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Forkortelser: 

 

FCH: Frivilligcenter Hjørring 

SÆH: Sundhed, Ældre- og Handicap 

FriSe: Landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark 

 

Når der i teksten står frivilligkoordinator eller bare koordinator henvises 

til Mette Jakobsen, ansat som frivilligkoordinator i FCH 
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Foreningen Frivilligcenter Hjørring  
Foreningens formål er kort fortalt at være med til at understøtte, 

koordinere og udvikle det frivillige sociale felt i Hjørring kommune.  

Foreningens bestyrelse efter generalforsamlingen februar 2017: 

Hanne Jensen, formand 

Bo Vandkjær Rasmussen, næstformand 

Poul Anton Krogsgaard, kasserer 

Annika Bylund 

Lars Jørn Lind Jakobsen 

Louise Bilde Hvelplund 

Suppleanter: Ole Valsson og Søren Stensbak Larsen 

De 5 medlemmer og 2 suppleanter er valgt af generalforsamlingen. 

Louise Bilde Hvelplund er udpeget af Hjørring Byråd.  

Der er afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder i 2017. Desuden har FCHs 

bestyrelse inviteret udvalgte personer til møde om FCHs strategi i 

september: deraf navnet strategigruppe. Mange emner blev drøftet, 

men ”samarbejdsmodellen” er endnu ikke endelig på plads. Et forslag 

er, at når hele strategigruppen samles, er det for at drøfte ét eller få 

emner, men gruppens medlemmer kan løbende inddrages enkeltvis 

eller i mindre grupper, når det er relevant.  

FCH har 75 medlemsforeninger: frivillige sociale organisationer, 

foreninger og netværk. Alle med interesse i det frivillige sociale felt er 

velkomne i FCH.  

FCH lejer lokale i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

Åbningstiden er tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00. Ansatte er Mette 

Jakobsen, frivilligkoordinator på fuld tid og Jesper Bom Poulsen, 

frivilligsekretær ansat i fleksjob 17 timer om ugen.  

Koordinatoren træffes alle hverdage på tlf. 24 26 40 70 og deltager 

gerne i møder og aktiviteter i alle lokalområder. FCH bor i Hjørring, 

men er et frivilligcenter for hele kommunen. 

Hjemmeside: http://frivilligcenterhjoerring.dk/   

Facebook: https://www.facebook.com/Frivilligcenter-Hj%C3%B8rring-

373205102723082/  

FCH har samarbejdsaftale med Hjørring Kommune, hvori det også er 

aftalt, at FCH søger Socialstyrelsens pulje til grundfinansiering af 

frivilligcentre, som forudsætter et tilskud fra Hjørring Kommune. 

Bevillingen fra Hjørring Kommune blev udbetalt i januar måned. TAK 

for det, da FCH ellers ville været kommet i problemer, da 

udbetalingen fra Socialstyrelsen først begyndte i juni måned.  

Konsulent Lena Bisgaard er FCHs kontaktperson i SÆH-forvaltningen. 

FCH samarbejder med flere kommunale repræsentanter, også indenfor 

andre forvaltningsområder. Nærmeste samarbejdspart er Gurli 

http://frivilligcenterhjoerring.dk/
https://www.facebook.com/Frivilligcenter-Hj%C3%B8rring-373205102723082/
https://www.facebook.com/Frivilligcenter-Hj%C3%B8rring-373205102723082/
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Kirkedal, som er tovholder i Frivillighedens Huse med kontor i 

Forsamlingsbygningen.  

FCH har samarbejdet med det nuværende SÆH-udvalg i processen frem 

mod den nye frivillighedspolitik, som blev vedtaget i oktober 2017. Og 

vi glæder os til at være med til at praktisere frivillighedspolitikken 

sammen med det SÆH-udvalg, som træder i funktion pr. januar 2018. 

Samt alle øvrige parter, som er engageret i det frivillige sociale felt i 

Hjørring kommune.  

