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Foreningen Frivilligcenter Hjørring 
 

FCH er en frivillig social forening med 85 medlemsforeninger. I løbet af 

2019 er flere lokalafdelinger indenfor ældreområdet lukket, mens nye 

foreninger indenfor andre områder er kommet til. Samlet set er der én 

medlemsforening mindre end på samme tidspunkt sidste år, mens 

mangfoldigheden er øget.  

FCH ønsker at have mange medlemsforeninger og en mangfoldig 

medlemsskare. Men også at være et frivilligcenter for alle frivillige 

sociale foreninger uanset medlemskab. Samt at være åben for alle 

parter, der søger samarbejde om udviklingsprojekter eller indsatser 

med socialt sigte.  

FCH ønsker ikke selv at drive større projekter, men bidrager gerne i 

projektudvikling/ansøgning, udviklingsprojekter og forankrings-

processer.  

FCHs generalforsamling er øverste myndighed og på general-

forsamlingen vælges en bestyrelse, som er ansvarlig for FCHs drift 

og udvikling.  

 

Uddrag af FCHs vedtægt: 

Formålet er at sikre de bedst mulige betingelser for et aktivt og 

indholdsrigt virke med udgangspunkt i respekt, værdighed og tryghed 

indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring kommune.  

FCH er uafhængig af politiske og religiøse interesser. 

 

Fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter vælges på FCHs 

generalforsamling. Et medlem udpeges af Hjørring Byråd. Desuden er 

bestyrelsen selvsupplerende: har mulighed for at udpege yderligere 

to medlemmer, hvis der er behov for supplerende kompetencer, 

erfaringer eller ønske om en mere bred repræsentation i bestyrelsen. 

De fleste medlemmer af bestyrelsen er selv medlemmer af en frivillig 

social forening, men alle med interesse i det frivillige sociale felt kan 

opstilles og vælges til bestyrelsen.  
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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 

Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse og suppleanter valgt på generalforsamling i februar 
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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 landdistriktsudvikling. 
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 seniornetværket. 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 

       Ole Valsson, suppleant i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

       Gunvor Sunesen, suppleant i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

       Britta Eckhardt, medlem af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

Britta Eckhardt 

Louise Bilde Hvelplund 

Ole Valsson 

Gunvor Sunesen 



                                                     ÅRSRAPPORT 2019 –  FRIVILLIGCENTER HJØRRING 

 
 

 5 

Forretningsudvalget efter det konstituerende bestyrelsesmøde i marts 

 

Hanne Jensen, Lars Jakobsen og Birthe Andersen. 

 

Frivilligcenter Hjørrings ramme og indhold 
 

FCHs kerneydelse er foreningsservice i bred forstand. Plus oplysning til 

borgere om muligheder for at blive frivillig. Og om muligheder for at 

finde hjælp og tilbud indenfor det frivillige sociale felt. Samt udvikling 

indenfor feltet i form af nye tiltag, samarbejdsrelationer, temadage, 

netværksgrupper, kurser mv.  

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

bygningen, 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.  

FCHs hjemmeside: 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/ og 

facebookside  

Efter årets generalforsamling sammensætter bestyrelsen 

forretningsudvalget, som består af tre bestyrelsesmedlemmer. Samt 

vedtager en forretningsorden, som fordeler ansvar og arbejdsopgaver 

mellem bestyrelse, forretningsudvalg, revisor og FCHs ansatte: 

koordinator, som er uddannet cand.scient.soc. og ansat på fuld tid. 

Samt sekretær uddannet cand.phil. og ansat 18 timer/uge. 

FCH har et godt samarbejde med Hjørring Kommune og bestyrelsen har 

indgået samarbejdsaftale med SÆH-udvalget. Heraf fremgår 

fordelingen af roller og ansvar mellem kommune og FCH. Konsulent 

Lena Bisgaard er FCHs kontaktperson i SÆH-forvaltningen. SÆH-

udvalget har drevet processen frem til Hjørring Kommunes 

Frivillighedspolitik, som blev godkendt i Hjørring Byråd oktober 2017 

og siden da har været den politiske ramme for den sociale frivillighed i 

Hjørring kommune.  

