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Praktisk info 

FrivilligBørs Aalborg foregår i Europahallen, Aalborg Kongres og Kultur Center. 

 

Adresse: Europaplads 4, 9000 Aalborg.  

 

På dagen vil et stort, grønt Beach Flag byde jer velkommen udenfor Aalborg Kongres- og 

Kulturcenter. Indenfor vil De Frivilliges Hus’ værter tage i mod jer, iklædt grønne T-shirts.  

Program 

 

Kl. 16.00—16.30  Ankomst og netværk i foyeren. Udlevering af navneskilt, samt lidt  

    sødt til ganen.  

Kl. 16.30—16.40  Åbning af FrivilligBørsen v/ Bjarne Søltoft og Mads Duedahl.  

    Her gennemgås spilleregler for børsen og børsen ringes i gang.  

Kl. 16.40—18.10  Børsen er åben for aftaler. 

Kl. 18.10—18.15  Børsen bliver ringet af v/ Bjarne Søltoft. 

Kl. 18.15—20.30  Festmiddag i Papegøjehaven. Drikkevarer til festmiddag bestilles  

    særskilt og på egen regning. 
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Din forberedelse  

Alt hvad deltagerne tilbyder og efterspørger er samlet her i dette børskatalog, og jeres forbere-

delse vil bestå i at læse det igennem og planlægger hvem,  I kunne tænke jer at lave aftaler 

med på dagen.  

Inden Frivilligbørsen bør I overveje hvordan I gør jer synlige. Eftersom der på Frivilligbørsen 

ikke er boder og stande, så må I synliggøre jer på anden vis, fx med en forenings T-shirt eller 

en festlig påklædning. 

 

Som børsdeltager kan man synliggøre sin deltagelse ved at dele Frivillig-

Børs-badgen på Facebook eller på sin hjemmeside - det opfordrer vi til. 

Badgen kan hentes på hjemmesiden www.frivilligboersaalborg.dk under 

”tilmelding”.  

Spilleregler på børsen 

Europahallen er på dagen inddelt i seks områder, markeret med farver og skilte, så det er lettere 

at finde rundt og at finde hinanden. 

 

Ca. hver halve time ringer Børsbossen med børsklokken, så I ved hvor lang tid 

der er tilbage, så I kan nå at tale med alle dem, som I har udset jer. 

 

Børsmæglere 

På børsen vil der være mæglere med bowlerhatte. Mæglerne hjælper jer med at 

finde hinanden. 

 

Sådan laver man en aftale 

1) Når to parter er blevet enige om en aftale, udfylder man sammen et aftale-

skema (udleveres på dagen).  

2) Man går herefter sammen op til notarbordet, hvor aftalen bliver godkendt og kopieret, så 

I kan få et eksemplar hver. 

3) Så er I klar til at lave nye aftaler.  

 

Mæglerne og notarerne vil være behjælpelige med vejledning på dagen. 

21 

Vores kerneydelser: 

 

• Formidling af frivilligt arbejde: kampagner, individuelle match, inspirationskurser, byvandringer, sær-

lige tiltag i forhold til specifikke målgrupper, oplæg/foredrag/undervisning 

 

• Foreningsservice og kapacitetsopbygning: Kurser, individuel rådgivning om bl.a. fundraising, tilrette-

læggelse af bestyrelsesarbejdet, samarbejde med frivillige, synlighed, netværk, kommunikation etc., i 

princippet alt, hvad foreningerne måtte efterspørge 

 

• Opstart og drift af nye projekter: projektvugge for andres projekter, rådgivning og vejledning, følge-

skab i opstartsprocessen, facilitering af forankringsprocesser 

 

• Dannelse af lokale netværk: facilitering af netværk på tværs af foreninger, inden for sammen pro-

blemfelt eller på tværs af problemfelter men med sammenfaldende frivillige arbejdsopgaver 

 

• Formidling af frivillige hjælpetilbud: personlige samtaler og match, synliggørelse, kurser, temaarran-

gementer, bistand til selvhjælpsgrupper 

 

 

Vores værdigrundlag: 

 

• Deltagelse: Vi ønsker at give alle mulighed for at yde en frivillig indsats, fordi alle mennesker har no-

get værdifuldt at bidrage med. 

 

• Sammenhængskraft: Vi arbejder for en helhedsorienteret social indsats, fordi forskellige kompeten-

cer og ressourcer i fællesskab kan løfte og udvikle velfærden. 

 

• Udfoldelse: Vi fremmer frivilligheden, da frivilligt arbejde har en værdi i sig selv, fordi det giver me-

ning, glæde og livskvalitet for den enkelte. 

