
 

Velkommen til Foreningsfestival i uge 37 

 
Du og din forening inviteres hermed til 

en uge fyldt med lokale oplevelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemsforening. 

 

FUF vil gerne invitere din forening til festival i uge 37.  

Både som gæst, men også som udbyder af en eller flere aktiviteter til festivalens program.  

 

Kort om festivalen 21: 

Hensigten med Forenings- og frivillighedsfestivalen er at anerkende og synliggøre den kæmpe skare af 

frivillige, der i de mange forskelligartede foreninger og organisationer i hele Frederikshavn Kommune, dagligt 

gør noget til gavn og glæde for andre.  

Festivalen foregår i hele kommune og indledes lørdag d. 11. september med startskuddet til en 

Fællesskabsstafet, Hele Verden i Frederikshavn samt Foreningernes Dag i gågaderne. Festivalen afsluttes 

lørdag d. 18. september med kommunens Prisfest/Godt Gået samt en kæmpe fest for alle I frivillige. Hele 

ugen indimellem, vil der være aktiviteter i folkeskolerne, åbent hus-arrangementer i foreningerne, liv og 

glade dage i gågaderne, foredrag, workshops og meget mere.  

 

Hvad ønsker vi af jer? 

Vi ønsker, at I, som forening, bidrager til programmet med et eller flere arrangementer, som skal være åbne 

for alle interesserede. Det kan være åbent hus, aktiviteter andre steder osv. Kun fantasien sætter grænsen. 

 

Hvad får I? 

I får en enestående mulighed for at vise jeres forening frem, enten hos jer selv eller rundt i byerne, alene 

eller i samarbejde med andre, ved at deltage i Fællesskabsstafetten eller i byernes ”Foreningernes Dag”. Kort 

sagt – alt, hvad I kan finde på.  

• Festivalen markedsføres bredt, med plakater, i aviser, på sociale medier, og hvis man melder sig til med 

sit arrangement, er man pr automatik med i al markedsføring. 

• Derudover får I mulighed for at deltage som gæster i de mange spændende og relevante arrangementer, 

der foregår hver aften hele ugen. 

• Foreningen kan invitere sin bestyrelse, trænere/ledere og øvrige frivillige til et brag af en kæmpe 

afslutningsfest d. 18. september. 

 

Næste skridt: 

I vil senere blive orienteret om, hvordan I melder jeres aktiviteter til festivalens program. 

 

Følg med/flere oplysninger:  

I kan følge med i alt om festivalen på Facebook: ”Fællesskabet i Fokus 21” 

Der bliver snarest oprettet en hjemmeside med oplysninger. 

Spørgsmål om tilmelding, aktiviteter mv kan indtil videre rettes til Henrik Carlsen på tlf: 6169 0548 og Birgitte 

Mathiasen på tlf.: 3026 2265, eller til FUF på mail: fuf@fuf.nu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi: 

Udgifter til aktiviteter/arrangementer til programmet skal afholdes af de respektive foreninger selv.  

Der er mulighed for at søge puljer og fonde, og der er vedlagt et notat til dette brev.  

Er der brug for rådgivning i forhold til puljeansøgninger, kan John Hansen fra Frivilligcenter Frederikshavn 

være behjælpelig. Han kan kontaktes på mail: info@frivillighedshuset.dk  

 

Festivalarrangør: 

Festivalen arrangeres af FUF i samarbejde med Idrætssamvirket, Frivilligcenter Frederikshavn, FREDERIK 

handelsstandsforening, Dansk Skoleidræt og Frederikshavn Kommune 

 

 

Vi håber, at I har lyst til at hjælpe os med bidrag til festivalens program og dermed sætte spotlys på Jer, Jeres 

egen forenings frivillige og alle de andre, der også bidrager til de vigtige fællesskaber.  

 

 

På vegne af Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 

Birgitte Mathiasen 

 

 