FCH lejer lokale 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, 

lokalefællesskabet og den fysiske placering i byen gør meget både 

nemmere, skønnere og bedre.   

Forsamlingsbygningen er placeret centralt i Hjørring by. 100 meter i én 

retning er Rådhuset. 300 meter i en anden Hjørring Bibliotek. 500 

meter i en tredje retning byens tog- og busstation. 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
https://www.facebook.com/Frivilligcenter-Hj%C3%B8rring-373205102723082/
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Foruden FCH lejer også Café Venligbo, Stop Spild Lokalt og Aktivitets- 

og Rådgivningscenter Vendsyssel lokaler i Forsamlingsbygningen.  

Forsamlingsbygningen er et stort hus i flere planer og med to 

elevatorer, så der er nem adgang for alle. Husets café er åben alle 

hverdage og drives af to ansatte i samarbejde med cirka 20 frivillige. 

Advokatvagten tilbyder åben juridisk rådgivning hver tirsdag. 

Sundhedscenter Hjørring sundhedsrådgivning en gang om måneden. 

Små og store mødelokaler, værksteder, IT-café og sal med scene, 

lydanlæg, projektor og borde/stole til 120 mennesker benyttes af cirka 

70 forskellige grupper, netværk, 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. 

FCHs økonomiske fundament er en årlig bevilling fra Socialstyrelsens 

pulje til etablerede frivilligcentre på 350.000 kr. Bevillingen 

forudsætter, at Hjørring Kommune bidrager med et tilsvarende beløb. 

I samarbejdsaftalen 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.” Bevillingen fra Hjørring 

Kommune pristalsreguleres og udbetales i januar måned i 

bevillingsåret. Socialstyrelsens bevilling er de sidste år givet og 

udbetalt i juni/juli i bevillingsåret.  

FCH er medlem af FriSe. Bestyrelsesmedlemmer og koordinator 

deltager i møder i Fagligt Netværk Nord, som er etableret af Social-

styrelsen og FriSe. Koordinator deltager i netværksmøder med ledere 

i de nordjyske frivilligcentre i kommunerne: Thisted, Jammerbugt, 

Rebild, Mariagerfjord, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. 

 

Ny kvalitetsmodel for frivilligcentre 

 

Fra april 2016 har FriSe, Socialstyrelsen og cirka 60 frivilligcentre 

arbejdet på ny kvalitetsmodel for frivilligcentre. Kvalitetsmodel for 

landets frivilligcentre blev vedtaget i foråret 2019 og kan læses på 

FCHs hjemmeside: 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts

_2019.pdf 

 

Året i tal 

 

I mange år har landets frivilligcentre udfyldt registreringsskema, som 

blev anvendt til afrapportering af aktivitetsomfanget af de fem 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf


                                                     ÅRSRAPPORT 2019 –  FRIVILLIGCENTER HJØRRING 

 
 

 7 

kriterier, som Socialministeriet indtil ny kvalitetsmodel lagde til grund 

for grundfinansiering af frivilligcentre. De fem kriterier var: 

o Netværk mellem foreninger 

o Synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning af frivillige og 

matchning mellem modtager og frivillig 

o Foreningsservice 

o Minimum 20 medlemsforeninger 

o Kommunal medfinansiering 

Indenfor disse kriterier er udvalgte indsatser registreret efter sammen 

retningslinjer, så det var muligt at se udviklingen både i det enkelte 

frivilligcenter og samlet for alle landets frivilligcentre.  

Denne registrering er ikke længere obligatorisk, og med ny 

kvalitetsmodel for frivilligcentre forventes, at der også udvikles nye 

former for registrering og øvrig dokumentation. 

FCH har fortsat registreringen i 2019 og bringer her et indblik i FCHs 

udvikling indenfor de udvalgte indsatser i årene 2014 til og med 2019. 

Valg af periode hænger sammen med, at FCH fik ny koordinator i 

november 2014.  
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Frivilligcenter Hjørrings strategiplan 2019 
 

FCHs Strategiplan 2019 er skrevet med udgangspunkt i arbejdet med 

ny kvalitetsmodel for frivilligcentre, men før den nye model blev 

vedtaget.  

