
 1 

 
 

Frivilligcenter Hjørring  –  januar 2017 

 

 

Frivilligcenter Hjørring ønsker alle godt nytår  

og inviterer til dialogmøde mellem  

den frivillige sociale verden og Byrådets Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg om 

 

Det frivillige fællesskab 
torsdag 26. januar kl. 19 – 21 

 

Som oplægsholder har vi inviteret Casper Bo Danø, som er sekretariatsleder i 

FriSe (landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp). Casper følger udviklingen 

i den frivillige verden, og kan stille skarpt på de muligheder og udfordringer, vi kan 

forvente at møde fremover. Efter oplægget kan vi sammen med Casper og vores 

lokale politikere drøfte, hvordan vi bedst værner om det frivillige sociale 

engagement og de gode tilbud der gives mange steder, og til glæde for mange 

mennesker, i Hjørring kommune.  

Det er aftalt mellem Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse og politikerne i Sundheds-, 

Ældre- og Handicapudvalget, at der hvert år inviteres til dialogmøde sidste torsdag 

i januar måned. Vi håber du vil bringe invitationen videre til medlemmerne i din 

forening. Og at mange vil være med til at gøre det til en god tradition, at vi 

sammen tager hul på det nye år med en snak om muligheder og udfordringer! 

Dialogmødet afholdes i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring 
i Salen på 1. sal – indgang i gården 

 
Der bydes på kaffe og kage. Af praktiske hensyn 

 vil vi gerne have tilmeldinger senest 23. januar  
på tlf. 24 26 40 70 eller mail: post@frivilligcenterhjoerring.dk 

 
 

 Vel mødt til en fælles start på det nye år! 

 
Frivilligcenter Hjørrings generalforsamling afholdes tirsdag 28. februar kl. 19 – 21. 
Medlemsforeninger får indkaldelse til generalforsamlingen pr. mail omkring 
10. februar. Måske vil I allerede nu sætte kryds i kalenderen den 28. februar. 

 

På næste side annonceres Hjørring Kommunes udstilling af smarte hjælpemidler til 
hverdagen, som i løbet af året kommer ud på de lokale biblioteker. 
Har din forening kontakt til mennesker, som kan have gavn af dette tilbud, håber vi I 
vil viderebringe oversigten over de lokale udstillinger.  

Nyhedsbrev 

mailto:post@frivilligcenterhjoerring.dk
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Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 


