 

3. november 2021. 

Strategiplanen præciserer FCHs formål, kerneværdier, målgrupper, 

organisering og vilkår.  

I udviklingsplan 2022 prioriterer bestyrelsen: 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf
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• Styrkelse af den positive vinkel på den frivillige sociale verden. 

Af kvaliteter som fællesskab, samfundssind, engagement, 

empowerment, medindflydelse og medvirken. 

• At styrke den proaktive udvikling i den frivillige sociale verden 

med TÆNKEBOKSEN, hvor der skal være plads til undren, 

problemløsning og udvikling af muligheder i samarbejde med 

forskellige parter.  

• At medvirke i etablering af lokalafdeling i Hjørring kommune 

af Social Sundhed, som både på kort og lang sigt har fokus på 

at begrænse den sociale ulighed i sundhed.  

• Bestyrelsens strategiske arbejde og arbejdsmiljøet i FCH.  

Bestyrelsen har opfølgning på det strategiske arbejde på alle 

bestyrelsesmøder, som i 2022 blev til i alt fem møder. Sammen med 

dagsorden til bestyrelsesmøde udsender koordinator en skriftlig siden-

sidst-orientering, som giver indblik i FCHs drift samt 

udviklingsmuligheder og problemer.  

En årsrapport, som den du læser nu, udgives hvert år i december og 

giver indblik i alle årets indsatser og resultater.  

Referater af bestyrelsesmøder, samt årsregnskab og årsrapporter 

offentliggøres på FCHs hjemmeside, så medlemsforeninger og andre 

interesserede har mulighed for at følge udviklingen i FCH.  

Link til referater og årsregnskab  

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-

hjoerring/bestyrelsen 

Link til årsrapporter  

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-

hjoerring/nyhedsbreve-og-aarsrapporter 

 

Det følgende er en opsamling på årets arbejde under overskrifterne i 

den fælles kvalitetsmodel for frivilligcentre: 

• Strategisk ledelse og organisering 

• Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 

 

 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/bestyrelsen
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/bestyrelsen
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/nyhedsbreve-og-aarsrapporter
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/nyhedsbreve-og-aarsrapporter
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Strategisk ledelse og organisering 

 

Bestyrelsesansvar og opgaver 

 
FCH fik 5. januar uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet og fik efter-

følgende en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.   

FU og koordinator holdt onlinemøde med revisor 11. januar om FCHs 

Årsregnskab 2021, som herefter blev udsendt til bestyrelsen og 

suppleanter og underskrevet på bestyrelsesmøde 19. januar. Herefter 

blev Årsregnskab 2021 og opfølgning på udviklingsplan 2021 indsendt til 

Socialstyrelsen. I november modtog FCH Socialstyrelsens godkendelse 

af afrapporteringen. 

I oktober udsendte Socialstyrelsen ny bekendtgørelse om økonomiske 

og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og 

Ældreministeriet. Fremover skal FCH indsende en toårig 

strategi/udviklingsplan hvert andet år, og første gang i november 2023, 

hvor der skal indsendes en strategi/udviklingsplan for 2024 og 2025. 

Således vil alle frivilligcentre fremover arbejde med toårige 

strategi/udviklingsplaner, som følger kalenderåret.  

Opsamling på FCHs strategi/udviklingsplan 2022 viser, at der er 

arbejdet godt med alle områder. Grundet de nye betingelser 

videreføres udviklingsplanen i 2023, hvor den suppleres med et 

eftersyn af FCHs grundfunktioner og samarbejdsrelationer. 

FCHs Budget 2023 og Hjørring Kommunes Tilsagnsbrev 2023 blev sendt 

til Socialstyrelsen i november 2022.  

Bestyrelsesformanden og de ansatte tog den obligatoriske 

arbejdsmiljødrøftelse 25. februar. Personalet havde inden da udfyldt 

ArbejdsPladsVurderings skema, som ikke gav anledning til handleplan. 

Samme dag blev der afholdt MedarbejderUdviklingsSamtale og det blev 

aftalt, at funktionsbeskrivelser fremover indgår i 

arbejdsmiljøprocessen.  

Personalepolitik, funktionsbeskrivelser, APV-skemaer og referater er 

gemt i FCHs elektroniske arkiv, så materialet er nemt tilgængeligt for 

både bestyrelse, ansatte og Arbejdstilsynet. 