Bestyrelsen har opfølgning på strategiplanen på alle bestyrelsesmøder 

og det følgende er en opsamling på hele årets arbejde under 

kvalitetsmodellens overskrifter ”strategisk ledelse og organisering” og 

”kvalitet, mangfoldighed og brobygning”. 

 

Strategisk ledelse og organisering 

 

FCHs Strategiplan 2019 blev underskrevet på bestyrelsesmøde i januar, 

og var hermed klar til at blive vedhæftet ansøgning til Socialstyrelsens 

pulje til grundfinansiering af frivilligcentre. FCH modtog Social-

styrelsens bevillingsbrev uden forbehold ultimo juni og kort herefter 

blev første halvdel af bevillingen indbetalt på FCHs konto. 

På møde med FriSe og Socialstyrelsen i november fik vi oplyst, at vi 

kan forvente cirka samme ansøgningsprocedure i 2020. Men i december 

meddelte Tilskudsforvaltningen, at Tilskudsportalen lukker og at 

indgangen til Socialstyrelsens hjemmeside om puljer og tilskud fra 

januar 2020 flyttes til ”Socialstyrelsen.dk”. Samt at frivilligcentre først 

i 2020 vil blive inviteret til et informationsmøde om ansøgningspuljen 

til grundfinansiering.  

På årets sidste bestyrelsesmøde i november kunne bestyrelsen med 

tilfredshed se tilbage på årets arbejde med strategiplanen. FCH har 

holdt kursen, mål er nået, og som forventet er der også indsatser, som 

der fortsat skal arbejdes med i 2020.  
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Arbejdet med udgangspunkt i en kvalitetsmodel/strategiplan er fortsat 

en ny arbejdsform, så i det nye år vil der også blive arbejdet med at 

finde nye former for afrapportering og dokumentation. FriSe udsender 

materiale til selvevaluering primo 2020.   

På bestyrelsesmødet i januar blev det besluttet at referater af 

bestyrelsesmøder offentliggøres på FCHs hjemmeside fra januar 2019. 

Samt årsregnskab, budget og årsrapporter fra 2017. En åbenhed, som 

kan være både inspirerende og forpligtende for bestyrelsen. Som giver 

medlemsforeninger og andre interesserede bedre mulighed for at følge 

udviklingen i FCH. Samt bevilgende myndigheder mulighed for kontrol. 

Link til referater, budget og regnskab  

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

hjoerring/bestyrelsen  

Link til årsrapporter  

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

hjoerring/nyhedsbreve-og-aarsrapporter 

I januar afholdt bestyrelsesformanden medarbejderudviklingssamtaler 

og arbejdsmiljødrøftelse. Inden samtalerne havde de ansatte udfyldt 

arbejdstilsynets APV-skema for kontoransatte. 

FCHs generalforsamling blev afholdt 28. februar. Ni medlemsforeninger 

var repræsenteret. Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter var 

på valg, og alle blev genvalgt.  

Med invitation/dagsorden til generalforsamling fik alle medlems-

foreninger FCHs Årsrapport 2018, Årsregnskab 2018 og Budget 2019. 

FCHs Strategiplan 2019 blev fremlagt på generalforsamlingen.  

I marts ajourførte bestyrelsesformanden og de ansatte funktions-

beskrivelser for koordinator og sekretær.  

Bestyrelsens næstformand og koordinator deltog i FriSes årsmøde i 

marts, hvor ny kvalitetsmodel for landets frivilligcentre blev 

præsenteret. Og kort efter vedtaget på bestyrelsesmøde i FriSe.  

To bestyrelsesmedlemmer og koordinator deltog i temamøde om FNs 

Verdensmål afholdt af Sager Der Samler og FriSe i oktober. Arbejdet 

med FNs Verdensmål er skrevet ind i FCHs strategiplan 2020.  

Bestyrelsens næstformand og koordinator deltog i Fagligt 

Netværksmøde med FriSe og Socialstyrelsen i november, hvor forslag 

til frivilligcentrenes selvevaluering i forhold til ny kvalitetsmodel blev 

drøftet. 