 

• Mangfoldighed: Vi understøtter arbejdet i en bred vifte af frivillige foreninger og initiativer, fordi for-

skellige tilgange og typer af aktører bidrager til et velfungerende civilsamfund. 

 

• Samarbejde: Vi samarbejder bredt med forskellige aktører, fordi det er en inspirerende, nødvendig og 

konstruktiv vej til bæredygtige resultater. 

 

• Kvalitet: Vi opbygger kapacitet og styrker kvaliteten i det lokale frivillige arbejde, så det bliver nem-

mere at fungere som forening og lettere for borgere og frivillige at finde støtte og udfoldelsesmulighe-

der i den frivillige verden. 
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Huset Venture Partnerskaber ift. ansættelser på særlige vilkår. 
Samarbejdspartnere til vores projekt FleXskrald - indsamling af 
plast og pap til genbrug ved butikker i midtbyen. 

OCD-foreningen Samarbejder i ft. at nå ud til børn og unge med vores tilbud om 
selvhjælps- og netværksgrupper. 

Den Sociale Skadestue Samarbejde med dem, som møder brugerne af Den Sociale 
Skadestue og kan formidle vores tilbud ud til dem. Det er men-
nesker som er ”for gode” til psykolog og indlæggelse, men for 
dårlige til at gå hjem. Vi tilbyder samtale og rådgivning. 

Aalborg frivilligråd Kontakt til politikerne, mulighed for foreningerne for at få vide-
rebragt problematikker eller undringsspørgsmål til politikerne. 

Frost og Kjøller Ejendomme Samarbejde med en forening der har fokus på børn/unge triv-
sel. 

Landsforeningen Autisme Kreds 
Nordjylland 

Etablere en platform, hvor mennesker med autisme kan danne 
netværk med ligesindede. 

Trekanten bibliotek- & kulturhus Unge og voksne som har lyst til at lave aktiviteter sammen med 
børn, unge og deres forældre i rammerne af Trekanten 

Touch of Africa Samarbejde om kulturelle aktiviteter såsom dans, musik og be-
vægelse. 

JCI aalborghus Netværk med andre foreninger. 

Café Smile Samarbejde omkring integration af flygtninge og internationa-
le. 

Kolonihaveforeningen Bartholine 
Jørgensens Minde  

Et samarbejde med nogen som kunne tænke sig at udvikle idé-
er sammen med den nyvalgte bestyrelse.  

5 



6 

Temainddeling  

Lokaler og materialer 

Foredrag, kurser og undervisning 

Kultur og oplevelser 

Diverse 

Praktisk hjælp 

Råd, fundraising og PR 
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Kultur 9310 Vodskov Viden om hjerteløber-ordningen. 

Fritidscenter Vesterkæret Mulighed for at indspille en sang i vores lille musikstudie. 

Café Smile Samarbejde omkring integration af flygtninge og internationa-
le. 

Hjælp Voldsofre Hjælp til voldsofre og deres på rørende.  

  

    

Vi Ønsker 

De Frivilliges Hus Samarbejdspartnere til vores projekt om udsatte unges vej ind 
i nye fællesskaber. 

Ungdommens Røde Kors Nye samarbejder om aktiviteter for børn og unge i Aalborg. 

KFUM og KFUK Aalborg Legekammerat/samarbejdspartner til debataftner for unge. 

Project 2030 Samarbejde med andre foreninger ift. FNs verdensmål. 

Børnehaven Vaarst Brugere af lokaler i vores skønne gamle skole i vaarst (nu bør-
nehave). 

FRI-TID, Handicapafd. Samarbejder med foreninger om inklusion af personer med 
handicap i frivillige fællesskaber. 

Boblberg Udbrede vores netværk så flere får større kendskab til Bobl-
berg. 

Legal Aid - Retshjælp Et samarbejde hvor I præsenterer vores retshjælp for jeres 
medlemmer, så de ved at De kan komme til os med juridiske 
problemer og få gratis rådgivning. 

AIESEC Netværk med andre frivillige organisationer og muligheder for 
at samarbejde på forskellige projekter inden for ALLE områder. 

Ældre Sagen Aalborg Udbygning af netværk indenfor ældreområdet. 
Udvikling af partnerskaber med erhvervslivet. 

Aalborg AKTIV, Alb. Kom. Netværk i forhold til nye arbejdspladser - Eksempelvis arbejds-
pladser med kontorarbejde.  

Kom Videre Mand Samarbejde med dem, som har kontakt til mænd, som kunne 
have gavn af at deltage i gruppeforløb i 8 uger med 8 mænd. 

