
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  januar 2019 

Nyhedsbrev 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Dialogmøde torsdag 31. januar kl. 19.00 – 21.00 
Traditionen tro inviteres til dialogmøde 
mellem den frivillige sociale verden og 
politikere fra Sundheds-, Ældre- og 
Handicapudvalget. 

Det gode fællesskab og det gode 
samarbejde mellem frivillige og ansatte 
i Hjørring Kommune er emnet på dette 
års dialogmøde. 

Her kan vi sammen tage hul på det nye 
år og drøfte, hvordan vi kan blive endnu 
bedre til at samarbejde om gode tiltag 
indenfor det frivillige sociale felt. 
 

Dialogmødets program: 

 

• Hanne Jensen, Frivilligcenter Hjørrings bestyrelsesformand 
byder velkommen 

• Per Møller, formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 
orienterer om udvalgets arbejde og ønsker til det frivillige sociale felt 

• Pause med en lille forfriskning 

• Helle Lyngbak, udviklingskonsulent i Hjørring Kommunes Plan & 
Udvikling fortæller om samarbejde mellem frivillige og ansatte, 
som skaber god udvikling i både byer og landdistrikter i Hjørring 
kommune 

 

Mødet afholdes i Forsamlingbygningen, Salen på 1. sal, Østergade 9 
i Hjørring og i godt samarbejde mellem Frivillighedens Huse og 
Frivilligcenter Hjørring.  

Vi håber mange har lyst til at deltage i mødet og vil af praktiske grunde 
gerne have tilmeldinger senest fredag 25. januar på tlf. 24 26 40 70 
 

 

Muligheder i foreningens digitale postkasse 
Frivillighedens Huse og Frivilligcenter Hjørring inviterer også til 
informationsmøde om foreningers brug af digital postkasse. 

Program bliver udsendt senere. Her og nu opfordres til at sætte X 
i kalenderen 4. februar sidst på eftermiddagen, hvis I gerne vil 
blive bedre til at bruge foreningens digitale postkasse.  



 2 

 

Om 100 år er alting IKKE glemt! 
Som koordinator i Frivilligcenter Hjørring får jeg lov til at følge med i livet 
i den frivillige sociale verden, og det er en stor glæde at være sammen 
med mennesker, der også engagerer sig i andres ve og vel. Det er så 
betydningsfuldt for det gode fællesskab.  

Med et smil på læben er der stadig en del danskere, der henviser til Emma 
Gads Takt og Tone fra 1918, når vi diskuterer, hvad sig hør og bør. Smilet 
fordi mange råd hører en anden tid til, men der er også noget med gyldig-
hed i dag. Selv skrev Emma Gad i bogens forord:  
 

"Kun én hovedregel for alt menneskeligt samkvem bliver aldrig forældet. 
Det er den at handle mod sine medmennesker ud fra et godt hjerte." 
 

Her 100 år efter er der grund til at minde om den konstatering. Når store 
banker hvidvasker penge, som blandt andet kan have forbindelse til terror. 
Når udenlandske pengemænd uberettiget får udbetalt danske skatte-
kroner, som mangler i statskassen, når landets velfærd skal finansieres. 
Når en embedsmand i Socialstyrelsen er sigtet for at have taget godt 100 
mio. kr. til eget luksusforbrug af penge, som skulle være gået til landets 
mest fattige og udsatte grupper. Ja, så er det tid til at minde om, at det 
gode fællesskab ikke kommer ud af ingenting. Det gode fællesskab næres 
af mennesker, der handler mod sine medmennesker ud fra et godt hjerte. 

 
Hjertelig TAK til alle jer, der er med til at styrke det gode fællesskab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle ønskes et rigtig godt nyt år! 

 
Mette Jakobsen, koordinator Frivilligcenter Hjørring 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 


