
Spar Nord støtter
Frivillig Festivalen

FRIVILLIGFESTIVAL

TAK TIL DE FRIVILLIGE 
Frivillig Festival 2021 er slut.

Det har været en uge med utal-
lige aktiviteter, bl.a. foreningsdage i 
skoletiden, foreningsaktiviteter i friti-
den, workshops, seminar og foredrag 
om aftenen, Byrådets prisuddelinger 
og endelig afslutningsfesten, hvor 
alle kommunens frivillige var inviteret. 

Det gennemgående tema har været 
FÆLLESSKABET I FOKUS. Dette har 
afspejlet sig i alle ugens hundrede-
vis af programpunkter. Flere tusinde 
deltagere, børn og voksne, fordelt 
over hele kommunen, har i ugens 
løb været med i et eller fl ere ar-
rangementer. Flere byer har sammen 
lavet aktivitetsdage, og mange nye 
netværk og samarbejdsrelationer er 
opstået.

Festivalen afsluttedes med en stor 
fest, hvor netop de frivillige var i cen-
trum, og blev forkælet med en sand 
gaveregn i form af fl otte præmier 
doneret af lokale virksomheder. Her 
uddeltes meget værdifulde gaver og 
langt over 100 gavekort på værdi fra 
kr. 500,- op til kr. 5.000,- . De mange 
gevinster og gaver bragte stor glæde 
og var en konkret, synlig anerkend-
else af de frivilliges indsats.

TAK TIL DE DER STØTTEDE 
En stor tak til de virksomheder, som 
bakker op om det frivillige arbejde, 
og som har støttet Forenings- og 
Frivillighedsfestivalen 2021 i form af 
tilskud og gaver til frivilligfesten. 

TAK til hovedsponsorerne: 
Uggerhøj Biler, Nordjyske Bank, Lyd 
og Billed Specialisten, XL Byg Elling, 
Hotel Viking, Arena Nord, SparNord 
Bank og Lions Klub Sæby.

TAK for gaver og bidrag til: 
Lars Falk Galleri, Lundberg FRH, 
Møllers Cykel Shop, Frederikshavn 
Firma Klub, Automester Sæby, KT 
Electric Nord, Danish Crown og Slag-
ter Munch, Sæby Fiskeindustri, FF 
fi sk Skagen, Sæby Bryghus, Trigon, 
Sparekassen Vendsyssel, RC skilte, 
Nygård Kaff e og Det Nordjyske Me-
diehus.

TAK til Frederikshavn Kommune 
og Spar Nord Fonden for at bakke 
økonomisk op om Festivalen ’21.

”Frivillige er ikke betalt, 
ikke fordi de er værdiløse, 

men fordi de er uvurderlige.”

FUF vil gerne rette en stor
og hjertevarm TAK til alle, der 
på den ene eller anden måde 

har bidraget til at denne
festival blev en succes. 

Festivalens mål var anerk-
endelse og synlighed, det 

opnåede vi. De frivillige 
fællesskaber byder enhver 

velkommen indenfor. 

”Frivillige har ikke nødvendigvis tid 
- men de har hjertet….”

“

“

Festivalen arrangeres af Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 
(FUF), fl ankeret af Idrætssamvirket, De Frivilliges Hus,

FREDERIK Handelsstandsforening,
Dansk Skoleidræt og Frederikshavn Kommune. 

Instagram:
”FRIVILLIGFESTIVAL”

Facebook: ”Fællesskabet
i Fokus 2021”      


