Nyhedsbrev
Frivilligcenter Hjørring – juli 2021

TAK for alt det I gør helt FRIVILLIGT
Det har været fantastisk at se, hvad den frivillige sociale verden har
bidraget med trods svære betingelser i lange tider. Nu er det sommer,
corona restriktioner lempes eller forsvinder, og vi kigger ind i en tid, hvor
en mere normal hverdag tegner sig. I Frivilligcenter Hjørring vender vi
tilbage til normal åbningstid tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 fra den
3. august. I er selvfølgelig stadig velkomne til at aftale møde pr. telefon
eller mail. Det kan give den fordel, at der er afsat tid og er kaffe på
kanden når I kommer.
Her er et link til Frivilligcenter Hjørrings facebook side, hvor der er en lille
film med frivilligcenterets TAK til alle jer mange frivillige

Frivillig Fredag
Lokale Stemmer er temaet, når frivilligheden fejres over hele landet
Frivillig Fredag, som altid er sidste fredag i september. Et meget relevant
tema i 2021, hvor vi tirsdag 16. november skal vælge det Byråd, som de
kommende fire år står i spidsen for den kommunale drift og udvikling.
Lad også den frivillige sociale stemme blive hørt i valgkampen. Og lad os
samles om at gøre Hjørring kommune til et endnu bedre sted at leve livet!
Lokalt markerer vi Frivillig Fredag den 24. september med fest for den
sociale frivillighed i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå kl. 15 – 19. Sidst i
august får I den officielle invitation, som afslører hvad der er på programmet. Allerede nu må I gerne begynde at glæde jer og sætte et KRYDS i
kalenderen den 24. september – og sæt også et på stemmesedlen
16. november!

God sommer!
Frivilligcenter Hjørring er lukket i juli. Vi håber solen vil skinne gavmildt på
alle og glæder os til at møde jer på den anden side af sommerferien
De bedste hilsner Jesper og Mette