Næstformanden meddelte den overenskomst aftalte lønregulering 

pr. oktober til FCHs revisor, som indberetter løn, pension og ordinær 

ferie. Den 6. ferieuge administreres i FCH. 
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Netværksmøder, temamøder mv. 

 
Bestyrelsens formand, næstformand og koordinator deltog i FriSes 

årsmøde i Vejle 11. marts. En inspirerende dag, hvor Özlem Cekic 

holdt oplæg om dialogkaffe og C:NTACT: platform for personlige 

fortællinger afsluttede dagen med fire unge menneskers fortællinger 

om sten på vejen gennem både barndom og ungdom. 

Bestyrelsesformand og koordinator deltog i møde med FriSe om 

evaluering af landets frivilligcentre samt perspektiver på grund-

finansieringen fra Socialstyrelsen. Mødet blev afholdt i De Frivilliges 

Hus i Aalborg 20. juni.  

Koordinator deltager, når FriSe inviterer til Faglig Fredag og 

”kaffemøder”: begge dele foregår online og er møder af en times 

varighed.  

Koordinator deltager i netværksmøder med frivilligcenterledere fra 

Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Frederikshavn. 

Årets første møde blev afholdt i Frivilligcenter Frederikshavn 4. 

februar, hvor også Casper Danø, sekretariatsleder i FriSe, deltog. 

Aftalen er seks årlige møder, hvoraf tre er to-timers-onlinemøder. 

De tre fysiske møder afholdes i de lokale frivilligcentre.  

Et bestyrelsesmedlem og koordinator deltog i juni i Hjørring Kommunes 

konference: hvordan står det til med sundheden i Hjørring kommune? 

Der skal arbejdes med forbedringer, og flere pegede på gode 

fællesskaber som en del af løsningen og et emne, som er væsentligt at 

have med, når Hjørring Kommune formulerer ny sundhedspolitik.  

Bestyrelsen indstillede i september Jette Videnkjær, formand Dansk 

Folkehjælp Hjørring, og Carsten Hjerresen, formand Foreningen 

Jordforbindelsen, som henholdsvis medlem og suppleant i 

Frivilligrådets landspanel. 

Et bestyrelsesmedlem og koordinator har deltaget i Foreningen 

Brobyggernes kursus i Aalborg: to weekender i efteråret samt 

afslutning mandag 14. november. Har i løbet af kurset og efterfølgende 

arbejdet med konkrete emner: konfliktløsning samt brobygning mellem 

mennesker og foreninger. 

FCH er medlem af Hjørring Handel og koordinator deltager i 

medlemsmøderne.  

Koordinator deltager også i møder i Frivillighedens Huses 

sparringsnetværk: ensomhed blandt ældre. I Hjørring Kommunes 

implementeringsnetværk: Fritid for Alle. I TUBA Hjørrings følgegruppe 

og i headspace Hjørrings styregruppe. 
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FCHs økonomi 
 

Bestyrelsens Hjørring Kommune indbetalte årets bevilling på FCHs 

konto i januar måned, hvor FCH også fik bevilling fra §18-puljen. 

Grundfinansiering fra Socialstyrelsen blev indbetalt på FCHs konto fra 

februar og herefter månedligt.  

Den kommunale grundfinansiering pristalsreguleres hver år, men indtil 

videre er den statslige grundfinansiering ikke blevet reguleret. Det gør 

ondt i økonomien, og særligt i en tid med inflation og stærkt stigende 

udgifter. FriSe har gennem flere år arbejdet på en regulering af 

grundfinansieringen, og forhåbentlig giver indsatsen snart resultater.   

Hver måned sender koordinator en kommenteret bankudskrift til FU og 

FCHs økonomiske status er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.  

Koordinator indstiller regninger til betaling. Betalingen gennemføres 

når den også er godkendt at næstformanden. Denne procedure blev 

indført ved FCHs bankskifte i sommeren 2021 og betyder øget 

økonomisk sikkerhed. Desuden gav den tidligere betalingsprocedure 

revisor anledning til bemærkninger i årsregnskabet.   

FCH er omfattet af den statslige fleksjobaftale og søger hvert kvartal 

Statens Administration om fleksjobrefusion. 

