
 

 

Kære frivillige 
 

Nu gik det lige så godt, vores aktiviteter blev bare stadig flere, og mange nye frivillige kom til, og så fra 
den ene dag til den anden måtte vi lukke fuldstændig ned – det vil sige næsten, for køkkenhaverne 

arbejder fortsat – herom senere. 
Med den seneste melding fra statsministeren tyder alt på, at vi først kan være tilbage på fuld kraft den 1. 
september, og det er så sådan, det er, hvor gerne vi end ville hjælpe de mange i vores målgruppe, som 

lige nu har ekstra brug for hjælp. For alle jer, der fortsat har kontakt til flygtninge, så henvis til 
hjemmesiden www.coronadenmark.dk Her er der information på rigtig mange forskellige sprog og et 

forskelligt telefonnummer for hver sproggruppe, som man kan ringe til og få en snak om alt det, der 
bekymrer. 
Og så kan man også komme i kontakt med FrivilligAalborg på frivilligaalborg@flygtningaalborg.dk  
Tøv ikke med at tage kontakt – selvom vi ikke kan mødes fysisk, så er der mange andre måder at løse 

akutte problemer på. 
 

Samarbejdsaftale 
Umiddelbart før vi måtte lukke ned, havde vi ellers indgået en aftale med Røde Kors Integration her i 

Aalborg om at lægge vores aktiviteter sammen, så vi kunne udnytte alle vores gode frivillige bedst muligt 

og nå ud til flest mulige flygtninge. Vi fik underskrevet samarbejdsaftalen, men vi har fortsat til gode at 

føre dette samarbejde ud i livet. Det glæder vi os rigtig meget til at gøre, når vi starter op igen. 
Som et direkte resultat af dette samarbejde kunne de to organisationer den 9. marts tage imod 
integrationsminister Mattias Tesfaye , der gerne ville vide mere om, hvordan vores netværksvenner 

virkede. Derfor deltog to af vore garvede netværksvenner med flygtningeven, der kunne fortælle, hvor 

meget det betyder at have en dansk ven. Ministeren var meget optaget af denne oplagte måde at 
integrere på, så måske kommer vi fremover til at høre mere til de ideer, han har fået denne dag! 
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Køkkenhaver 

Med forårets komme er der travlt i køkkenhaverne på Syrenbakken i Nørresundby, som det tydeligt 
fremgår af billederne nedenfor.  Men hertil kommer, at der nu er blevet mulighed for at tilbyde haver to 
nye steder:  Det ene af de to nye haveområder er Plejehjemmet Lundbyescentret i Vejgaard. Vores 

område er en stor græsplæne, som er en del af centrets udendørsareal. Der er en stor legeplads i 
tilknytning til centret. Køkkenhaverne vil tjene flere formål, nemlig dyrkning af grønsager og blomster til 

eget forbrug i frisk luft og i selskab med andre havefolk. Desuden har mange af beboerne på centret haft 
have tidligere, og de vil komme med gode råd og en snak om, hvad der foregår. Som alle steder i denne 

verden er det opmuntrende med legende børn lige uden for vinduerne.   
Det andet nye haveområde er i en kolonihave i Haveselskabet Engen, tæt ved Mariendal skole. 
Kolonihaven ejes af Aalborg kommune, der bruger den til udflugter for ældre fra forskellige centre. De 

kommende køkkenhaver skal også her vise dyrkning af grønsager og skabe mere liv i et stille område. 
Som en del af projektet skal havefolkene tilplante og passe to højbede med krydderurter.  

I umiddelbar nærhed af Engen ligger et naturskønt og fuglerigt område i tilknytning til Østerådalen.  

Der er stadig plads for nye deltagere, så kender du nogle med flygtningebaggrund, der kunne tænke sig 
at være med, så skriv eller ring til Lilli Christoffersen: haveamba.lc@gmail.com mobil 21718713. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele Nordjyllands Håndsrækning 
Som I alle ved, var vi så heldige at vinde Hele Nordjyllands Håndsrækning i foråret 2020. Det betød, at vi 
ville have fået 2 kr. pr. tilskuer til 3F hjemmekampene i foråret 2020 – 1 kr. fra AaB og 1 kr. fra Spar Nord 
Fonden. Som følge af Corona virus bliver kampene ikke spillet indtil videre, og vi har fået lovning på i stedet 
at modtage bidraget for efterårets kampe, medmindre der sker et mirakel, og der bliver spillet min. 4 
kampe inden sommer. Det er nok utopi at tro det. Vi er meget taknemmelige for, at AaB husker os trods de 
svære omstændigheder, som klubben står i. 

 

 
GOD PÅSKE TIL ALLE  
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