FrivilligAalborg -  Dansk Flygtnin-
gehjælp 

Ældre medborgere, som vil være “bedsteforældre” for unge 
flygtninge.  
Danske familier, som vil være netværksfamilier til flygtningefa-
milier.  
Samarbejde med virksomheder med henblik på at få flygtninge 
ansat, enten fast, i løntilskud eller i IGU-forløb. 
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Diverse 

Vi Tilbyder 

De Frivilliges Hus Netværk for foreninger og frivillige inden for samme arbejds-
område. 

Ungdommens Røde Kors Samarbejde om større events om børn og unge. 

KFUM og KFUK Aalborg Legekammerater/samarbejdspartnere til debataftner for unge. 

KFUM og KFUK Aalborg Samarbejde med andre foreninger ift. FNs verdensmål. 

Boblberg En online platform der kan bruges af borgerne i 18 af landets 
kommuner til fx. at opstarte nye fællesskaber og søge andre at 
dele sine interesser med. 

Videnscenter for demens, Aalb. 
Komm. 

Mulighed for at få en god relation til en dement.   

Kom Videre Mand Et virksomt gruppeforløb for  mænd, som trænger til at kom-
me videre efter f.eks. skilsmisse, stress, ledighed. 

Fri-Stedet, Thulevej Brobygning ind til etniske familier, kulturmøder. 

FrivilligAalborg -  Dansk Flygtnin-
gehjælp 

Venner/samtalepartnere til ensomme ældre.  
Sprog/og lektiehjælp til flygtninge/indvandrere, både børn og 
voksne.  
Formidling af venskaber med flygtninge, både enlige og famili-
er. 

Elsk Aalborg International Samarbejdspartner i Elsk Aalborg Ugen, der foregår hvert år 2.-
3. lørdag i september, hvor vi bruger en hel uge på at engagere 
aalborgensere i venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed. 
Sparring og evt. samarbejde eller samskabelse omkring projek-
ter med fokus på social bæredygtighed. 

Aalborg frivilligråd Information om de enkelte foreninger. 
Netværk med foreninger. 

Frost og Kjøller Ejendomme Samarbejde med en forening med fokus på børn/unge (evt. 
sponsorat). 

Landsforeningen Autisme Kreds 
Nordjylland 

Et bredt grundlag af mennesker med autisme. 
Indgå i et samarbejde, hvor vi får skabt opmærksombed om, 
hvordan mennesker 'på kanten af arbejdsmarkedet' kan inklu-
deres - at være med til at skabe en debat om det mangfoldige 
arbejdsmarked. 

Halkær Kro og Kulturhus Samarbejde omkring kultur- og naturoplevelser. 

Mandecentret Vi dele gerne ud af vores store viden  om emnet "Mænd i kri-
se" og "Når mænd rammes af partnervold" både ved interne 
og eksterne arrangementer. 

Ligeværd Praktisk hjælp - vores unge i UFL klubben kan give en hånd 
med i forskellige sammenhænge. 
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Børskatalog 

Lokaler og materialer 

Vi Tilbyder 

De Frivilliges Hus Lokaler til kontor og møder. 

Aktivitetsområde Øst, AK Øvelokaler og mødelokaler. 

Børnehaven Vaarst Forskellige lokaler: i naturskønt område: mødelokaler, gymna-
stiksal, køkken og biograf. 

Videnscenter for demens, Aalb. 
Komm. 

Mødelokaler på videnscentret kan benyttes. 

Kofoeds Skole Udlån af lokaler. 

Kvarterværkstedet Udlån af op til 20 festtelte 
Udlån af huset "Sommerfuglen" til arrangementer 
Udlån af mobil info-vogn 

Fri-Stedet, Thulevej Brug af området omkring/ved Farmen (mulighed for bål, stjer-
neløb, hoppepude m.m.) – hele udeområdet og hvis stuehuset 
ikke er i brug, at komme ind og sidde m.m. 

Huset Venture Vi har en Triple (el-drevet køretøj på tre hjul) som kan lejes til 
særlige happenings omkring bæredygtighed. Triplen er installe-
ret med vægt, og kan veje og registrere f.eks. tekstiler, pap og 
plast til genbrug. 

Forebyggelses-og rehabiliterings-
center Ulsted, AK, Ældre 

Udlån af lokaler/udeområder. 

Mekanisk Nostalgi Et meget anderledes lokale i Øster Sundby Mølle, hvor man 
kan mødes i grupper op til 8 personer. Gerne med et fast inter-
val, f.eks. hver uge eller hver 14.dag. 

Center for Tværfaglig Forebyg-
gelse 

Lokaler i forskellige størrelser over hele kommunen. 

Elsk Aalborg International Popcornmaskine til udlån. 

Børnehaven Blæksprutten Brug af vores ude areal (bålhytte). 

Himmerland boligforening Lokaleudlån op til 50 deltagere. 