 

TÆNKEBOKSEN 
 

Bestyrelsen arbejder altid for bedre betingelser for de frivillige sociale 

foreninger, og har gennem længere tid haft fokus på administrative og 

økonomiske krav særligt til mindre foreninger. Desværre har mange 

mindre foreninger fortsat svære betingelser, hvorfor også emner som 

foreningskonto og MitID fortsat står i TÆNKEBOKSEN sammen med 

andre problemer, som endnu ikke er løst. Eller muligheder, som endnu 

ikke er udviklet. 

TÆNKEBOKSEN er et rum, hvor FCHs bestyrelse drøfter emner, som 

undrer. Muligheder som FCH gerne vil være med til at udvikle. 

Processer, som trænger til nye indfald, for at komme godt videre. 

Problemer, som FCH måske kan være med til at løse. 

Med vedtagelse af strategiplan 2021 – 2023 blev det besluttet, at 

TÆNKEBOKSEN inddrages som et strategisk redskab og bliver et fast 

punkt på alle bestyrelsesmøder. Her er eksempler på emner, som i 

2022 har været i TÆNKEBOKSEN 

• Hjørring Kommunes konference for frivillige og ildsjæle på 

tværs af foreningsområder blev afholdt på Vendsyssel Teater 

første gang i januar 2019. Planen var dengang, at det skulle 

blive en årlig begivenhed, og den plan blev styrket af den store 

succes: på dagen var der gode oplæg og mange drøftelser i 
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forskellige grupper, som resulterede i nye samarbejdsrelationer 

og inspiration til både eksisterende og nye tiltag. Mange 

glædede sig over, at konference skulle være en årlig 

begivenhed, men først blev den klemt i en omorganisering i 

Hjørring Kommune og siden blev Danmark ramt af corona. 

Men i september 2022 blev det annonceret på Hjørring 

Kommunes hjemmeside, at konferencen var tilbage. Igen med 

200 pladser og først-til-mølle-tilmelding. I 2019 blev alle 

pladser hurtigt besat og flere blev skrevet på venteliste. 

I 2022 fik foreninger påmindelse om konferencen og sidste 

tilmeldingsfrist blev rykket frem. Alligevel blev langt fra alle 

pladser besat, og der er grund til at overveje, hvad der er sket 

fra 2019 til 2022. Samt hvad der skal til, for igen at få en årlig 

konference, som samler på tværs af foreningslivet og forvalt-

ningsområder til gavn og glæde for alle. FCHs koordinator og 

et bestyrelsesmedlem deltog i dette års konference, som blev 

afholdt lørdag 5. november på Nordsøen i Hirtshals.  

 

• Foreningskonto i pengeinstitutter har gennem lang tid været 

et fokusområde. Finanstilsynet udsendte i oktober ny vejledning 

angående dokumentationskrav i forbindelse med forenings-

konto, hvor der åbnes for at lempe kontrollen særligt med 

mindre frivillige foreninger. Hvordan den nye vejledning 

administreres i de forskellige pengeinstitutter vil vise sig i det 

nye år.  

 

• MitID til virksomheder og foreninger skulle efter planen tilbydes 

fra foråret 2022. Det var annonceret, at nemID blev afviklet 

med udgangen af juni, men det blev udsat, fordi MitID endnu 

ikke havde en fuldt udviklet forenings- og virksomhedsløsning. I 

oktober blev MitID Erhverv rullet ud til 340.000 virksomheder, 

hvorefter også frivillige foreninger begyndte at modtage mail 

med tilbud om MitID Erhverv. Desværre er aftalen mellem Slots- 

og Kulturstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, 

som har forpligtet biblioteker landet over 

til at hjælpe foreninger og mindre virksomheder med digitale 

løsninger for snart længe siden ophørt. Biblioteket tilbyder 

hjælp-til-selvhjælp, men har ikke længere den direkte adgang 

til support. I foråret var meldingen, at Erhvervsstyrelsen 

arbejder på et hjælpeunivers til foreninger. I november fik 

FCH den melding, at det ikke bliver til noget. Det er fortsat 

ikke nemt at være en frivillig forening. FCH blev tilknyttet og 

oprettet i MitID Erhverv i december. 
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• Social Sundhed: https://socialsundhed.org/ 