FCHs strategiplan 2020 – 2024 blev vedtaget og underskrevet på 

bestyrelsesmøde i november. Med den nye strategiplan ønsker FCHs 

bestyrelse at kvalificere den strategiske ledelse med udgangspunkt i 

den fælles kvalitetsmodel for frivilligcentre, og således være en del af 

den fælles frivilligcenterindsats, som har til formål at: 

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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o fremme stærke og mangfoldige fællesskaber 

o fremme deltagelsen i frivillige fællesskaber 

o bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre 

relevante aktører.  

 

På bestyrelsesmødet i november blev der også aftalt overordnet 

tidsplan i forhold til Regnskab 2019 og Budget 2020. Samt udarbejdelse 

af Årsrapport 2019. 

Desuden blev nye krav, kontrolforanstaltninger, gebyrer og negativ 

rente drøftet. Bestyrelsen vil imødekomme det nye, men samtidig 

drøfte relevansen – og prisen - med de relevante parter. Måske er det 

også tid til at drøfte frivillige sociale foreningers betingelser generelt. 

Frivillige sociale foreninger skal i flere sammenhænge have CVR, 

NemID og bankkonto. Måske er det tid til at finde bundgrænser, 

fradragsmuligheder og enkle administrative løsninger, så udgifter og 

administrative krav står mål med foreningens ressourcer.  

Bestyrelsens næstformand og koordinator mødtes ultimo november 

med FCHs revisor. Her var god balance mellem årets forbrug og årets 

budget, men forude venter øgede udgifter til bank og revisor. Desuden 

kunne revisor meddele, at den nye ferielov får den konsekvens, at FCH 

skal hensætte eller indbetale cirka 60.000 kr. til ny feriefond næste 

år. Måske er det en fornuftig omlægning af ferieloven, men en svær 

omstilling for et lille frivilligcenter, som endelig havde fået lidt på 

opsparingskontoen. Økonomien vil også næste år være et fast punkt på 

alle bestyrelsesmøder.  

 

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 

 

Formidling 

 

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

verden, og udsender nyhedsbreve til medlemsforeninger. Begge dele 

kan læses på FCHs hjemmeside.  

Social Vejviser er ajourført tre gange i løbet af året. FCH har udsendt 

otte nyhedsbreve i 2019. 

Koordinator laver sammen med journalist på Nordjyske Medier 

Lokalredaktion Hjørring frivilligfortællinger til lokalaviser. Indtil april 

var det til Vendelboposten, som dengang blev husstandsomdelt i hele 

Hjørring kommune. Fra april blev omdeling af Vendelboposten 

begrænset til Hjørring By og få nærområder. Mens øvrige lokalområder 

i Hjørring kommune får anden lokalavis. I alt fire lokalaviser, som har 

fællessider, der bringer stof med relevans for alle kommunens borgere: 

heriblandt fortællinger fra den frivillige sociale verden. 
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Når en frivilligfortælling har været i avisen, 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 den frivillige sociale verden. En nærmere opfølgning over en 

længere periode har vist, at fortællingerne tjener deres formål, og er 

et vigtigt redskab i rekrutteringen af nye frivillige.  

I 2019 har frivillige leveret fortællinger, der giver læseren indblik i følgende 

frivillige tilbud og foreninger: 

 

  



                                                     ÅRSRAPPORT 2019 –  FRIVILLIGCENTER HJØRRING 

 
 

 14 

 

 

 

 

 

Arrangementer 

 

Hjørring Kommune inviterede frivillige og ildsjæle til inspirerende 

oplæg, workshops og frokost på Hjørring Teater lørdag 12. januar. 

På dagen deltog FCHs koordinator i samtalecafé om samarbejde 

mellem Hjørring Kommune og frivillige. Koordinator deltog desuden 

i et evalueringsmøde 30. januar. Med 180 deltagere, og flere på 

venteliste, var der god tilslutning. Og både på dagen og efterfølgende, 

er der givet mange positive tilbagemeldinger. Koordinator er med i 

planlægningen af et lignende arrangement i januar 2020. 