FCH er medlem af FriSe: https://www.frise.dk/. I forbindelse med 

Regeringens Civilsamfundsstrategi, vedtaget oktober 2017, er FriSe 

givet fast plads i Frivilligrådet: http://www.frivilligraadet.dk/  

FCH modtager grundfinansiering fra Socialstyrelsen. I april 2016 udkom 

Socialstyrelsens evaluering af landets frivilligcentre. Med udgangspunkt 

i evalueringens anbefalinger vil Socialstyrelsen udsende nye kriterier 

for grundfinansieringen gældende fra 2018. Pr. december 2017 er de 

nye kriterier endnu ikke offentliggjort, men FCHs bestyrelse har taget 

hul på arbejdet med nye vedtægter og strategier for FCH.  

Forslag til nye vedtægter er sendt til Hjørring Kommune, og herfra er 

der ingen kommentarer til ændringsforslag. Forslaget forventes at 

imødekomme krav fra Socialstyrelsen, men vil selvfølgelig blive 

tilrettet, hvis det viser sig nødvendigt, når de nye kriterier udsendes. 

Gennemgås også af advokat inden forslaget indstilles til vedtagelse på 

FCHs Generalforsamling 1. marts 2018.   

Forslag til FCHs prioriteringer drøftes på dialogmøde mellem politikere 

fra SÆH-udvalget og repræsentanter fra den frivillige sociale verden 

25. januar 2018. Forslag indstilles til vedtagelse på FCHs 

Generalforsamling 1. marts 2018.  

 

Frivilligcenter Hjørrings udvikling i perioden 2014 – 2017 
Indtil nu har Socialstyrelsen årligt bedt frivilligcentrene indsende 

registreringsskema. Kvantitative mål indenfor emner fastsat af 

Socialstyrelsen, som giver indblik i frivilligcentrets tilbud og 

aktivitetsniveau. Samme emner og retningslinjer for registreringen har 

været gældende gennem flere år, og i det følgende vises udviklingen i 

FCH med udgangspunkt i disse registreringer. Perioden 2014 til 2017 er 

valgt, fordi FCH fik ny koordinator i november 2014. I perioden er der 

også sket en fusion mellem De Frivillige Samvirke og FCH. 2017-tallene 

er pr. december 2017.  

 

 

https://www.frise.dk/
http://www.frivilligraadet.dk/
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Frivilligcenter Hjørring i dagligdagen 
FCHs åbningstid er tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00. 

Frivilligkoordinatoren træffes alle hverdage på telefon og deltager 

gerne i møder og aktiviteter i lokalområderne. 

Frivilligkoordinatorens vigtigste opgave er at være med til at 

understøtte, koordinere og udvikle det frivillige sociale felt i Hjørring 

kommune. Det kan være samtaler med mennesker, der ønsker at være 

frivillige. Eller mennesker, som søger et frivilligt socialt tilbud. 

Hjælper også med at starte nye foreninger, nye initiativer samt når der 

kommer nyt, som for eksempel et digitalt §18-ansøgningsskema. Man 

kan også få hjælp til at skrive ansøgninger i FCH.  

Frivilligkoordinatoren tilbyder at være tovholder på kurser, 

netværksmøder og lignende. Samt deltager i møder med kolleger, 

studerende og relevante samarbejdspartnere: for eksempel fra 

Hjørring Kommune og uddannelsesinstitutioner. Der går også tid med 

at få edb, telefon, printer og scanner til at makke ret. Heldigvis får 

FCH indenfor dette område en både god og frivillig hjælp.  

FCH har en skrøbelig økonomi. I Socialstyrelsens evaluering anbefales, 

at frivilligcentre har en solid økonomi, så der er til de nødvendige 

hensættelser, uforudsete udgifter og udviklingsmuligheder, som skal 

gribes i nuet, hvis de skal blive til noget. FCH arbejder på sagen og har 

gennem hele 2017 holdt budgettet i kort snor. 
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Særlige begivenheder i løbet af året 
Det er aftalt med Hjørring Kommune, at FCH hvert år i december 

udsender en årskalender: oversigt over særlige begivenheder i den 

frivillige sociale verden i det kommende år. Her skal nævnes:  

Dialogmøde 26. januar  

Temaet på Dialogmøde 2017 mellem den frivillige sociale verden og 

SÆH-udvalget var Det Frivillige Fællesskab. FCHs bestyrelse var vært 

ved mødet, Casper Bo Danø, sekretariatschef i FriSe, holdt oplæg og 

mange af de 66 deltagere tog del i den efterfølgende debat.  

