
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  august 2019 

Nyhedsbrev 

FORENINGSMARKED i 
Forsamlingsbygningen 
lørdag 28. september kl. 12.00 – 13.30 
 
Frivillige sociale foreninger kan få stand på FORENINGSMARKED. 
Her gives I mulighed for at præsentere jeres gode tilbud og invitere 
flere til at være med som frivillige. FORENINGSMARKED afholdes i 
Forsamlingsbygningens Café og vi håber den nemme adgang fra 
gågaden giver mange lyst til at kigge indenfor. Det vil være muligt at 
købe frokost i caféen.  

 

 

   Alzheimerforeningen   Høreforeningen 
   Danske Seniorer Hjørring  Kamillus 
   Dansk Folkehjælp     Nordjysk Alkoholrådgivning 
   Forsamlingsbygningen 
   Frivilligcenter Hjørring   Ædru Livsstil  
   Home Start Familiekontakt  Ældre Sagen Hjørring  
   Hjørring Krisecenterforening 
 
 
 
Først i september begynder vi annoncering af FORENINGSMARKED 
med oversigt over de foreninger, som har stand på FORENINGS-
MARKED. Derfor vil vi gerne have tilmeldinger nu til Gurli Kirkedal, 
tovholder Frivillighedens Huse, tlf. 41 22 55 31 og Mette Jakobsen, 
koordinator Frivilligcenter Hjørring, tlf. 24 26 40 70. 

En stand er et bord. Det er ikke muligt at hænge noget op på væggen. 
Og har din forening brug for strøm, plads til roll-up eller andre ønsker 
til jeres stand, bedes I bemærke det ved tilmeldingen.  

 

bedste-FAKTOR 
FORENINGSMARKED kombineres med bedste-FAKTOR: 
en musikalsk oplevelse for bedsteforældre og børnebørn. Sammen 
med Rytmisk Pigekor og deres instruktører øves sange om formiddagen, 
som synges ved en koncert og fælles festlig afslutning kl. 13.30 – 
14.00. Alle kan være med, og det handler ikke om at være bedst, 
men om at være med i fællesskabet og synge sammen. Vil du og 
dine børnebørn og måske oldebørn 
eller andre børnevenner være med, 
skal I huske TILMELDING til bedste-
FAKTOR-øvningen. 

For flere oplysninger og tilmelding til 
bedste-FAKTOR-øvningen 
kl. 10 – 12 kontakt Gurli Kirkedal, 
tovholder Frivillighedens Huse, 
tlf. 41 22 55 31 og Mette Jakobsen, 
koordinator Frivilligcenter Hjørring, 
tlf. 24 26 40 70. 

Følgende foreninger har bestilt stand på FORENINGSMARKED  

Tværkulturel Venskabsforening i Hirtshals 

 Flere foreninger kan nå at være med - BESTIL gerne stand NU  
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FORENINGSMARKED og bedste-FAKTOR i Hjørring er ét blandt mange 
arrangementer, som foregår i forbindelse med den landsdækkende 
kampagne ”Frivillig Fredag”: den sidste uge i september, hvor der landet 
over sættes fokus på frivilligheden. De forskellige initiativer samles på en 
hjemmeside, som er med til at synliggøre frivillighedens kvaliteter og 
mangfoldighed. Har din forening også et arrangement, opfordres I til at 
gøre det synligt på den fælles hjemmeside: 

 
https://www.frivilligfredag.dk/arrangor/opret 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hjørring Kommunes §18 pulje til frivillige sociale indsatser 
15. september er sidste ansøgningsfrist for foreninger, som ønsker at 
søge puljen til julehjælp. Bemærk at ansøgere skal supplere tilskuddet 
men anden finansiering på minimum 25% af det ansøgte beløb.  

15. oktober er sidste ansøgningsfrist for foreninger, som ønsker at søge 
til drift og/eller projekter i 2020. 

På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du læse mere om betingelser 
og finde det elektroniske ansøgningsskema: 

https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde/
stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde 

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med ansøgningen. 

 
Nye Frivillige FORTÆLLER 
Måske har du læst frivilligfortællinger i Vendelboposten. 

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger. 
Kig forbi hjemmesiden og læs serien Frivillige FORTÆLLER 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

https://www.frivilligfredag.dk/arrangor/opret
https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde
https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller

