Nyhedsbrev
Frivilligcenter Hjørring – december 2021

Kære frivillige
2021 blev endnu et år præget af corona. Og endnu engang må vi håbe,
at det nye år bliver bedre end det vi snart afslutter.
Jeres nærvær og gode fællesskaber har hjulpet mange gennem året,
og fra Frivilligcenter Hjørring får I hjertelig TAK fordi I holder ud og
holder ved.
Vi ved, at I foruden svære corona problemer også har mødt problemer
med foreningskonto. Særligt i den sidste §18-ansøgningsrunde var der
problemer med Hjørring Kommunes elektroniske ansøgningsskema.
Og så er der de mere almindelige problemer, som vi næsten har glemt,
men som også skal løses, så de ikke vokser sig store.
Hvis I står tilbage med noget, som vi kan hjælpe med i Frivilligcenter
Hjørring, er I velkomne. Vi holder juleferie fra 23. december til 3. januar
og glæder os til at møde jer i det nye år!

Pas godt på jer selv og hinanden
Frivilligcenter Hjørring ønsker alle en
glædelig jul og et godt nyt år!
Læs Frivillige FORTÆLLER på: www.frivilligcenterhjoerring.dk/
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Lokale kurser
Torsdag 16. december åbnede Center for Frivilligt Socialt Arbejde for
bestilling af lokale kurser:
https://frivillighed.dk/kurser/lokale-kurser/alle-lokale-kurser
Et lokalt kursus betyder, at kurset kan afholdes i vores lokalområde,
hvis vi selv kan samle mindst 15 deltagere, stille lokale til rådighed og
betale forplejning. Center for Frivilligt Socialt Arbejde betaler underviser.
Ansøgningsfristen er 2. februar og i Frivilligcenter Hjørring hjælper vi
gerne med at skrive ansøgningen. Eller måske med at finde flere
deltagere, hvis I ikke selv kan samle 15.

Tilbagemelding på årets §18-bevilling
For jer der har fået en §18-bevilling i 2021, er det tid til at indsende
tilbagemeldingsskema til Hjørring Kommune. Tilbagemeldingsskemaet
kom sammen med bevillingsbrevet i foreningens digitale postkasse.
I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med tilbagemeldinger.

Dialogmøde torsdag 21. april kl. 19 – 21 i Forsamlingsbygningen i Hjørring
I almindelige tider inviteres til dialogmøde mellem politikere fra Sundheds-,
Ældre- og Handicapudvalget og frivillige fra den sociale verden den
sidste torsdag i januar. Men det er ikke almindelige tider, og mødet er
derfor udsat til foråret. Sæt gerne allerede nu et kryds i kalenderen.
Når tiden nærmer sig, får I selvfølgelig en invitation med aftenens
program.
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