FCHs Generalforsamling 28. februar 

10 medlemsforeninger var repræsenteret. Det var på forhånd meldt 

ud, at de 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som var på valg, 

ville modtage genvalg, og det skete med applaus på 

generalforsamlingen. Punktet eventuelt blev til en rigtig god debat om 

muligheder og udfordringer i den frivillige sociale verden.  

Sommerfest for den sociale frivillighed 9. juni 

Sommerfesten afholdes for §18-midler og arrangeres i godt samarbejde 

mellem Frivillighedens Huse og FCH. Forberedelserne starter tidligt og 

koordineres med SÆH-forvaltningen, da også Hjørring Kommunes 

Frivilligpris uddeles til sommerfesten. Invitation blev udsendt til 

medlemsforeninger og annonceret i Nordjyske Stiftstidende og 

Vendelboposten midt i maj. Cirka 350 engagerede frivillige mennesker 

deltog i sommerfest for frivilligheden i Idrætscenter Vendsyssel. En 

dejlig ramme, hvori Lilli Damsgaard uddelte Hjørring Kommunes 

Frivilligpris 2017 og Jesper Theilgaard holdt oplæg om vejret omkring 

os.  

Foreningsmarked 27. september 

Dette års ”Frivillig-Fredag-arrangement” var Foreningsmarked, som 

blev afholdt sidste onsdag i september i godt samarbejde mellem 

Forsamlingsbygningen og FCH. Forberedelserne begyndte inden 

sommerferien og primo september var alle aftaler på plads: 

foreningsstande, underholdning, servering og annoncering i 

Vendelboposten, flyers uddelt af Krumme, roll-up, infoskærme mv. 

Foreningsmarked blev kombineret med fejring af 

Forsamlingsbygningens nye facade, hvilket også gav en borgmestertale 

på programmet. 19 foreninger havde stande på Foreningsmarked, og 

flere foreningsrepræsentanter tilkendegav, at det er den bedste 

”Frivillig-Fredag-model” de har deltaget i. Der blev udvekslet 

erfaringer på tværs af foreninger, og gæster kom både for at finde 

oplysninger om tilbud, men også for at få mere at vide om muligheder 

for at bliver frivillig.  

Med #FrivilligFordi fik vi frivillige på årets Foreningsmarked til ganske 

kort at fortælle, hvorfor de er frivillige. Fortællingerne kom på FCHs 

facebook, som en del af den landsdækkende kampagne VIS VÆRDIEN, 

og var med til at synliggøre værdien af den frivillige indsats. Samtidig 
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blev Hjørring synlig andre steder i landet. FCH leverede desuden 

materiale til udstilling på Hjørring Biblioteks ”Det Røde Bånd” i hele 

uge 39: den sidste uge i september.  

 

Projekter og udviklingsmuligheder i øvrigt 
FCHs bestyrelse har besluttet, at frivilligcentret ikke skal være 

projektejer/administrator på større projekter, da FCH ikke har 

ressourcer og kontorfaciliteter til at varetage denne funktion. Flere 

andre frivilligcentre har andre prioriteringer, men det ses også, at især 

mindre frivilligcentre med større projekter kommer i vanskeligheder, 

når en puljebevilling ikke forlænges, udbetalinger forsinkes eller 

betingelser ændres.  

FCH indgår gerne i større projekter og bidrager også gerne i 

planlægnings- og ansøgningsfasen. I 2017 har koordinatoren været 

involveret i to ansøgninger til Sundhedsstyrelsen og en til 

Socialstyrelsen. Det er resulteret i en bevilling fra Sundhedsstyrelsen 

til Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel: et projekt i 

kommunerne Hjørring, Frederikshavn og Læse målrettet særligt yngre 

demente og deres pårørende. FCHs koordinator har plads i både 

styregruppe og projektgruppe, og deltager i ansættelsessamtaler med 

projektleder og projektmedarbejdere i december 2017.  

Desuden er et projektafslag erstattet af en bevilling fra Hjørring 

Kommune, så Projekt Homestart kan etableres i samarbejde med 

Hjørring Kommunes Sundhedspleje. FCH kan bidrage med viden om den 

lokale frivillighed og sparring til projektleder. 