Trekanten bibliotek- & kulturhus Mulighed for at låne mødelokaler, værksteder, cafe, øvelokaler 
m.v. på Trekanten 

Kildehuset Man kan låne et lokale, hvis man gerne vil komme og lave no-
get i huset. 

Botilbuddet Vester Hassing Få æg fra hønsene.  
Få del i grønsagerne. 
Lån af lokale til ca. 20 personer med av-udstyr. 
Stor have med bålplads og møbler udlånes. 
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Fritidscenter Vesterkæret Udlån af vores sal med plads til 100 personer incl. borde og 
stole samt mulighed for lån af projekter. 

Fritidscenter Gl. Kongevej Lokaler. 

Café Smile Gavekort for fire personer til en særligt tilrettelagt menu i café-
en. 
Mulighed for at afholde møder i vores lokaler/café. 

Børnehaven Sofie Lokaler og faciliteter. 

Forældrebestyrelsen Bh. Sofie Lokaler og aktive forældre. 

  

  

Vi Ønsker 

Ungdommens Røde Kors Lokaler til større events, eventartikler og artikler til spil/lege. 

FrivilligAalborg -  Dansk Flygtnin-
gehjælp 

Jord hvor flygtninge kan få en køkkenhave. 

Læger uden grænser Opbevaring af udstyr. 
At låne stor pavillon / hvidt telt ca.3x6 meter  

BROEN Aalborg Fodboldstøvler 

OCD-foreningen Lokaler til vores selvhjælps- og netværksgrupper. 

Elsk Aalborg International Print af flyers. 
Produktion af video . 
Merchandise. 
Kaffe, sukker mm.  
Mad, både aftensmad, drikke og snacks.  
Engangsservice fx rester fra events . 

Dansk Cøliaki Forening Lokale/køkken i Aalborg til vores Bageskoler 1 gang/året. 

Café Smile Nye og bedre lokaler til vores café, gerne med mulighed for at 
inddele i flere mindre rum.  
Køkkenting. 
T-shirts med Café Smile logo. 

Nyreforeningen Lokaler til klubarrangementer. 

Aalborg Y's Men's Club, Aalborg-
hus 

Mødelokale til møder hver anden tirsdag kl. 18-20. 
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Elsk Aalborg International Rundvisninger steder som er interessante, når man er ny i Dan-
mark fx ift. kultur, vigtige steder i Aalborg, virksomheder o.lign. 

Børnehaven Blæksprutten Oplevelsesmuligheder for de 3-6 årige og deres forældre. 

Himmerland boligforening Samarbejde om indhold til vores arrangementer. 

Landsforeningen Autisme Kreds 
Nordjylland 

Samarbejde om at etablere aktiviteter for specielt unge auti-
ster, fx med idrætsforeninger, spejdere, brætspilsklubber, kre-
ative værksteder, LAN-arrangementer. 
Samarbejdspartnere til udendørsaktiviteter for mennesker 
med autisme. 
 

Halkær Kro og Kulturhus Deltagere med godt snakketøj, iderigdom og glæde ved god 
økologisk mad. 

Mødrehjælpen Oplevelser til vores gravide eller unge/nybagte mødre, som går 
i mødregrupper hos os. 

Kildehuset Unge som vil med i et fællesskab, hvor man hygger sig med fx 
gåture eller ture ud til noget sammen.  

Botilbuddet Vester Hassing ”Hyggespredere” fx pynte op med blomster ude og inde, sam-
vær med borgere, hygge med musik, kaffeslabberas, mv. 

Ligeværd Samarbejde om aktiviteter for vores unge i UFL klubben. 

Fritidscenter Gl. Kongevej Samarbejde omkring fritidsaktiviteter/foreninger med tilbud til 
børn, unge og familier. 

Ungeaktivitetshuset Samarbejde om fritidsaktiviteter for unge. 

Ønskeland Børn og unge der har brug for at komme på lejr. 
En oplevelse som vi kan give til vores frivilligteam. 

Caféen på Gammeltorv Samarbejde om caféarrangement for eksempelvis ældre. 

Børnehaven Sofie Samarbejde med foreninger der tilbyder aktiviteter for børn. 

Forældrebestyrelsen Bh. Sofie Samarbejder omkring børnehavens børn. 

Danske Veteranhjem En sommerudflugt. 
Samarbejde omkring kultur – og naturoplevelser. 

Mandecentret Netværk for mændene - mandefællesskaber. 
Udflugter - besøge steder med nogle af de mænd som bor på 
Mandecentret. 
Aktiviteter til vores brugere. 
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Ønskeland En lejr for børn/unge – hvor i kan søge om at få jeres brugere 
med. 