Et koordinationsudvalg, sammensat af repræsentanter fra alle udvalg 

i Hjørring Byråd, har til formål at fremme samarbejdet om sundhed 

på tværs af forvaltningsområder. Koordinationsudvalget inviterede 

18. januar til konference om sundhed, hvortil også frivillige foreninger 

var inviteret. FCH var repræsenteret ved bestyrelsens næstformand 

og koordinator.  



                                                     ÅRSRAPPORT 2019 –  FRIVILLIGCENTER HJØRRING 

 
 

 15 

FCH inviterede i godt samarbejde med Frivillighedens Huse til 

dialogmøde mellem politikere og frivillige i den sociale verden i 

Forsamlingsbygningen 31. januar. Emnet var ”det gode fællesskab”. 

Gode oplæg blev leveret af Per Møller, formand for SÆH-udvalget og 

Helle Lyngbak, udviklingskonsulent i Plan & Udvikling. 78 deltagere 

bidrog til en god debat.  

Det er en aftale mellem Hjørring Kommune og FCH, at der hvert år 

inviteres til dialogmøde, og også i 2020 inviteres til dialogmøde sidste 

torsdag i januar. 

Sommerfest for den sociale frivillighed blev afholdt i Idrætscenter 

Vendsyssel i Vrå fredag 14. juni.  

374 frivillige deltog i en dejlig fest med god servering. Chelina Bagger 

fra SÆH-udvalget overrakte Hjørring Kommunes Frivilligpris til De Blå 

Trøjer fra Forsamlingsbygningen. Lars Jakobsen stod for fællessangen. 

Mandskoret Arion og Pi´erne sang under ledelse af Kjeld Andersen. 

Thomas Mygind fortalte, hvordan man kan få det bedste ud af det 

meste, og han fik sikkert også gode råd med hjem. Der er i hvert fald 

mange frivillige, som kender kunsten! 

Sommerfesten afholdes i godt samarbejde mellem Frivillighedens Huse, 

SÆH-udvalget, Idrætscenter Vendsyssel og FCH. Forberedelserne 

begynder tidligt på året og der er mange gode kræfter, som leverer en 

solid indsats, så de frivillige den ene dag om året kan koncentrere sig 

om at nyde det gode selskab, serveringen og underholdningen.  

Med den landsdækkende kampagne ”Frivillig Fredag” sættes fokus på 

frivilligheden den sidste uge i september. I Hjørring blev ”Frivillig 

Fredag” markeret lørdag 28. september med foreningsmarked, hvor 

frivillige sociale foreninger havde stand. Plus bedste-FAKTOR: en 

musikalsk oplevelse for bedsteforældre og deres børnebørn. 

Forberedelserne begyndte i februar, mens en arbejdsgruppe tog fat 

på den mere konkrete planlægning i juni. Arrangementet blev afholdt 

i godt samarbejde mellem Forsamlingsbygningen og FCH. 

FCHs medlemsforeninger og Frivillighedens Huse fik invitation og 

informationer om bestilling af stand og tilmelding til bedste-FAKTOR-

øvning inden sommerferien.  

Årets foreningsmarked var pænt besøgt, men kun 17 foreninger havde 

stand, og derfor vurderer bestyrelsen, at det er tid til at holde en 

pause med foreningsmarked. At næste års frivillig-fredag-arrangement 

skal være anderledes. FCH går i tænkeboks og lytter til ideer fra 

foreninger og samarbejdsparter. Der kan være et udviklingspotentiale i 

bedste-FAKTOR. Arrangementet 28. september sluttede med en fin og 

velbesøgt bedste-FAKTOR-koncert, men med kun 20 tilmeldinger til 

øvningen sammen med Rytmisk Pigekor, skal der også her tænkes nyt.  
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Samarbejde mellem ansatte og frivillige om inkluderende fællesskaber 

 

I forbindelse med udvikling af ny kvalitetsmodel, var der en periode 

stort fokus på frivillige indsatser målrettet samfundets udsatte 

grupper. Samt hvordan udsatte kan inddrages som frivillige i stedet for 

som brugere af et frivilligt tilbud. Dette emne har FCHs bestyrelse 

drøftet i flere omgange og med forskellige samarbejdsparter. I 

bestyrelsen er der enighed om, at det er vigtigt at gøre en indsats 

målrettet udsatte mennesker, men også at det skal gøres med stor 

omtanke.  