Social Sundheds lokalafdeling Aalborg fik i foråret 2021 bevilling 

til at udvide aktiviteter i kommuner nord for Limfjorden og 

valgte Hjørring og Thisted. Rettede herefter henvendelse til 

Hjørring Kommune og FCH med ønske om samarbejde om lokal 

forankring af Social Sundhed. Flere lokale møder blev planlagt, 

men også aflyst, fordi den kommunale repræsentant meldte 

afbud. Således gik det også første planlagte møde i januar 

2022. Senere deltog koordinator sammen med Gurli Kirkedal og 

Louise Hvelplund i et online evalueringsmøde, som også havde 

til formål at afdække udviklingsmuligheder i Hjørring 

kommune. Koordinator har orienteret om Social Sundhed ved 

arrangementer på SOSU-skolen i Hjørring og 21. september blev 

der inviteret til orienteringsmøde på UCN Hjørring, men 

desværre gav det ingen frivillige brobyggere. Den 5. november 

modtog Social Sundhed kronprinseparrets sociale stjerne-

dryspris. 16. december deltog koordinator i Social Sundheds 

formidlingsseminar og sparringsmøde, hvor vi drøftede 

forskellige muligheder, men også problemer med opbakning og 

ressourcer. Social Sundhed har besluttet ikke at søge en fortsat 

bevilling fra Det Obelske Familiefond, hvilket betyder færre 

ressourcer til koordinering, rekruttering og fastholdelse. 

Og når én af de to nordjyske koordinatorer går på barsel i 

februar, bliver der ikke ressourcer til en fuldtidsafløser. 

Økonomien kan strækkes til en studentermedhjælper på 

omkring 10 timer i henholdsvis Thisted og Hjørring, hvis det 

er en relevant løsning. 

 

 

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 
 

Dialogmøde mellem politikere og frivillige 
 

Den 4. marts holdt SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse et onlinemøde og 

21. april var 59 politikere og frivillige samlet til et godt gammeldags 

dialogmøde i Forsamlingsbygningen.  

Her er uddrag af invitationen:  

 

Det gode samarbejde mellem Hjørring Kommune og den frivillige 

sociale verden 

Det er dejligt igen at kunne invitere til dialogmøde mellem politikere 

fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og frivillige indenfor det 

sociale felt. Siden sidst har der været kommunalvalg og nye politikere 

er trådt ind i Hjørring Byråd og SÆH-udvalget pr. januar 2022. Mød de 

https://socialsundhed.org/
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nye politikere – og lad dem møde jer og jeres fortællinger fra den 

frivillige sociale verden.  

Dialogmødets program: 

• Velkommen ved Hanne Jensen, bestyrelsesformand i 

Frivilligcenter Hjørring og Claus Mørkbak Højrup, formand for 

SÆH-udvalget 

• Dialog ved bordene 

• Pause med en lille forfriskning 

• Opsamling og dialog om eksempler fra hverdagen, som kan 

udvikle det gode samarbejde 

 

 

Kurser og temamøder 
 

I 2022 fik FCH §18-midler til fælles foreningsaktiviteter, hvoraf flere 

blev arrangeret i godt samarbejde med Gurli Kirkedal, tovholder i 

Frivillighedens Huse:  

Temamøde 4. marts kl. 13–15 i Forsamlingsbygningen med 

28 deltagere 

Frank Ulmer Jørgensen, programchef i Velux Fonden, fortalte om et 

særligt uddelingsområde målrettet foreninger, der har en gruppe 

frivillige +60 år, der med en engangsydelse kan fortsætte en aktivitet 

eller komme i gang med en ny. En stor pulje med forholdsvis nem 

ansøgningsprocedure, og efterfølgende fik flere foreninger hjælp i 

FCH til at skrive en ansøgning.  

Uddrag af invitationen: 

 

Frank Ulmer Jørgensen, programchef i Velux Fonden, kommer til 

Hjørring for at fortælle om et uddelingsområde, som støtter aktive 

ældre. Tilbuddet retter sig ikke kun til ældreorganisationer, men til 

alle lokale grupper og foreninger, hvor mange aktive ældre er 

frivillige. Målgrupperne for de ældres aktiviteter kan være børn, unge, 

familier, voksne og andre ældre. Eller uden målgruppe – eksempelvis 

naturpleje og affaldsindsamling. 