Caféen på Gammeltorv Mulighed for særlige arrangementer for en bestemt målgrup-
pe, eksempelvis ældre.  

    

    

Vi Ønsker 

De Frivilliges Hus En sommerudflugt/oplevelse til vores ansatte og frivillige. 

Aktivitetsområde Øst, AK Underholdning fredage eftermiddag 12.30-15.00 på Aktivitets-
centret Smedegården. 

KFUM og KFUK Aalborg Pianister til fællessang 

Nordkraft Event Kulturaktiviteter til Kedelhallen i Nordkraft 

FRI-TID, Handicapafd. Samarbejder med kulturinstitutioner eller virksomheder om 
rabat til ledsagere ifølge med handicappede. 

Egense Sejlklub Samarbejdspartnere der vil udstille og fremvise deres aktivite-
ter på Havnens Dag 25/5 2019 på Egense Sejlklubs lystbåde-
havn. 

Ældre Sagen Aalborg Samarbejder omkring størres events, hvor frivilligheden er det 
bærende element. 

Aktiv med demens, AK Musikalske eller underholdende indslag til arrangementer. 

Videnscenter for demens, Aalb. 
Komm. 

Samarbejde med mennesker, som vil give en gåtur i naturen, 
parken eller byen med en dement eller være med til en anden 
fælles aktivitet. 

Fri-Stedet, Thulevej Netværk med foreninger som kan bidrage til oplevelse/
fællesskaber som vi kan dele/give til og med fritids- og ung-
domsklubbens medlemmer. 

Aura Aalborg Gratis oplevelser vi kan tilbyde unge mellem 15-25 år. Sport, 
kultur, musik etc. 

FrivilligAalborg -  Dansk Flygtnin-
gehjælp 

Samarbejde om arrangementer for flygtninge og danskere. 

Forebyggelses-og rehabiliterings-
center Ulsted, AK, Ældre 

Steder at besøge, udflugter. 
Personer som kan afholde arrangement/oplæg for vores mål-
gruppe (65+) på vores forløb. 

SIND skolerne i Aalborg Noget vi kan tilbyde vores frivillige, fx foredrag, uddannelse, 
oplevelse eller forkælelse. 

Familiegruppe Centrum Aktiviteter og netværk for udsatte børn, unge og familier 

Center for Tværfaglig Forebyg-
gelse 

Aktiviteter for børn og unge. 
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Foredrag, kurser og undervisning 

Vi Tilbyder 

De Frivilliges Hus Oplæg til virksomheder og institutioner om frivillige hjælpetil-
bud, hvor kan dit personale finde hjælp, når det brænder på? 

Scleroseforeningen Foredrag om livet med Sclerose eller at leve med en kronisk 
sygdom. 

FRI-TID, Handicapafd. Oplæg om frivillighed på handicapområdet. 

Aalborg provistiers menigheds-
pleje 

Erfaringsudveksling om foredrag. 
Oplæg om Aalborg provstiers Menighedspleje. 

Aalborg AKTIV, Alb. Kom. Oplæg om at være menneske med handicap i beskæftigelse. 

Videnscenter for demens, Aalb. 
Komm. 

Foredrag om demens. 

Kom Videre Mand Foredrag om Kom Videre Mand til alle som kunne have interes-
se i at kende tilbuddet.  

Nyreforeningen Foredrag om nyresygdom. 

Fri-Stedet, Thulevej Oplæg omkring fx børn med diagnoser. 
Ligeledes oplæg omkring ’Farmen’. 

Aura Aalborg Undervisning i, hvordan man kan være mere inkluderende i 
foreninger over for LGBTQ-personer og generel viden om 
LGBTQ-området. 

FrivilligAalborg -  Dansk Flygtnin-
gehjælp 

Oplysning til institutioner og foreninger om flygtninge og inte-
gration. 

Forebyggelses-og rehabiliterings-
center Ulsted, AK, Ældre 

Oplæg/arrangementer med fokus på forebyggelse af fald - eller 
generel sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

SIND skolerne i Aalborg Foredrag om Frivillig Nettet, der matcher psykisk sårbare med 
en frivillig ven, så de kan opleve forskelligt sammen.  
Forskellige kurser på Lilleskolen for voksne, hvor psykisk sårba-
re kan lave kreative ting som keramik, syning og smykker eller 
sprogkurser eller noget med bevægelse. 

Læger uden grænser Foredrag og viden om Læger Uden Grænser. 

OCD-foreningen Viden om opstart af selvhjælps- og netværksgrupper. 

