
 

 

 

 

 
Vi åbner igen 
Endelig, endelig! Nu ser det ud til at være 
helt sikkert – tirsdag den 25. maj kan vi igen 
åbne i vores lokaler i Danmarksgade 52.  
Det bliver ganske vist med krav om 
coronapas – altså enten test eller 
færdigvaccineret, men vi håber ikke, dette 
vil afskrække alle jer frivillige fra at møde op. 
Der er brug for alle til at hjælpe med 
opgaver, for eksamen står snart for døren – 
til at hjælpe med at lave jobansøgninger 
eller bare med at forstå, hvad der står i 
brevet fra kommunen, skattevæsnet eller en 
anden offentlig myndighed. 
Eller har du bare lyst til at hygge, så vær 
med til at smøre en sandwich, lave noget 
kaffe og så få snakket med vore gæster om 
løst og fast i hverdagen, så man på den 
måde får trænet sit dansk. 
Også de øvrige lektiecafeer står for 
genåbning, hvornår afhænger af reglerne for 
de steder, de holder til. Og så en meget 
positiv nyhed – to af vores garvede 
lektiehjælpere, Elsebeth og Zenna, har 
netop igangsat ny lektiehjælp på Aalborg 
Handelsskole. 
 
 

Andre aktiviteter 
Mens hovedparten af FrivilligAalborg har 
ligget underdrejet, har der hele tiden været 
gang i Køkkenhaverne, hvor forårsarbejdet 
længe har været i gang. Men også her har 
pandemien spillet ind, for det har indtil 
videre ikke været muligt at åbne på nye 
lokaliteter, som det var planlagt – lad os 
håbe, der nu kommer en løsning, så flere 
flygtninge kan få tilbudt en have og 
hyggeligt samvær. 
 

 
 
Hvad der kommer til at ske resten af året, vil 
vi gerne vente med at beslutte til efter den 
snarlige generalforsamling, men vi kan dog 
afsløre, at vi igen i år har søgt om at få billige 
billetter til Aalborg Zoo. 
Og så glæder vi os ulideligt til igen at kunne 
samles i festligt lag, så vores Spis Sammen-
tirsdage vender tilbage, og det gør 
Legelørdage og stor julefest også!! 
 

 
Generalforsamling 
Vores generalforsamling var fastsat til man-
dag den 18. januar. Det kunne så heller ikke 
lade sig gøre, men nu er det ganske vist: 
Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 18.30 i vores 
lokaler i Danmarksgade 52, hvor der vil blive 
budt på lidt mad og et glas. Officiel 
indkaldelse følger dette nyhedsbrev, så 
reserver 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! Og så stort 
er arbejdet heller ikke, til gengæld giver det 
masser af indflydelse på, hvor foreningen 
bevæger sig hen. 
Som alt ser ud lige nu, bliver det også denne 
aften nødvendigt med coronapas, men vi vil 
forsøge sideløbende at give mulighed for at 
være med on line – mere herom senere. 
 
Tilbage står kun at ønske hinanden god 
genåbning med håb om at se flest mulige af 
jer i de genåbnede aktiviteter. 
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