 

Kursus 2. maj kl. 08.30–15.00 i Forsamlingsbygningen med 

19 deltagere 

Underviser Sigrid Bolet, CFSA. Uddrag af kursusprogrammet: 
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Værktøjskassen til nye bestyrelsesmedlemmer i små foreninger 

Som bestyrelsesmedlem i en frivillig forening er det vigtigt at kende sit 

ansvar. Man skal være bevidst om sin rolle og godt inde i årshjulet for 

det praktiske arbejde i bestyrelsen og opgaverne med økonomi, budget 

og årsregnskab.  

På kurset bliver der arbejdet med emner som: 

• Roller, ansvar og ledelsesopgaver i bestyrelsen 

• Foreningens vedtægter  

• Juridiske forpligtelser, bl.a. tavshedspligt, forsikring og 

arbejdsmiljø 

• Det interne samarbejde i bestyrelsen 

• Årshjulet for bestyrelsen - herunder budget og økonomi 

 

Kursus 18. maj kl. 12.30 – 16.00 i Forsamlingsbygningen med 

16 deltagere  

Underviser Jens Ulrich, CFSA. Uddrag af kursusprogrammet: 

 

Når fællesspisning er meget mere end mad 

De fællesskaber, som opstår når vi spiser sammen, rummer mange 

muligheder. De kan eksempelvis være med til at afhjælpe ensomhed, 

forbedre den psykiske og fysiske sundhed, lette integration og i det 

hele taget være med til at understøtte det meningsfulde liv i fællesskab 

med andre. 

På kurset bliver I præsenteret for forskellige måder at tilrettelægge 

fællesspisningen på. I vil samtidig få en indføring i, hvordan de 

forskellige tilgange til planlægning af det fælles måltid rummer nogle 

meget forskellige muligheder for at skabe særlige former for 

fællesskaber og dermed understøtte særlige former for sociale 

relationer. 

 

Temamøde 21. september kl. 15–18 i Forsamlingsbygningen med 

44 deltagere 

Oplægsholder David Vincent Nielsen, Ældre Sagen. 

Uddrag af dagens program: 

 

Hvad er ensomhed, og hvordan bekæmper og forebygger vi den? 

På temadagen vil vi sammen blive klogere på, hvad ensomhed er, og 

hvordan vi kan arbejde med forebyggelse af ensomhed. Der vil desuden 

blive mulighed for at få sparring på lokale ensomhedsindsatser. 
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Dette temamøde blev afviklet i samarbejde med både Gurli Kirkedal og 

Janni Enghave Andersen, som er fællesskabs- og aktivitetsbrobygger i 

Frivillighedens Huse. Mødets formål var at sætte fokus på ensomhed 

blandt seniorer, men også at danne netværksgruppe, som fremover vil 

arbejde mere konkret med ensomhed. Syv meldte sig til netværks-

gruppen, som fik FCHs koordinator som tovholder, fordi Janni Enghave 

Andersens projekt ikke bliver videreført i 2023. Første netværksmøde 

blev afholdt 12. oktober og næste møde er planlagt til 19. januar 

2023. 

 

Mennesker hjælper Mennesker 
 

Koordinator blev i januar tovholder på netværket Mennesker hjælper 

Mennesker, som i foråret lavede film om de mange gode tilbud i 

netværkets otte frivillige sociale foreninger. Filmen blev sponsoreret 

af lokale virksomheder og vist på de enkelte foreningers hjemmesider 

og facebook. Samt på Hjørring Kommunes interne og eksterne 

informationsskærme og Hjørring AntenneSelskabs kanal. 

Netværket mødes fortsat, og årets sidste møde blev afholdt i Kvickly 

Hjørring i december, hvor varehuschefen og et bestyrelsesmedlem 

deltog i drøftelse af mulige samarbejdsrelationer. Første møde 

resulterede i samarbejde om juleposer, som kunne afhentes i Kvickly 

Hjørring fredag 23. december af 51 mennesker/familier, som har 

tilknytning til foreninger i netværket Mennesker hjælper Mennesker. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvB8yGezX2I
https://www.youtube.com/watch?v=pvB8yGezX2I
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Sunde Fællesskaber Hjørring 
 

Koordinator har i samarbejde med Indvandrer Kvindecentret 

København, Myanmarforeningen og sundhedskonsulent planlagt et 

forløb i Hjørring for kvinder hovedsagelig fra Myanmar. I forløbet var 

der fokus på sundhed, fællesskab og involvering i det lokale forenings-

liv. Samarbejdsaftale blev indgået i efteråret 2020, men forløbet blev 

herefter hårdt ramt af corona. Derfor blev det 1-årige projekt først 

afregnet og afsluttet med besøg fra København lørdag 14. maj 2022. 