Sidste projektansøgning handlede om samarbejde mellem Hjørring 

Kommunes Hjemmepleje, frivillige indenfor Ældre Sagen og Danske 

Seniorer samt FCH om at nå ud til ensomme ældre. Trods afslag fra 

Sundhedsstyrelsen arbejder vi videre med muligheden. FCH har med 

bevilling fra Socialstyrelsens Uddannelsespulje kunne invitere parterne 

til to kursusdage i november og december. Første kursusdag blev 

afholdt 3. november. Her gav 43 deltagere hinanden indsigt i 

forskellige tilbud: hjemmeplejen, aktivitetscentre, Frivillighedens 

Huse, FCH samt frivillige sociale tilbud målrettet ældre. 1. december 

blev 25 deltagere mere konkrete om det gode samarbejde på tværs af 

kommune og frivillig målrettet ensomme ældre. Begge dage gik vi 

hjem med troen på, at vi kan nå langt, fordi der er mange gode 

muligheder og både vilje og lyst til at samarbejde. 

Et møde med Velux Fonden om tilskudsmuligheder særlig målrettet 

+60 årige frivillige, som ønsker at gøre en indsats til gavn for både sig 

selv og andre +60 årige er aftalt og afholdes i februar 2018. Herunder 

kan der også tænkes at komme initiativer målrettet ensomme ældre.  

Sammen med Frivillighedens Huse inviterede FCH i november til kurset 

Vejen til Guldet: et fundraisingkursus, som vi hentede til Hjørring som 
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kopikursus. Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense betaler 

underviser, mens Frivillighedens Huse og FCH sørger for lokaler, 

invitation, tilmelding og forplejning. 14 frivillige deltog i kurset.  

I oktober deltog 14 frivillige i hjertestarterkursus i Sundhedscenter 

Hjørring. Aftalen har været, at når FCH har minimum 10 interesserede 

frivillige, ville Sundhedscentret afholde et to timers kursus. Men 

Sundhedscenter Hjørring har ikke længere ressourcer til at kunne give 

dette tilbud, og måske er det også helt fint med en pause, da en del 

frivillige har været på kursus.  

I samarbejdet med Sundhedscenter Hjørring har der også været afholdt 

inspirationskurser for frivillige instruktører i motionstilbud. Der blev 

også inviteret til kursus i 2017, men det blev aflyst på grund af for få 

tilmeldinger. Tilbagemeldingen var, at de frivillige gerne vil inspireres 

på nye måder. Frivillige instruktører vil i det nye år komme med ideer 

til nye kurser.   

 

Samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Hjørring 

I foråret holdt afdelingsleder og udviklingskonsulent fra SOSU Nord og 

frivilligkoordinator møder om udvikling af samarbejdet. Sammen holdt 

vi møder med repræsentanter fra flere genbrugsbutikker i Hjørring 

kommune, og aftalte at afprøve praktikforløb over en længere 

periode: 5 timer 1 dag om ugen i perioden 6. september til 6. 

december, hvilket giver både undervisere og elever mulighed for at 

bringe oplevelser og erfaringer ind i undervisningen på en ny måde.  

I alt 19 elever fra Grundforløb 1 fik praktikplads i genbrugsbutikker 

samt Hjørring Kommunes aktivitetscentre og et enkelt Ældrecenter. 

Frivilligkoordinator udsendte en samlet oversigt over praktikanter, 

praktiksteder samt praktiske oplysninger om praktikbetingelser og 

kontaktoplysninger til praktikvejledere til alle praktiksteder.  

Samtidig fik alle praktiksteder invitation til møde på SOSU Nord 4. 

september, hvor frivilligkoordinator holdt oplæg for eleverne inden de 

mødtes med repræsentanter fra praktikstederne.   

Parterne mødtes igen til opsamling på praktikforløbet 11. december, 

og det var næsten ikke til at tro på de gode resultater. I det følgende 

uddybes resultaterne. Læsere, som ikke er interesseret i detaljer, kan 

springe de følgende to bokse over, som giver indblik svar fra SOSU 

Skolens spørgeskemaundersøgelse:  

Fra praktikstederne er tilbagemeldingen om den generelle oplevelse af praktikforløbet: 

• Overvejende positiv 

• Godt at de unge mennesker får prøvet arbejdsmarkedet 

• Herlige piger med gåpåmod … arbejder godt 

• Positive piger 

• Søde piger 
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Har eleverne været en fordel for praktiksteder? 