Omtale og beskrivelser af indsatser målrettet udvalgte grupper kan 

opleves som stigmatisering i stedet for at være hjælpsom. En del 

udsatte mennesker får professionel hjælp, hvorfor det kan være 

væsentligt at koordinere mellem den professionelle og frivillige indsats 

for ikke at forstyrre mere end gavne. Desuden skal der værnes om 

værdien i den frivillige sociale verden. Værdien der skabes med 

menneskers engagement og lyst til at gøre en indsats, der gavner både 

en selv og andre. Dette engagement blomstrer med inkluderende 

fællesskaber. Men kan forsvinde som dug for solen, hvis det kommer 

under pres: hvis det bliver taget for givet eller frivillige møder 

problemer, barrierer og krav, som virker urimelige. 

Bestyrelsens konklusion blev, at en solid tilgang til emnet er at styrke 

gode rammer for fællesskaber. Samt samarbejdet mellem ansatte og 

frivillige om inddragelse og rummelighed i fællesskaber. Alle 

mennesker skal mødes med respekt. Alle mennesker har noget at 

bidrage med, men det er meget forskelligt, hvilke vilkår vi har, og 

hvad vi kan bidrage med. Derfor skal der være respekt for 

forskelligheder og omtanke for at finde en god balance. Med 

udgangspunkt i denne konklusion blev det skrevet ind i FCHs 

Strategiplan 2019, at FCH ønsker at skabe grundlag for et pilotprojekt, 

hvor ansatte og frivillige får fælles erfaringer med samarbejde om at 

inkludere ensomme ældre i fællesskaber.   

Koordinator har indsamlet erfaringer med samarbejde mellem ansatte 

og frivillige om inkluderende fællesskaber: talt med ledere, ansatte og 

frivillige i forskellige indsatser i Hjørring, Hirtshals og Vrå. To 

foreninger indenfor ældreområdet har tilkendegivet interesse for at 

deltage i et pilotprojekt. Mens der er sket en del ændringer indenfor 

Ældre-Hjælper-Ældre-tilbuddet, som skal inddrages i det videre 

arbejde. Desuden har SÆH-udvalget vedtaget ny Værdighedspolitik 

2019 – 2022, da det blev et krav, at politikken også skal beskrive, 

hvorledes kommunens ældrepleje understøtter bekæmpelse af 

ensomhed blandt ældre.  

Et mål i FCHs Strategiplan 2020 er, at forskellige parter indgår 

samarbejdsaftale om et konkret tiltag målrettet ensomme ældre.  
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Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel (RAV)   

 

RAV er et to-årigt projekt, som handler om at udvikle rådgivning og 

aktivitetstilbud målrettet yngre mennesker med demens i kommunerne 

Hjørring, Frederikshavn og Læsø. Projektperioden udløber pr. nytår. 

Få aktiviteter vil fortsat foregå i samarbejde mellem de tre kommuner, 

mens de fleste aktiviteter efter nytår vil foregå i de enkelte kommuner 

afhængig af de lokale politiske beslutninger. FCHs koordinator har i 

2019 deltaget i RAVs referencegruppe, som holdt sidste møde i 

oktober. Deltog desuden i et fire timers temamøde i marts, hvor 

opgaven var at beskrive to forskellige forankringsmodeller, som blev 

indstillet til politisk behandling i forbindelse med Hjørring Kommunes 

Budget 2020. Koordinator er inviteret til møde i januar om Hjørring 

Kommunes bevilling til en fortsættelse af det lokale RAV.  

 

Praktikforløb for unge i den frivillige sociale verden  

 

I samarbejde med SOSU Nord Hjørring er FCH med til at give elever på 

skolens Grundforløb 1 mulighed for at komme i praktikforløb. Hver dag 

i en uge i 2016. En dag om ugen i en periode på ti uger i efteråret 

2017, 2018 og 2019 i genbrugsbutikker, aktivitetscentre, ældrecentre 

mv. En evaluering i 2017, og opsamling de følgende år, viser at 

forløbet blandt andet giver de unge mennesker kendskab til 

arbejdspladskultur, værdier i den frivillige sociale verden og et rygstød 

i uddannelsesforløbet.  

