
TAK for alt det I gør for frivilligheden og fællesskabet  

 

2020 blev et år vi gerne havde været foruden. Og et år, som vi glæder os til 

at forlade. Undervejs har der været mange gode frivillige initiativer 

mennesker imellem - med omtanke og afstand. Hjælpenetværk, telefon-

rådgivninger, varme måltider uddelt gennem et vindue, online kaffe, walk 

and talk, spis sammen i små grupper, sommeraktiviteter for børn, unge og 

familier, en-til-en-besøg, uddeling af poser med overskudsmad, syng 

sammen hver for sig, samvær i naturen, julehjælp mv. Mange gode tilbud 

tilpasset tiden. Hvor der også har været restriktioner, forsigtighed og 

usikkerhed om fremtiden, som har begrænset de mere almindelige 

foreningsaktiviteter. Og de betingelser får vi med ind i det nye år! 

Forsamlingsbygningens Café er fortsat åben, men huset er igen lukket for 

foreninger. 

Frivilligcenter Hjørring plejer at starte det nye år med at invitere til 

dialogmøde mellem politikere og frivillige. I 2021 er dialogmødet udsat til 

foråret.  

Vi plejer også at holde sommerfest for frivilligheden anden fredag i juni. 

Festen blev i foråret udsat til Frivillig Fredag den 25. september, men der 

blev ingen fest. Dagen blev i stedet markeret med uddeling af årets 

frivilligpris ved et arrangement på Rådhuset, hvor 10 personer kunne 

deltage. TILLYKKE til Erik Larsen fra Lendum, som fik årets frivilligpris. Og 

TAK til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget for at uddele frivilligprisen 

og markere Frivillig Fredag.  

Fremover vil fest for den sociale frivillighed blive holdt Frivillig Fredag, så 

sæt kryds i 2021-kalenderen ved fredag 24. september.  

Det bliver dejligt, når vi igen kan samles for at fejre frivilligheden. For at 

komme dertil, skal vi holde ved og holde afstand. Ja, vi er trætte af de 

mange restriktioner og savner både nærvær og frihed. Men coronavirus 

hærger stadig. Derfor skal vi holde sammen og holde ud nogen tid endnu! 

 

Pas godt på jer selv og hinanden 

FCH ønsker alle en glædelig jul og et rigtig godt nyt år   