• Frisk pust og godt humør 

• De unge kommer med ny inspiration og ideer 

• Vi lærer at forstå de unge på en god måde 

Er praktikperioden en gevinst for eleverne? 

• Ja, de lærer om arbejdskultur og samarbejde 

• Kundekontakt – relationer 

• Større forståelse for arbejdet med mennesker 

• Personlig udvikling 

• Nogle har lært af deres fejl 

• Selvstændighed ved at igangsætte aktivitet. Eksempel modeshow 

• Praktikken har været en gevinst, hvor eleven har været interesseret, initiativrig og 

udadvendt 

Hjælper praktikdagene eleven til bedre at forstå rollen som professionel? 

• Ja 

• Eleven har udviklet sig meget i perioden. Er blevet mere åben overfor vores borgere 

og tager mere initiativ 

Hvad kan forbedre projektet? 

• Kun en elev pr. praktiksted 

• En anden ugedag 

• En sammenhængende periode 

• Mere information fra starten af projektet 

• Mål for praktikken 

• Tydelige forventninger/krav til praktikstedet 

• Større indsigt i grundforløbet 

Når praktiksteder spørges til samarbejde fremadrettet svarer alle ja tak til at fortsætte! 

 

Hvad siger eleverne? 

12 elever er overvejende positive og udtaler 

• Praktikstedet var åbne og glade og gode til at sætte i gang 

• De var mega søde og det var sjovt 

• Spændende 

• Der var altid noget at lave, det var sjovt, det var hyggeligt, jeg har lavet mange forskellige 

ting 

• Det var godt at prøve noget nyt 

• De tog godt imod os hver gang. De var gode til at give os opgaver 

• Vi har lært en masse om at arbejde med mennesker 

• Det var sjovt og lærerigt 

• Vi fik lov til at være med til det hele 

• Jeg er blevet bekræftet i at jeg vil arbejde med ældre 
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4 elever er overvejende negative og udtaler 

• Der var ikke noget at lave, det var kedeligt 

• Vi har ikke følt os velkomne 

Om længden på praktikperioden udtaler de positive elever 

• Jeg føler jeg er sat så godt ind i tingene som havde jeg været der i årevis …. 

• Jeg kunne sagtens være blevet deroppe … 

• Det gik hurtigt, da jeg faktisk blev glad for at være der …. 

• Det var spændende hver gang og jeg glædede mig til hver onsdag … 

• Vi nåede at lære hinanden godt at kende … 

• Jeg kunne godt have været der længere …. 

Hjælper praktikdagene dig til bedre at forstå rollen som professionel? 

• Ja helt klart for nu har jeg jo prøvet det i praksis 

• Jeg har lært meget om kommunikation med ældre og hvordan man sætter aktiviteter i gang 

• Jeg har lært hvordan man opfører sig og tager kontakt til folk og hvordan man begår sig på 

en arbejdsplads 

• Jeg har lært forskellen på hvordan jeg skal være derhjemme og på job 

• Man har en anden rolle 

• Jeg har lært forskel på professionel og personlig 

• Jeg har lært hvad man må og hvad man ikke må, for de er gode til at forklare 

Støtter praktikdagene dig til bedre at forstå den viden du får på skolen? 

• Ja om især kommunikation, planlægning og samarbejde 

• Roller og ansvar 

• Arbejdspladskultur 

• At være professionel og tavshedspligt 

• Frivilligt arbejde 

• At være der og have det i hænderne gør det meget nemmere 

• Jeg har oplevet det i virkeligheden. Det bekræfter de ting vi læser 

• Vi får sat det praktiske op mod det faglige 

• De ugentlige opgaver vi havde med hver gang var gode til at hjælpe 

Er du en gevinst for praktikstedet? 

• Vi kunne bidrage med viden, energi, ideer og færdigheder 

• Ja, for ældre kan godt lide unge 

• Det gav de andre mere tid for vi kunne hjælpe med de opgaver, der var 

Hvad kan forbedre projektet? 