Elsk Aalborg International Foredrag eller workshops med fokus på social bæredygtighed 
og hvordan man selv kommer i gang med at forvandle sin by til 
et endnu bedre sted at leve. 
Foredrag eller oplæg om integration med gode historier og in-
spiration til selv at møde de nye i Danmark. 
Oplæg om frivilligledelse og frivilligrekruttering  
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Elsk Aalborg International Mød en fremmed: Få besøg af en ny borger til at fortælle om 
hvordan det er at komme til Danmark.  
Gratis danskundervisning til alle. 

Den Sociale Skadestue Stor viden og faglighed ift. at møde mennesker i krise. 
En fortælling om det helt unikke tilbud som Den Sociale Skade-
stue er. 

Landsforeningen Autisme Kreds 
Nordjylland 

Arrangere foredrag og oplæg om autisme-relaterede emner. 
Viden om autisme. 

Mødrehjælpen Faglige oplæg til både foreninger og professionelle om Mødre-
hjælpens arbejde. 

Kildehuset Fortælling om Fountain House-modellen, som er et internatio-
nalt koncept. 

Mandecentret Vi dele gerne ud af vores store viden  om emnet "Mænd i kri-
se" og "Når mænd rammes af partnervold" både ved interne 
og eksterne arrangementer. 

Botilbuddet Vester Hassing Tilbyde skoleklasser, at benytte haven til undervisning. 

Folkekirkens Familiestøtte Oplæg om skærmvaner/skærmforbrug i familien. 
Oplæg om den gode kommunikation i parforholdet. 
Oplæg om at komme videre efter en skilsmisse. 

Dansk Cøliaki Forening Information om gluten- og laktoseallergi. 

Kultur 9310 Vodskov Erfaringsudveksling om at lave kultur- og musikarrangementer. 

JCI aalborghus Workshops.  
Events. 
Træninger af forskellige slags. 

Fritidscenter Gl. Kongevej Viden om børn og unge. 

Ungeaktivitetshuset Viden om unge - formidling. 

Ønskeland Oplæg med unge rollemodeller der har cyklet fra Jammerbugt 
til København. 

Hjælp Voldsofre Professionelt forløb for voldtægtsramte kvinder og kvinder der 
har været udsat for andre seksuelle overgreb (gratis). 
Foredrag om det at blive offer - hvad er konsekvenserne og 
hvad er det for et liv man får på den anden side? 

Danske Veteranhjem Foredrag om Veteranhjemmet og 
veteraners personlige fortællinger. 

Kolonihaveforeningen Bartholine 
Jørgensens Minde 

Vores viden om den foreningskultur og tradition der er helt 
særlig for kolonihaver i Aalborg.  
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Kultur og oplevelser 

Vi Tilbyder 

KFUM og KFUK Aalborg Frivilligaften i vores brætspilscafe, Table Games. 

Egense Sejlklub Flere forskellige maritime naturaktiviteter for alle, naturskatte-
jagt, rundvisning på havnen i spiselige urter, læring om indsam-
ling af østers og muslinger, rejer. Deltagelse i arrangerede fi-
skeridage. 

Aalborg Freja Fællesskab omkring fodboldtræning/ bevægelse for udsatte 
eller inaktive målgrupper i gode sociale rammer. 

Ældre Sagen Aalborg Samarbejder om sociale tiltag og events. 

Kofoeds Skole Gratis kulturformidling. 

Fri-Stedet, Thulevej Fri-Stedet’s rejsetrup/tur og oplevelser.  

FrivilligAalborg -  Dansk Flygtnin-
gehjælp 

Spis-sammen-arrangementer for flygtninge og danskere. 

Familiegruppe Centrum Forskellige grupper af børn, unge og familier, der gerne vil ha-
ve oplevelser. 

Center for Tværfaglig Forebyg-
gelse 

Børn og unger, der gerne vil have aktiviteter. 

Elsk Aalborg International Fælles aktiviteter sammen med de internationale fra Elsk Aal-
borg International. 
Et socialt fællesskab, når man er ny i Aalborg og i Danmark.  
En rolle og opgave at vokse i som frivillig til Elsk Aalborg Inter-
national. Plads til alle - fysiske, psykiske eller sociale udfordrin-
ger ser vi som særlige muligheder.   

Halkær Kro og Kulturhus Stærkt og rummeligt fællesskab, flot natur, store musikoplevel-
ser og økologisk mad. 

Kildehuset Socialt arbejds-fællesskab for psykisk syge og sårbare. 

Aalborg Y's Men's Club, Aalborg-
hus 

Tre gange minigolf for grupper på højest 15 personer. 

Touch of Africa Kulturelle aktiviteter såsom afrikansk dans, musik og bevægel-
se. 

Botilbuddet Vester Hassing Tage børnebørn med over for at se / kæle med kaniner. 
Tilbyde børnehavebørn at benytte haven. 

