
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  juni 2018 

Nyhedsbrev 

TAK for en dejlig sommerfest  
360 frivillige fra det sociale område var samlet til sommerfest i 
Idrætscenter Vendsyssel fredag 8. juni. En skøn fest med god 
servering, underholdning og uddeling af Hjørring Kommunes 
frivilligpris. Stort TILLYKKE til Natteravnene, som blev hædret 
for deres prisværdige indsats blandt unge i nattelivet. Stor TAK 
til alle for jeres fantastiske frivillige engagement året rundt 

 

 

 

 

 

 

 

 

På www.frivilligcenterhjoerring.dk kan du se flere foto fra sommerfesten. 

 
Sæt X i kalenderen! 

 
Måske vil din bestyrelse også være med? De sidste ledige 
pladser fordeles efter først til mølle-princippet og der er tilmelding 
til Frivilligcenter Hjørring: Mette Jakobsen på tlf. 24 26 40 70. 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde betaler underviser og 
Frivilligcenter Hjørring står for forplejningen. Du kan læse mere 
om kursets indhold her: https://frivillighed.dk/kurser/naar-du-skal-
lede-en-sag-grundkursus-for-nye-bestyrelsesmedlemmer-i-smaa-
foreninger  

 
 
Som sidste år inviteres til Foreningsmarked i Forsamlingsbygningen 
i Hjørring. Også i år kan frivillige sociale foreninger få stand. 
Du kan bestille stand på tlf. 24 26 40 70 eller mail: 
mette@frivilligcenterhjoerring.dk  

         
 

           Fortsætter næste side... 

Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer torsdag 30. august kl. 11.30–17.30 

Foreningsmarked i Forsamlingsbygningen onsdag 26. september 15.30 – 17.00  

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
https://frivillighed.dk/kurser/naar-du-skal-lede-en-sag-grundkursus-for-nye-bestyrelsesmedlemmer-i-smaa-foreninger
https://frivillighed.dk/kurser/naar-du-skal-lede-en-sag-grundkursus-for-nye-bestyrelsesmedlemmer-i-smaa-foreninger
https://frivillighed.dk/kurser/naar-du-skal-lede-en-sag-grundkursus-for-nye-bestyrelsesmedlemmer-i-smaa-foreninger
mailto:mette@frivilligcenterhjoerring.dk


 2 

 

Bemærk venligst i mailen, hvis I skal bruge strøm, medbringer rollup eller 
har andre ønsker til jeres stand. Som sidste år vil en stand være et bord. 
Ingen skillevægge og derfor ingen mulighed for at hænge noget op.  

Endeligt program for Foreningsmarked sendes ud til alle medlemsforeninger 
medio august. Allerede nu kan vi fortælle, at der op til Foreningsmarked 
bliver musik i gågaden. Undervejs går Lars Jakobsen på scenen i Salen 
med Frivilligsangen og når Foreningsmarked slutter kl. 17, serveres der 
gratis suppe i Caféen.   

Håber mange har lyst til at deltage i Foreningsmarked og mange gæster 
vil benytte lejligheden til at se, hvad den frivillige sociale verden byder på. 
Med Foreningsmarked er vi med til at markere ”Frivillig Fredag”: sidste uge 

i september, hvor der landet over sættes fokus på frivillighedens værdier 
og gode tilbud.  

 

Møde om Hjørring Kommunes §18 pulje onsdag 3. oktober kl. 15.30 – 17.30 

Du kan læse mere om puljen på Hjørring Kommunes hjemmeside: 
https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde/stoette-
til-frivilligt-socialt-arbejde/  På mødet 3. oktober gives information om 
ansøgningsprocessen: målgrupper, elektronisk ansøgningsskema, CVR, 
NemID, digital postkasse mv. Samt inspiration til indsatser og måske 
samarbejde på tværs af foreninger. Invitation/program for mødet sendes ud 
til alle medlemsforeninger omkring 1. september. 

 

Persondataforordningen er trådt i kraft. Der arbejdes på at arrangere et 
informationsmøde om de nye regler. Lykkes det, vil en mødeinvitation blive 
sendt ud til alle medlemsforeninger senest medio august.   

 

Sommerferie 
Frivilligcenter Hjørring er lukket i juli måned. 

 

 

 
Vi ønsker alle en rigtig god sommer 

      Mette Jakobsen, koordinator  

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 
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