Kvinderne mødes fortsat den første lørdag i måneden og har fået 

tilknyttet en frivillig yogainstruktør. Desuden forlænger ni kvinder 

projektet med træning i træningscenter. 

 

Samarbejde mellem SOSU-skolen, praktiksteder og FCH 
 

Elever på SOSU-Skolens Grundforløb 1 tilbydes praktikforløb i 

samarbejde mellem SOSU-skolen Hjørring og FCH. Formålet er at give 

eleverne indblik i betingelser på en arbejdsplads og muligheder i den 

frivillige sociale verden. 

Da samarbejde begyndte for år tilbage, var der cirka 30 elever på et 

hold. Siden da er der også oprettet hold på SOSU-skolen i Frederiks-

havn og sket noget med søgning til SOSU-skolen. I år er der kun ni 

elever på holdet, og derfor er det besluttet ikke længere at koordinere 

med frivillige sociale foreninger, men i stedet lave individuelle 

praktikaftaler, når vi ved, hvad eleverne ønsker. FCHs koordinator 

deltog i opstartsmøde på praktikforløbet 12. september og 

opsamlingsmøde 13. december, hvortil eleverne havde lavet en lille 

film om praktikforløbet med fortællinger om fine oplevelser og 

udfordringer. 

Koordinator har desuden holdt oplæg om den sociale frivillighed for 

voksne elever, som går på grundforløb målrettet SOSU-hjælper og -

assistentuddannelsen. 

På næste side vises den formidlende folder for Projekt Frivillig i 

Praktik. 
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March mod Ensomhed i Hjørring 24. og 25. september 
 

Patrick Cakirli startede initiativet March mod Ensomhed i 2016 for at 

sætte fokus på ensomhed. Fra 8. august til og med 14. oktober gik han 

dette års March mod Ensomhed: i alt 2.000 kilometer gennem 

Danmark. Konceptet for March mod Ensomhed er, at Patrick kun går, 

når han har følgeskab. Bliver han alene, står han stille for på denne 

måde at vise vigtigheden af fællesskab i kampen mod ensomhed.  

Marchen gik fra Frederikshavn til Hjørring lørdag 24. september, og fra 

Hjørring til Brønderslev søndag 25. september. Marchen i Hjørring 

kommune blev koordineret af headspace og FCH, som fik opgaven lidt 

sent og i øvrigt i en periode, hvor der var flere andre aktiviteter og 

derfor begrænsede ressourcer. Desuden måtte en plan ændres på 

grund af sygdom. Men der blev sendt pressemeddelelse om marchen til 

lokalaviser og repræsentant fra Hjørring Kommune, som videresendte 

til relevante kolleger. Udvalgte frivillige foreninger blev også 

orienteret om marchen. I weekenden 24. og 25. september kom March 

mod Ensomhed gennem Hjørring kommune med godt følgeskab hele 

vejen. Seks spiste sammen med Patrick i headspace Hjørring lørdag 

aften, hvor Patrick også overnattede sammen med en følgesvend, som 

gik med videre mod Brønderslev efter morgenmaden søndag. 

 
14 morgenfriske var med, da Marchen gik mod Brønderslev søndag morgen kl. 8. 
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Fest for den sociale frivillighed fredag 30. september kl. 15-19 
 

Det var dejligt at kunne samle 400 frivillige og repræsentanter fra 

både SÆH-udvalget og SÆH-forvaltningen til fest. Claus Mørkbak 

Højrup, formand for SÆH-udvalget, uddelte årets frivilligpris og hele 

salen ønskede Kamillus Hjørring TILLYKKE med prisen. Lars Jakobsens 

Trio leverede god underholdning og inviterede til fællessang. 

Anja Ringgren Lovén gav en bevægende fortælling om Afrikas 

Heksebørn. Idrætscenter Vendsyssel sørgede for en god ramme og 

super servicering. 
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Seniormesse og Kulturdag 
 

FCH havde stand på Hjørring Kommunes Seniormesse torsdag 

6. oktober kl. 10.00 – 15.30 og Integrationsrådets Kulturdag lørdag 

8. oktober kl. 12.00 – 15.00. Begge arrangementer blev afholdt i Park 

Vendia. Særligt på seniormessen kom koordinator i kontakt med mange 

mennesker, som overvejer at blive frivillige eller måske deltage i 

frivillige tilbud. 