I maj blev der taget hul på forberedelserne til efterårets praktikforløb. 

Oversigt over praktiksteder og pjece om praktikforløbet blev sendt til 

de praktiksteder, som var med i samarbejdet i 2018. Da elever og 

praktiksteder var samlet til opstartsmøde på SOSU-Skolen 30. august, 

var nye praktiksteder kommet til, og alle elever havde en praktikplads. 

Den 4. september startede 25 elever i praktik 16 forskellige steder. 

Den 25. november var elever og repræsentanter fra praktikstederne 

igen samlet på SOSU-Skolen til afslutning og opsamling på 

praktikforløbet. Her viste eleverne film, som gav indblik i deres 

læring. Repræsentanter fra praktikstederne leverede meldinger om 

såvel gode resultater som forhold, der med fordel kan gøres anderledes 

i næste års forløb.  

Desuden kommer Hjørring Kommunes SSH- og SSA-elever på besøg i 

Forsamlingsbygningen i løbet af uddannelsesforløbet. Her giver 

tovholder i Frivillighedens Huse indblik i de mange muligheder indenfor 

dette område og koordinator et indblik i den frivillige sociale verden 

mere generelt.  
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Kom Videre Mand 

 

Kom-Videre-Mand-konceptet er en succes flere steder i landet. Blandt 

andet i Aalborg, som har fået bevilling til at udbrede konceptet i det 

nordjyske. I den forbindelse mødtes koordinator med næstformand i 3F 

Skagerak, som sammen planlagde et møde med deltagere fra både 

Aalborg og Hjørring. Ni var samlet til møde hos 3F Skagerak 5. 

september.  

En frivillig foreningsformand fra Hjørring deltog i gruppelederkursus i 

Vejle 5. og 6. oktober, og herefter kunne der tilbydes forløb i Hjørring. 

”Henvisning” til Kom Videre Mand blev aftalt med 3F Skagerak og flyer 

blev uddelt til LO´s økonomiske rådgivning, biblioteker, Jobcenter og 

lægehuse. Den 6. november startede et forløb med otte mænd, som 

mødes tre timer om ugen i otte uger. Tre mænd er skrevet på 

venteliste til et forløb, som starter i januar 2020. Flere har vist 

interesse, men endnu ikke besluttet, hvorvidt de deltager.  

Desuden er der aftalt gruppelederkursus med Frise og De Frivilliges Hus 

i Aalborg. Kurset afholdes i Forsamlingsbygningen i Hjørring i 

weekenden 18. og 19. januar 2020. Fire lokale mænd deltager i kurset, 

så der er udsigt til, at fem lokale gruppeledere næste år kan bidrage 

til såvel drift som udvikling af Kom Videre Mand Hjørring.  

Indtil videre er det koordinator, der står for samtaler, tilmeldinger og 

koordinering. Men Kom Videre Mand indgår i FCHs strategiplan for det 

kommende år, og her skal der arbejdes på en forankring af tilbuddet i 

en lokal frivillig forening.  

 

Fyraftensmøde 

 

Fyraftensmøde om foreningers brug af e-boks blev afholdt i 

Forsamlingsbygningen i februar. Invitation til mødet blev sendt til alle 

FCHs medlemsforeninger og Frivillighedens Huse. Samt annonceret på 

FCHs hjemmeside og i nyhedsbrev. Underviser var Tina Bolet fra 

Hjørring Kommunes Borgerservice. I alt 17 frivillige deltog i 

fyraftensmødet. To repræsentanter fra flere foreninger og i et tilfælde 

tre. 

På mødet blev der undervist i opsætning, arkiv/oprettelse af mapper, 

automatisk arkivering og om at give flere adgang til foreningens 

e-boks. Også muligheden for at give sig selv adgang via det personlige 

NemID, så man ikke skal huske flere forskellige adgangskoder. Samt en 

begrænset adgang til foreningsmedlemmer til for eksempel at læse, 

men ikke redigere. Eller adgang til udvalgte emner og mapper. 