• At praktikstederne får bedre forklaringer 

• Uddybe hvorfor vi er der 

• Forklare hvad det har med sosu at gøre 

Da eleverne spørges, om de vil fortsætte med frivilligt arbejde svarer over halvdelen ja. 
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Da eleverne spørges, om de kan anbefale SOSU skolen gentager praktikforløbet svarer en 

elev, at hun ikke ønsker projektet gentaget, mens 16 elever varmt anbefaler en gentagelse: 

• Helt klart … man lærer så meget af det! 

De gode resultater fra spørgeskemaundersøgelsen bekræftes af Alma 

Mujnovics´ interview med 6 udvalgte elever før praktikforløbet starter 

og ved afslutningen. Alma er uddannet socialrådgiver og nu studerende 

på kandidatuddannelsen Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Som 

led i uddannelsen har Alma været i praktik i FCH i perioden august til 

december. Interview med de 6 elever indgår i Almas praktikrapport, 

som har et forskningsbaseret tilsnit. Praktikrapporten kan rekvireres i 

FCH.  

I januar 2018 mødes undervisere fra SOSU Skolen og FCHs koordinator 

for at kigge nærmere på resultaterne, og hvordan de kan være med til 

at udvikle samarbejdet fremover. Desuden sendes en opsamling til 

praktikstederne med TAK for indsatsen og udsigten til nye 

praktikforløb.  

Som prikken over i´et sluttede mødet 11. december med elevernes 

præsentation af et frivilligt projekt, som de samtidigt med 

praktikforløbet selv havde arrangeret: indsamling til Hospitalsklovne og 

FCH. Det var en meget glad frivilligkoordinator, der gik fra mødet med 

3000 kr.  

SOSU-elever ved Hjørring Kommune kommer i øvrigt på besøg i 

Forsamlingsbygningen i løbet af elevtiden for at få indblik i den 

frivillige sociale verden. På et to timers møde giver Gurli Kirkedal 

indblik i Frivillighedens Huse og selvtræning, mens koordinator 

fortæller om FCH og den frivillige sociale verden mere generelt. 

I alt 4 hold har været på besøg i 2017. 

 

Samarbejde med University College Nordjylland i Hjørring 

Frivilligkoordinatoren holdt 2 x oplæg om den frivillige sociale verden 

for studerende på tværfaglig temadag i februar.  

Sygeplejerskestuderende, som skriver projekt om ensomhed blandt 

ældre, besøgte FCH i april. 

I september holdt frivilligkoordinator oplæg for cirka 50 studerende på 

pædagoguddannelsen. Efterfølgende var der debat, også af events som 

elever skulle afvikle indenfor det sociale felt. To events blev 

annonceret på FCHs facebookside og gav livlig trafik på siden.  

Desuden holdt frivilligkoordinator oplæg for cirka 100 elever på 

EUC/HTX sammen med konsulent i Projekt Frivillig. Efterfølgende var 

eleverne i workshop, hvor forskellige spørgsmål/emner i forhold til 

frivillighedsområdet blev debatteret. Samtidig blev det aftalt, at vi 

skulle fortsætte samarbejdet. Det er siden ændret, da Projekt Frivillig 

ikke har fået bevilling til 2018 og derfor har aflyst aftalen.  
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Frivilligbørs  

I september deltog frivilligkoordinator i FrivilligBørs arrangeret af De 

Frivilliges Hus i Aalborg. Et flot arrangement i Aalborg Kongres og 

Kulturcenter, som gav god inspiration og indsigt i konkrete muligheder 

og opgaver i forbindelse med FrivilligBørs. Betingelse for at deltage i 

en FrivilligBørs er, at man både har noget at tilbyde og noget man 

ønsker sig. Man behøver ikke bytte, men kan fint give til én part, og få 

noget af en anden part. I alt 220 deltagere præsenterede 90 forskellige 

parter: frivillige fra mange forskellige foreninger og områder, 

kommunale repræsentanter fra for eksempel Jobcenter, 

Ungdomsinstitutioner og ældreområdet. Samt få private virksomheder. 