Fritidscenter Vesterkæret Unik mulighed for sejlads for kørestolsbrugere med ledsager 
på Limfjorden. 

Café Smile Mødested med et internationalt miljø og mulighed for tolk-
ning.  
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Praktisk hjælp 

Vi Tilbyder 

Ungdommens Røde Kors Frivillige kræfter til aktiviteter for børn og unge. 

Project 2030 Uddeling af foldere og PR materialer. 

FRI-TID, Handicapafd. Hjælp til praktiske opgaver ved store events. 

AIESEC Unge frivillige fra udlandet som både kan hjælpe organisatio-
ner i Danmark og dele deres egen kultur. 

Aalborg AKTIV, Alb. Kom. Løsning af praktiske opgaver ved større arrangementer.  
 

Elsk Aalborg International Frivillige til events fx vagter, i køkkenet, opsætning, oprydning, 
guider. 

  

  

Vi Ønsker 

KFUM og KFUK Aalborg En til at tegne på vores kedelige hvide akustikplader. 

Aalborg Freja Praktisk hjælper til eventen Aalborg City Cup og kantinen i Aal-
borg Freja. 

Aalborg AKTIV, Alb. Kom. Et praktisk hold til at hjælpe med diverse opgaver. 

Kofoeds Skole Praktisk hjælp i køkkenværkstedet. 

Kvarterværkstedet Hjælpere til teltopstilling 6. september 

  Samarittere til den 7. september 

Mekanisk Nostalgi Samarbejde med mennesker med interesse i teknik fra indu-
stri, landbrug og private hjem. Også til bl.a. vedligehold af mu-
seets effekter. Museet bor i Øster Sundby Mølle. 

BROEN Aalborg Hjælp til store events. 
Bål/snobrød og hygge til arrangementet 2412Run. 

Halkær Kro og Kulturhus Praktisk hjælp til servering, borddækning, håndværk, køkken-
medhjælp, opvask, grønne fingre. 

Mandecentret Praktisk hjælp til en flytteweekend i maj, hvor vi får nye loka-
ler.   

Botilbuddet Vester Hassing Hjælp til at bygge hønsehus og kaninbur. Råd og hjælp til pas-
ning af høns og kaniner. 
Hjælp til at passe mindre køkkenhave. 
Etablering af sansehave. 
Flytning af bålplads og gynger. 
Bygning af bålhytte. 

Fritidscenter Vesterkæret Maling af hus og fjernelse af ukrudt ved vores hus i fjordbyen. 
Oprydning/fjernelse af ukrudt og optegning af streger på vores 
multibane. 
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Rådgivning, fundraising og PR 

Vi Ønsker 

Ungdommens Røde Kors Foredragsholdere, undervisning, kurser i computerprogram-
mer. 

Ældre Sagen Aalborg Foredrag, gerne i samarbejde med andre foreninger. Fore-
dragsholdere i denne sammenhæng. 

Aktiv med demens, AK Oplægsholdere, som kan fortælle om et spændende emne - 
evt. historisk. 

Kvarterværkstedet Førstehjælpskursus og brand-kursus for frivillige. 

OCD-foreningen Videndeling med andre "beslægtede" foreninger, der arbejder 
indenfor psykisk sårbarhed, angst, spiseforstyrrelser, depressi-
on etc. 

Elsk Aalborg International Teambuilding for frivillige eller et spændende sted at mødes til 
frivilligdag hvert halve år, ca. 20 frivillige. 
Frivillige til at undervise i dansk og/eller stå for aktiviteter, der 
giver nye i Danmark en mulighed for at opleve sig set, kendt og 
elsket og samtidig selv få lov til at se, kende og elske andre.  

Himmerland boligforening Oplægsholdere 

Mødrehjælpen Oplæg, spændende foredrag for mødre i vores mødregrupper. 

Kildehuset Unge som vil med i et fællesskab, hvor man hygger sig med fx 
gåture eller ture ud til noget sammen.  

Kultur 9310 Vodskov Netværk med arrangører af foredrag og musikarrangementer. 

JCI aalborghus Foredragsholdere. 

Ønskeland Erfagruppe om sårbare børn og unge. 

Mandecentret Netværk med nogle som (også) ved noget om manderollen og 
fædrerollen. 

Vi Tilbyder 

De Frivilliges Hus Konsulenthjælp til foreninger i fb med fundraising og det at 
skaffe nye frivillige. 

Ungdommens Røde Kors Viden om sociale medier. 

KFUM og KFUK Aalborg Viden om sociale medier og hjælp til markedsføring på nettet. 
Hjælp til grafisk design til marketingsmaterialer. 