Deltagerne fik vejledning med hjem, som også kan hentes på Hjørring 

Kommunes hjemmeside i en elektronisk version. I forlængelse af kurset 
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var der tilbud om hjælp til at installere en app på mobilen, som også 

kan lette adgangen til e-boksen.  

Koordinator lavede en opsamling på fyraftensmødet gennem samtaler 

med otte deltagere fra otte forskellige foreninger. Flere deltagere 

fortæller, at det var et rigtig godt kursus, som gav ny viden og nye 

måder at bruge e-boksen på. En enkelt brugte allerede e-boksen som 

arkiv. En anden deltager kommer fra en forening, som har centralt 

sekretariat, der hjælper med det administrative. 

Deltagerne var meget forskellige personer med forskellige 

forudsætninger, betingelser og behov. Flere ønsker kun at bruge nye 

muligheder, hvis de anvendte løsninger ikke fungerer eller ikke 

overholder loven. Der var én deltager, som fik bekræftet, at det nye er 

svært at have med at gøre, og derfor vælger at få andre frivillige i 

foreningen til at løse e-boks-opgaven. En forening har indtil videre 

klaret sig uden forenings NemID og e-boks, og ser ingen grund til at 

skulle begynde på det.  

Ingen deltagere efterspørger et nyt kursus eller særlig hjælp. Men 

de fleste synes det er fint at vide, at der er hjælp at hente, hvis der 

opstår et konkret problem. Tovholder i Frivillighedens Huse og 

koordinator står til rådighed. Og kan henvise til Louise Brasholt på 

Hjørring Bibliotek, som kan løse de fleste problemer angående 

foreningers NemID og e-boks.  

 

Kursus 

 

Kursus i at kommunikere med målgrupper blev afholdt i 

Forsamlingsbygningen i maj. 

CFSA bevilligede kopikurset: Forstå jeres målgruppe og få styr på 

foreningens kommunikation. 

At det er et kopikursus betyder, at CFSA betaler underviseren, som 

kommer til Hjørring, hvis vi kan samle minimum 15 frivillige deltagere 

og vil stå for lokale og forplejning. Invitation til kurset blev sendt til 

FCHs medlemsforeninger og Frivillighedens Huse. Samt annonceret på 

FCHs hjemmeside og i nyhedsbrev. I alt 22 frivillige fra forskellige 

foreninger deltog i kurset. Efterfølgende fik tre foreninger mulighed 

for at afprøve ny viden gennem interview udsendt i lokalradioen 

SkagaFM.  
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Frivilligcenter Hjørring designer og formidler 
 

FCH formidler løbende informationer til frivillige sociale foreninger 

og borgere m.fl. blandt andet gennem Nyhedsbreve, opslagstavle, 

hjemmeside og Facebook samt udgivelsen Social Vejviser. 

Eksempler på denne formidling: 

 

        Nyhedsbrev                   Facebook 

                     Hjemmeside                   Opslagstavle og dør 

 

   Glasburet i porten ved Forsamlingsbygningen       Social Vejviser 
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FCH formidler informationer om Frivillighedens Huse og FCH i en 

lille to-sidet flyer. 

 

               Flyer for- og bagside 

 

 

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

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

Yderligere en roll-up til Foreningsmarked. Desuden et 3,2 m beachflag, 

som bruges i Østergade til at vække forbipasserendes interesse forud 

for og under Foreningsmarked i slutningen af september. Desuden har 

vi to A-skilte til diverse opslagsformidling ude og inde. 

 

    Roll-up generel         Roll-up Foreningsmarked       Beachflag 
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FCH designer og formidler opslag til Hjørring Antenneselskabs 

Infokanal (HAS) og 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. Til eksempel: 

 

 Frivilligsang til Sommerfest 2019           Foreningsmarked med bedste-FAKTOR 

 

            Folder for Projekt Frivillig i Praktik 

 

 

   Indrammet plakat              Billetter                Opslag
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FCH udgiver artikelserien Frivillige FORTÆLLER i samarbejde med 

journalist på Nordjyske Medier Lokalredaktion Hjørring. Til eksempel: 

 

 

 

 

 

På vegne af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

 

Mette Jakobsen, koordinator 

Frivilligcenter Hjørring januar 2020 
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2017 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag 

kl. 08.30 – 17.00 


