Nyhedsbrev
Frivilligcenter Hjørring – december 2019

Kære frivillige
Fra Frivilligcenter Hjørring skal lyde en stor

TAK
for indsatsen i 2019

Jeres utrættelige indsats skaber fællesskaber, glæde og
trivsel mange steder. Og hjælper også der, hvor ensomhed,
sygdom og mangel på ressourcer gør livet svært.
Også i det nye år vil I være meget velkomne til at bruge
Frivilligcenter Hjørring. Vi vil altid gerne hjælpe
så langt ressourcerne rækker!

Alle ønskes en glædelig jul
og et rigtig godt nytår

BEMÆRK at lokale kurser skal bookes inden 14. januar 2020
Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) tilbyder mange kurser, og
heriblandt flere, som kan afholdes lokalt. Hvis vi kan samle minimum
15 deltagere og selv sørger for lokaler og forplejning, betaler CFSA
underviser. Deltagere skal være frivillige indenfor det sociale felt.
I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med ansøgningen og det
praktiske omkring afholdelse af kurset.
Læs mere om lokale kurser:
https://frivillighed.dk/nyheder/nu-kan-i-booke-lokale-kurser-for-2020

Kom Videre Mand: nyt forløb starter i Hjørring
onsdag 29. januar kl. 19 – 22
Kom Videre Mand er et forløb, hvor otte
mænd mødes tre timer om ugen i otte
uger. Et forløb, hvor mænd hjælper
hinanden videre – godt hjulpet af en
gruppeleder. Læs mere om Kom Videre
Mand i gruppeleder Carsten Hjerresens
fortælling:
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
images/Carsten-Hjerresen-10-19.pdf
Kontakt Mette Jakobsen, koordinator i
Frivilligcenter Hjørring, hvis du ønsker
yderligere oplysninger. Eller at blive
tilmeldt Kom Videre Mand forløb.

I inviteres til dialogmøde torsdag 30. januar
Traditionen tro samles politikere fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og frivillige indenfor det sociale felt for sammen at tage hul
på det nye år. Og sammen drøfte, hvordan vi kan styrke det gode
samarbejde.
Dialogmødet afholdes i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
Med Lars Skov Henriksen fra Aalborg Universitet og Anni Melgaard fra
Home-Start Familienetværk Hjørring som oplægsholdere.
Først i det nye år udsender Frivilligcenter Hjørring program med flere
oplysninger om dialogmødet. Allerede nu vil I måske sætte kryds i
kalenderen torsdag 30. januar kl. 19 – 21.
Frivilligcenter Hjørring er lukket mellem jul og nytår.

Vi glæder os til at møde jer i det nye år!
De bedste hilsner Mette Jakobsen

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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