
 

 

 

 

Drej kun universet helt omkring,     

Vend kun op og ned på alle ting, 

Jorden med, thi den er falsk og hul, 

Rør blot ikke ved min gamle jul,  

Jul, jul, jul, jul, jul, jul,  

Rør blot ikke ved min gamle jul! 

 

Corona 

Ovenstående skiver Peter Faber i julesangen 

”Sikken voldsom trængsel og alarm”- men 

ikke engang den gamle jul kunne Corona 

lade i fred! Torsdags den 10. december måt-

te vi igen lukke ned for alle aktiviteter og 

denne gang til mandag den 4. januar, hvor 

vi håber at kunne vende tilbage – ikke til 

normalen, men til tiden lige før sidste ned-

lukning, hvor forsamlingsforbuddet på 10 

gav os mulighed for at holde liv i vores råd-

givning, jobklub og de fleste af lektie-

caféerne. Med lidt held bliver det muligt igen 

i januar! 

 

Generalforsamling 

Vores generalforsamling var fastsat til man-

dag den 18. januar. Allerede nu kan vi se, at 

det ikke bliver en mulighed. Fra bestyrelsens 

side mener vi ikke, at en digital generalfor-

samling lever op til det, vi forventer af en 

generalforsamling, hvor vi plejer at hygge os 

sammen og få snakket lidt om, hvordan ver-

den ser ud for FrivilligAalborg. Derfor har vi 

valgt foreløbig at flytte til tirsdag den 9. 

marts kl. 18.30 i vores lokaler i Danmarks-

gade 52, hvor der vil blive budt på lidt mad 

og et glas. Officiel indkaldelse kommer sene-

re, men afsæt aftenen, og overvej allerede 

nu, om du eller en, du kender, kunne have 

lyst til at tage en tørn i bestyrelsen. Det er 

vigtigt, at alle aktiviteter er repræsenteret! 

Om alt går galt, kan vi blive nødt til at skub-

be generalforsamlingen yderligere. 

 

Medborgerhjælp 

Vi har de senere år haft en meget velfun-

gerende Medborgerhjælp i Danmarksgade. 

Det bliver vi ved med at have, men 

opgaverne bliver skåret lidt til. Reglerne 

omkring opholdstilladelse, familiesammen-

føring og lignende er blevet så komplicerede, 

at de ikke er egnede for lægfolk – de kræver 

juridiske eksperter. Derfor har man i Dansk 

Flygtningehjælp besluttet at bede alle frivil-

lige lade være med at gå ind i juridiske for-

hold men i stedet henvise til Frivilligrågiv-

ningen. Det sker for at beskytte dig som fri-

villig, så du ikke i den bedste mening kom-

mer til at lave fejl, og med god samvittighed 

kan sige til din flygtningeven, at det må du 

ikke hjælpe med. 

Der arbejdes lige nu med en positiv/negativ 

liste: ”Det kan vi hjælpe med” og ”Her henvi-

ser vi til Frivilligrådgivningen”. Når den er 

færdig, bliver den sendt til alle kontaktper-

soner, som kan videreformidle listen til de 

frivillige i deres aktiviteter. 

Frivilligrådgivningen i Aalborg: 

Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning 

Tirsdag kl. 17.30-19.30 

Sprogcenter Aalborg, Studiecentret på 1. sal 

Strandvejen 35, 9000 Aalborg 

Tlf. 2890 1503 

Mail: raadgivning.aalborg@drc.dk 

 

 

 

Nyhedsbrev december 2020 



Aalborg Frivilligråd 

Aalborg Frivilligråd er paraplyorganisation 

for alle de frivillige sociale foreninger i Aal-

borg kommune. De varetager vores interes-

ser i forhold til politikerne i Sundheds- og 

Kulturudvalget, som de sociale foreninger 

hører under, og taler vores sag. Kunne du 

tænke dig at høre mere om dette, er du 

velkommen til generalforsamling torsdag 28. 

januar kl. 17-21. Det er gratis at deltage, 

men tilmelding til mad er nødvendigt. Til-

melding senest 21/1-2021 via dette link:  

https://forms.gle/MgoWVVH1yx84fv7bA  

 

 

God jul til alle! 

Med håbet om at 2021 bliver lidt mere 

normal for os alle vil vi gerne her fra Frivillig-

Aalborgs bestyrelse ønske alle frivillige og 

flygtninge en god jul og mulighed for at ses 

meget mere i 2021! 

https://forms.gle/MgoWVVH1yx84fv7bA