     

 

 

 

 

            Billeder fra Seniormesse og Kulturdag 
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Social Vejviser, Nyhedsbreve og Frivillige FORTÆLLER 
 

FCH udgiver Social Vejviser, som giver et indblik i den frivillige sociale 

verden, og udsender nyhedsbreve hovedsagelig henvendt til 

medlemsforeninger. Begge dele kan læses på FCHs hjemmeside. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Medlemsforeninger får også mail med orientering om kursustilbud, 

puljer mv.   

Siden februar 2017 har koordinator i samarbejde med journalist på 

Nordjyske Medier Lokalredaktion Hjørring hver måned bragt en 

friviligfortælling i de lokalaviser, som husstandsomdeles i Hjørring 

kommune. 

Når en frivilligfortælling har været i lokalavisen, offentliggøres den 

på FCHs hjemmeside og facebook.  

Der er flere formål med frivilligfortællinger. De skal inspirere flere til 

at blive frivillige. De skal fortælle om de mange gode tilbud den 

frivillige sociale verden byder på. De skal også gøre det nemt at finde 

ind i de frivillige sociale fællesskaber.  

En nærmere opfølgning over en længere periode har vist, at 

fortællingerne tjener deres formål, og er et vigtigt redskab i 

rekrutteringen af nye frivillige.  

Fra august 2022 blev aftalen ændret, fordi den lokale journalist fik nyt 

job. Fremover skal fortællinger sendes til Nordjyske Lokalmedier i 

Aalborg. En ny aftale kræver altid opmærksomhed, og i både august, 

september og oktober gik det ikke helt glat. Men efter endnu en god 

snak i oktober, er det igen næsten som i ”de gode gamle dage”.   

I 2022 har læseren fået indblik i følgende frivillige foreninger og 

tilbud: 

 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
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Læs artiklerne på: 

www.frivilligcenterhjoerring.dk 

www.frivilligcenterhjoerring.dk
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FCH designer og formidler egne og andre 

foreningers tilbud 
 

 

FCH formidler løbende informationer til frivillige sociale foreninger, 

borgere m.fl. blandt andet gennem hjemmeside, facebook, HAS 

opslag, roll-up, foreningsprogrammer og opslag. Eksempler på denne 

formidling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside    Facebook 

 

FCH formidler informationer om Frivillighedens Huse og FCH 

i en lille to-sidet flyer. 

  

 

 

             For- og bagside. Flyer opdateret i år 
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FCH formidler med roll-up, A-skilte og reol 

Vi har tre transportable roll-up for generel formidling, den ene ny fra i 

år og lavet ifm. deltagelse i Seniormesse i Park Vendia Hjørring i 

oktober. Desuden har vi to A-skilte til diverse opslagsformidling ude og 

inde. På kontoret har vi cirka otte hyldemeter til formidling af foldere 

og andet materiale fra den frivillige sociale verden:  

 

   

                                 Reol på kontoret  

 

 

 

     Ny roll-up 2022           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roll-up for Foreningen OPTIMISTERNE og for 

Netværkscaféen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel 
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FCH designer og formidler opslag til Hjørring Antenneselskabs 

Infokanal (HAS) og, hvis relevant, Hjørring Kommunes infoskærme, 

herunder bibliotekerne i Hjørring kommune. Til eksempel: 

 

 

 

 

 

 

 

   Opslag til infoskærme 

 

 

FCH laver design og layout på programfoldere for frivillige sociale 

foreninger. Til eksempel: 

 

 

Aktivitetsprogrammer for frivillige medlemsforeninger 
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FCH laver design og layout på PR og begivenheder for frivillige 

sociale foreninger og samarbejdspartnere. Og tager billeder på 

foranledning. Til eksempel:  

      

 

 

             Folder for Projekt Frivillig i Praktik / SOSU Nord 

 

 

 

           A3-plakat og SoMe-brug / Bedre Psykiatri – Lokalforening Hjørring 

 

 

 

 

 

                   

           På vegne af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

 

           Mette Jakobsen, koordinator 

           Frivilligcenter Hjørring december 2022 
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2017 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag 

kl. 08.30 – 17.00 


