Det er et kort foreningsår, jeg her skal aflægge beretning for. Coronaen betød jo, at
vi først den 25. august kunne mødes fysisk og få afviklet generalforsamlingen for år
2020.
Til gengæld blev det en meget hyggelig en af slagsen. Vi havde valgt at mødes i det
nye frivillighus i byrådssalen for den gamle Vejgård kommune, og da mørket faldt
på og vi havde brug for lys, viste det sig, at det var ikke eksisterende, så vi måtte
nøjes med fyrfadslys. Meget hyggeligt den aften i august – knap så spændende
henover de mørke vinter/forårsmåneder, hvor problemet fortsat ikke er løst, og vi
har meget brug for salen i det daglige arbejde. Alt tyder dog på, at problemerne
bliver løst inden sommer med nyt tag og nye vinduer i hele huset, så der ikke
længere kan løbe vand i installationerne og efterlade os helt uoplyste!
For netop flytningen af vores aktiviteter fra Danmarksgade til det nye Frivillighus i
Vejgård var noget af det, der optog os meget i efteråret 21. Vi befandt os jo egentlig
ganske godt i Danmarksgade, og vi var noget spændte på, hvordan vi skulle bære
os ad med at få flyttet netop vores målgruppe, der måske ikke er den bedste til at
tackle forandringer.

Vi havde mange planer for, hvad vi ville gøre – reception, stor fest og så videre,
Men som så mange gange før blev det coronaen, der kom til at bestemme. Da vi
skulle åbne det nye sted var smittetrykket så højt, at vi valgte at holde meget lav
profil, droppe receptionen og kun åbne for lektiehjælp og anden nødvendig hjælp
mod behørig visning af coronapas.
Så derfor kære frivillige, er I aldrig blevet inviteret på en ordentlig introduktion til
vores nye domicil, og de muligheder vi har her. Men om alt går vel er vi nu på den
anden side af de mange nedlukninger og herefter vil der fremover blive masser af
arrangementer i Vejgård.

Efteråret 2021 kom ellers til at forløbe nogen lunde normalt for sprogcafeer,
køkkenhaver og Café Smukke Kulturer.
Som noget nyt startede vi i samarbejde med Aalborg kommune en cykelskole for
kvinder, der aldrig havde lært at cykle som børn, men havde brug for at kunne
cykle for at kunne komme på jobs tidligt og sent, når der ikke kørte busser. Det
blev en meget positiv og sjov oplevelse både for deltagere og frivillige – så sjov, at
alle havde mod på at prøve igen her i foråret.
Første kursus blev afviklet på Mellervangskolen i Aalborg Øst med 8 deltagere –
andet kursus startede i mandags i Nørresundby med 12 deltagere – den store
forskel er dog, at her havde vi over 30, der gerne ville have været med, så det lover
jo godt for efterårets kursus i Aalborg Øst – det eneste, der kan stoppe os, er, at det
er svært at finde tilstrækkeligt mange frivillige, så har du tiden og lysten er du
mere end velkommen, når vi starter igen til august.

Den 16 oktober holdt vi vores sidste legelørdag i Danmarksgade. Tæt på 100
deltagere og masser af sjov med det flyvende kuffertcirkus – spændende at se,
hvordan det kommer til at foregå, når vi besætter hele 1. sal i Frivillighuset.
Vi nåede også at holde en Kvindefest i november med både alvor og fest. Vi lagde
op til en snak om vold i familien og hvad man egentlig skulle finde sig i. Der blev
lyttet meget, men der var ingen lyst til en egentlig debat om emnet, så vi gik
hurtigt over til god mad og musik og sjov.

Den sidste særlige aktivitet, jeg har lyst til at nævne, er vores Kulturtours. Det er en
ny ting, hvor man arrangerer en tur med forholdsvis få frivillige og brugere ud at se
på et eller andet. Vi havde tre i efteråret, hvor især den første – tur langs havnenvar velbesøgt, men i princippet kan man jo lave småture om hvad som helst, hvor
deltagerne kan komme i god kontakt.
Det er derfor en aktivitet, som vi har søgt penge til igen i år, og det er vores håb at
nogle af jer frivillige vil være med til at lave nogle gode ture for de mange nye
flygtninge, der i denne tid ankommer til Aalborg kommune

Den 2. december nåede vi at rode hele den store sal i Danmarksgade til med
juleklip og juledekorationer, men så satte smittetrykket også en stopper for videre
julehygge – for andet år i træk måtte vi aflyse vores store julefest på Trekanten.
Meget ærgerligt for længe inden tilmeldingsfristen og før vi havde nået at få
begivenheden på Facebook var der allerede over 90 tilmeldte – og det var ikke
frivillige!
Forhåbentlig er det sidste gang, vi må aflyse vores jul – i hvert fald har vi allerede
bestilt salen på Trekanten til julefest fredag den 16. december.

Indeværende års arbejde:
Det er meget stort at vi i år har fået overrakt en check på 172.138 kr fra Hele
Nordjyllands Håndsrækning. Det er penge, som vi selv kan disponere over og have
som et fantastisk sikkerhedsnet – eneste binding er, at de skal anvendes i
forbindelse med Café Smukke Kulturer.
Med sædvanlig ildhu har vi i bestyrelsen fastlagt en række arrangementer hen over
året og vi har også lavet en oversigt over, hvornår vi ca kunne forestille os de
forskellige ting gennemført. Jeg har kopieret nogle eksemplarer, som I kan se her i
dag.

Det er en oversigt over alt det, vi gerne vil – plus det løse som vi måtte gå og
komme i tanker om undervejs – om det så også kommer til at ske, ja, det afhænger
af jer frivillige.
Vi har jo i FrivilligAalborg indrettet arbejdet sådan, at vi kører i forholdsvis
selvstyrende grupper med en ansvarlig over for FrivilligAalborgs bestyrelse. Det
fungerer i alle sprog/lektiecafeerne, Jobklubben, Medborgerhjælp, Café Smukke
Kulturer, Netværksvenner, Køkkenhaver og så videre. Det skulle også meget gerne
fungere omkring de enkeltstående aktiviteter som Kvindefest, Legelørdag, Kultur
Tours og så videre. Det er ikke muligt for én bestyrelse at lave alle disse ting selv,
og ærlig talt heller ikke særlig spændende for de frivillige. Derfor satser vi på, at I
frivillige vil løfte opgaverne med at være med i arbejdsgrupper omkring forskellige
aktiviteter og på den måde være med til at præge arbejdet i foreningen.
Der er rigtig gode muligheder for at få lov til at lave noget spændende. Betingelsen
er blot, at det man foreslår, ligger inden for det, der er beskrevet og søgt penge til i
§18-ansøgningen – at man fortæller bestyrelsen, hvad man har tænkt sig og laver
et budget herfor. Når det er godkendt er det bare at køre løs!!!