Nordkraft Event Sparring til projekter, fundraising, markedsføring osv. indenfor 
kulturprojekter. 
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Aalborg provstiers menigheds-
pleje 

Erfaringudveksling om rekruttering af frivillige, frivilligpleje. 

Legal Aid - Retshjælp Gratis rådgivning til jeres forening i forbindelse med vedtæg-
ter, aftaler I indgår med virksomheder eller andre juridiske 
spørgsmål. 

Ældre Sagen Aalborg Særlige kompetencer omkring større events, om ældrepolitik, 
IT undervisning, aktiviteter for ældre og generationssamarbej-
der. 

Aalborg AKTIV, Alb. Kom. Viden og metoder målrettet arbejdspladser i forhold til handi-
cap og beskæftigelse. 

Kvarterværkstedet Promovering af  din forening til Aalborg Øst dagen. 
Knowhow og sparring om arrangementsplanlægning og projek-
ter. 

Kom Videre Mand Praktisk viden om synlighed og PR. 

Aura Aalborg Rådgivning på et specifikt område/en specifik problemstilling. 

FrivilligAalborg -  Dansk Flygtnin-
gehjælp 

Karriereplanlægning for flygtninge og indvandrere. Hverdags-
rådgivning for flygtninge og indvandrere. 

Huset Venture Hjælp/ råd / vejledning til virksomheder der ønsker ansatte på 
særlige vilkår.  
Særlige ordninger, der gør det lettere for virksomheder at an-
sætte på særlige vilkår.  
Råd og vejledning til virksomheder og institutioner mht. CSR / 
bæredygtighed. 

Læger uden grænser Erfaring med opstart af frivilliggrupper. 

BROEN Aalborg Rådgivning om intern organisering, struktur, brugen af sociale 
medier og fundraising. 

OCD-foreningen Sparring i ft. fundraising. 

Elsk Aalborg International Erfaring med koordinering af frivillige til større events 
(Tilmeldingsportal osv.) 
Synlighed på vores hjemmeside, på Facebook-opslag og til for-
skellige events i byen, hvis din virksomhed, institution, forening 
bliver Elsk Aalborg ambassadør. 

Aalborg frivilligråd Hjælp til PR. 

Landsforeningen Autisme Kreds 
Nordjylland 

Vejlede foreninger, virksomheder og institutioner i hensyn, der 
bør imødekommes, når man samarbejder med autister. 
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Vi Ønsker 

Scleroseforeningen Hjælp til at finde fonde og med at skrive ansøgninger til disse. 

Project 2030 Sponsor til udstillingen "People of Aalborg" om bæredygtighed 
og forskellige måder at være bæredygtig på og om FNs Ver-
densmål. 

Aalborg provistiers menigheds-
pleje 

Rådgivning om kommunikation fx på sociale medier, både i ft. 
At få nye frivillige og til at fastholde dem. 
Vejledning omkring hjemmeside 

Ældre Sagen Aalborg Hjælp til at rekrutterer flere frivillige, og fastholdelse af disse. 
Frivillige instruktører og tovholdere til div. arrangementer. 

Aalborg AKTIV, Alb. Kom. I kontakt med nogen som arbejder med Peer to Peer. 

Kvarterværkstedet Hjælp til fundraising og sponsor-søgning 

Nyreforeningen Inspiration til rekruttering af frivillige. 
Sponsorater. 

Læger uden grænser Gode tips til fundraising. 

Den Sociale Skadestue Rådgivning og sparring og konkret assistance til at komme i 
gang med fundraising til interne udviklingsprojekter 

Himmerland boligforening Hjælp til fundraising. 

Landsforeningen Autisme Kreds 
Nordjylland 

Hjælp til PR-arbejde for foreningens aktiviteter. 
Hjælp til fundraising. 
Hjælp til brug af sociale medier. 

Halkær Kro og Kulturhus Hjælp til PR og sociale medier. 

Kildehuset Kompetencer ift PR/marketing. 

Botilbuddet Vester Hassing Fondssøgning til sansehave, bålhytte, orangeri. 

Folkekirkens Familiestøtte Viden om fundraising. 

Ligeværd Inspiration/sparring i ft. at rekruttere frivillige. 

Kultur 9310 Vodskov Hjælp til PR og generel synlighed om foreningens aktiviteter. 

Café Smile T-shirts med Café Smile logo. 

Ønskeland Erfagruppe om frivilligledelse. 
Hjælp til at lave video om Ønskeland. 

Caféen på Gammeltorv Enkelte sponsorater til caféen. 

Hjælp Voldsofre Sparring omkring synlighed og omkring PR-strategi. 

Danske Veteranhjem Viden om og hjælp til fundraising. 
Viden om anvendelse af sociale medier. 
Erfaring med opstart af frivilliggrupper. 


