
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  december 2017 

Nyhedsbrev 

Dialogmøde om frivilligheden torsdag 25. januar kl. 19–21 
Traditionen tro inviterer Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse til dialogmøde, hvor vi 
sammen med politikere kigger på de muligheder og problemer der er i den frivillige 
sociale verden. Når vi mødes i januar skal vi selvfølgelig have den nye frivilligheds-
politik på programmet, og drøfte hvordan vi sammen med Kommunens nye 
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg kan fortsætte det gode samarbejde om en 
mangfoldig frivillig social indsats. Mødet afholdes i Forsamlingsbygningen, 
Østergade 9 i Hjørring. Programmet kan ses på www.frivilligcenterhjoerring.dk 
 
Medlemsforeninger får invitation til dialogmøde tilsendt primo januar. Allerede nu 
må du meget gerne dele denne information og sætte kryds i kalenderen 25. januar.  

Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage i denne fælles start på det nye år. Af 
praktiske grunde vil Frivilligcenter Hjørring gerne have tilmeldinger senest fredag 
19. januar på tlf. 24 26 40 70 eller mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk    

 

Møde med Velux Fonden tirsdag 13. februar kl. 13–15  
Repræsentant fra Velux Fonden kommer til Hjørring for at fortælle om pulje, som 
kan søges af aktive frivillige over 60 år. Er dette tilbud relevant for din forening, vil 
du måske allerede nu dele denne information med foreningens øvrige medlemmer 
og sætte kryds i kalenderen 13. februar. Program kan ses på Frivilligcenter 
Hjørrings hjemmeside fra midt i januar.  

På mødet kan du høre, om din ide falder indenfor det Velux Fonden bevilger penge 
til. Samt blive klogere på ansøgningsproceduren. Mødet holdes i Forsamlings-
bygningen og af praktiske grunde vil Frivilligcenter Hjørring gerne have tilmeldinger 
senest tirsdag 6. februar på tlf. 24 26 40 70 eller mail: 
mette@frivilligcenterhjoerring.dk  

 

TAK for et godt år! 
Frivilligcenter Hjørring vil gerne afslutte 2017 med at sende en TAK til alle, som er 
engagerede og aktive i den frivillige sociale verden. Jeres indsats betyder SÅ 
meget for mange mennesker og for livet i de lokalområder, hvor I er aktive. 
I frivilligcentret glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde i det nye år. 
Og nye skal være velkomne i det frivillige sociale fællesskab! 
 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et rigtig godt nyt år! 

Frivilligcenter Hjørring er lukket mellem jul og nytår. Vi åbner igen torsdag 4. januar 

og i det nye år er åbningstiden fortsat tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

På næste side finder du Årskalender 2018  

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside kan du finde en ajourført Social Vejviser 
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Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Nyhedsbrev 