I løbet af de to timer Frivilligbørsen varede blev der indgået 208 

aftaler. Måske skal FHC undersøge muligheder for at skabe samarbejde 

om et lignende initiativ i Hjørring kommune?  

  

Nyhedsbreve og øvrig formidling 
FCH udsendte i alt 6 nyhedsbreve til medlemsforeninger i 2017. 

Nyhedsbrevene kan også læses på hjemmesiden. 

Desuden informeres løbende på FCHs hjemme- og/eller facebookside: 

ansøgningsfrister til puljer, der støtter frivilligt socialt arbejde, ny 

Social Vejviser, Civilsamfundsstrategi, Frivillighedspolitik mv. Mens 

dialogmøde, generalforsamling, sommerfest og Foreningsmarked også 

annonceres i lokalpressen og ved opslag.  

Hver måned bringer Vendelboposten en fortælling fra den frivillige 

sociale verden, som efterfølgende sættes på FCHs hjemme- og 

facebookside. Det er blevet til alt 11 fortællinger i 2017.  

FCH udgiver Social Vejviser: et indblik i den frivillige sociale verden, 

som kan bruges, både når mennesker søger frivillige tilbud, men også 

når mennesker henvender sig med ønske om at blive frivillige. Social 

Vejviser er på FCHs hjemmeside og fås også i en papirudgave. I 2017 

blev Social Vejviser ajourført i februar, maj og december måned.  

 

§18 puljen 
Det kræver aktivt NemID at åbne Hjørring Kommunes digitale 

ansøgningsskema til §18 puljen. Igen i 2017 var der foreninger, som 

manglede NemID og adgang til den digitale postkasse. Og igen blev der 

vist god forståelse i Hjørring Kommune og fundet løsninger, der kan 

fungere. Men der er fortsat frivillige grupper, som ikke har CVR og 

overvejer, hvorvidt det er besværet værd at få det. Til den holdning 

hører også, at foreninger, der får bevillinger, skal have bankkonto, og 

det er ikke længere gratis. 500 kr. årligt er meget normalt, og det er 

mange penge for en lille frivillig forening.   
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Langt de fleste foreninger har heldigvis løst den digitale udfordring, og 

der er fortsat god hjælp at hente på Hjørring Bibliotek, hvis der bliver 

vrøvl med NemID og aktivering af foreningens digitale postkasse. 

Frivilligcenter Hjørring hjælper en del foreninger med at skrive 

ansøgninger og søger også selv puljen.  

 

Desuden … 
Har FCHs bestyrelsesformand afholdt MUS og arbejdsmiljødrøftelse i 

FCH først på året.  

Bestyrelsesformand og frivilligkoordinator deltog i FriSes årsmøde og 

generalforsamling: 2 dage i marts.  

Bestyrelsesmedlem og frivilligkoordinator deltog i FriSes 

strategiseminar i Aarhus i oktober.  

FCH fik bedre adgang til internettet i marts måned. Uden dog at slippe 

af med problemerne med besværlig, og til tider ingen, adgang til 

nettet. Fik også flere ram i begge kontormaskiner, nyt 

antivirusprogram og ny printer. Sidst på året blev vi lovet at Hjørring 

Kommune i 2018 udvider adgangen til internettet yderligere, hvilket 

også skulle gavne borgernettet, som FCH er på.  

FCH besluttede i marts måned at beholde det eksisterende 

hjemmesidedesign indtil videre. I samme omgang blev designet lidt 

forbedret.  

Forsamlingsbygningens facaderenovering betød lukkede 

parkeringspladser, plader for vinduer, støv og støj. Da vi vendte 

tilbage efter sommerferien var det til en smuk facade, som er alt 

bøvlet værd.  

I april fik FCH besøg af repræsentanter fra det Grønlandske Hus i 

Aalborg, som undersøgte muligheder for at lave en rådgivning i 

Hjørring. En sådan rådgivning blev etableret i Forsamlingsbygningen i 

efteråret og herefter begyndte samarbejde om at etablere en 

lokalforening sammen med Det Grønlandske Hus og grønlændere bosat 

i Hjørring kommune. Det arbejder vi videre med i 2018. 

Frivilligkoordinator og en frivillig deltager med oplæg om den frivillige 

sociale verden, når de forebyggende hjemmebesøgere ved 

Sundhedscenter Hjørring inviterer 75-årige borgere i Hjørring kommune 

til møde om seniortilværelsens muligheder. Det blev til to møder i 

2017.  

Frivilligkoordinator har i løbet af året deltaget i flere møder i det 

fælles nordjyske projekt Mænd i Fokus. Særligt forløbet Kom Videre 

Mand har været synligt i dette projekt, og flere forløb er også afviklet, 

dog ikke i Hjørring kommune. Projektet blev afsluttet i november, men 
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der er fortsat mulighed for at få uddannet frivillige gruppeledere, hvis 

der skulle vise sig en interesse i Hjørring kommune.  

Frivilligkoordinatoren mødes et par gange om året med 

frivilligkoordinatorer på Sygehus Vendsyssel i Hjørring for at udveksle 

erfaringer og sammen blive klogere på frivillighedens kvaliteter og 

betingelser.  

Alma Mujnovic er uddannet socialrådgiver og studerende på Aalborg 

Universitets kandidatuddannelse: Socialt Arbejde. I praktikperioden fra 

august til december fulgte Alma FCHs koordinator til møder, 

konference mv. og bidrog med interviewundersøgelse i forbindelse 

med SOSU-elevers praktik i genbrugsbutikker samt mange gode input i 

andre sammenhænge.  

 

Frivilligcenter Hjørring designer og formidler 
FCH formidler løbende informationer til medlemsforeninger m.fl. 

gennem Nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook samt udgivelsen Social 

Vejviser. Eksempler på denne formidling: 
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FCH formidler informationer om frivilligcenterets egne tilbud til den 

frivillige sociale verden gennem en tre-fløjet A4 folder og en lille 

to-sidet flyer. Sidstnævnte udgivet sidste år i samarbejde med 

Frivillighedens Huse, og med bidrag fra Jesper Pedersen, SÆH 

Kommunikation - Hjørring Kommune, i form af et grafisk element, der 

viser frivillighedshåndtryk. Begge fås i FCH og uddeles ved relevante 

lejligheder: 

 

 

FCH formidler med roll-up 

I år har FCH gennem gode tilbud om trykning produceret tre 

transportable roll-ups for formidling. De to bruges fremover, mens en 

blev brugt i forbindelse med Foreningsmarked i september. 
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FCH designer og formidler opslag for medlemsforeninger og 

samarbejdspartnere til Hjørring Antenneselskabs Infokanal (HAS) og 

Hjørring Kommunes infoskærme. Til eksempel: 

 

 

FCH laver design og layout på PR, billetter og arrangementsopslag 

for medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Til eksempel: 

 

 

FCH laver design og layout på program-foldere for medlemsforeninger og 

samarbejdspartnere. Til eksempel: 

 

Lokalafdeling i Hjørring 

Inviterer til fællesspisning 
 
 

Onsdag den 26. april 2017 kl. 18.00 – 21.30 

– OG – 

Fredag den 28. april 2017 kl. 18.00 – 21.30 
 

 
I Forsamlingsbygningen, Østergade 9, 9800 Hjørring 

 
 

Vi sørger for maden og kaffe m.v. Drikkevarer kan købes 

Underholdning onsdag den 26. april v/Lars Jakobsen Trio 
Underholdning fredag den 28. april v/ Hansen Trio + 1 

Billetter à 50 kr. sælges efter princippet – FØRST TIL MØLLE – 
Ældre Sagens kontor, Østergade 9 fra torsdag den 2. marts 

Kontoret har åbent tirsdag og torsdag kl. 10-12 

 
 INGEN SKAL SPISE ALENE – TAG DIN NABO MED 

ALLE ER VELKOMMEN 
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FCH henviser foreninger til formidling af Frivilligjobs gennem portalerne 

http://frivilligjob.dk/ og http://frivilligjob.dk/volunteeringdk/volunteeringdk/  

 

På vegne af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

 

Mette Jakobsen, frivilligkoordinator 

Frivilligcenter Hjørring december 2017 

 

 

http://frivilligjob.dk/
http://frivilligjob.dk/volunteeringdk/volunteeringdk/
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2017 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag 

kl. 08.30 – 17.00 


