
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  juni 2019 

Nyhedsbrev 

Nu kan der bookes stand på 
Foreningsmarked lørdag 28. september! 
Håber din forening vil være med til at gøre dette års Foreningsmarked 
til en festlig, oplysende og inspirerende oplevelse. Som sidste år 
inviteres til Foreningsmarked i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 
i Hjørring. Også i år kan din frivillige sociale forening få stand på 
Foreningsmarked. En stand giver mulighed for at præsentere 
foreningens tilbud og inspirere besøgende til at blive frivillige. 

 

Foreningsmarked kombineres med bedste-FAKTOR 
bedste-FAKTOR er en musikalsk oplevelse for bedsteforældre og 
børnebørn, som vi håber børnenes forældre har lyst til at opleve – 
og i samme anledning vil besøge Foreningsmarked. Er du selv 
både frivillig med stand på Foreningsmarked og bedsteforælder, 
har du mulighed for at deltage i begge arrangementer. 

Kl. 10 – 12 øver bedsteforældre og børnebørn sange sammen med 
Rytmisk Pigekor Hjørring 
Kl. 12 åbner Foreningsmarked i Caféen, hvor der også kan købes  
frokost, drikkevarer, kaffe og kage  
Kl. 13.30 – 14.00 inviteres til bedste-FAKTOR: en festlig og fælles 
afslutning på dagen.  

 

Bestil gerne stand på Foreningsmarked nu 
og senest mandag 19. august  
En stand er et bord. Der er ingen mulighed for at hænge noget op på 
væggen. Har din forening brug for strøm, plads til roll-up eller andre 
ønsker til jeres stand, skal det bemærkes ved tilmeldingen. 

Har du gode ideer, hører vi også gerne fra dig, så de kan komme 
med i planlægningen. 

Mette Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter Hjørring, er klar til at 
modtage bestilling af stand og gode ideer til Foreningsmarked. 
Træffes i Frivilligcenter Hjørring i åbningstiden tirsdag og torsdag 
kl. 08.30 – 17.00. Samt alle hverdage på tlf. 24 26 40 70 eller 
mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk 

BEMÆRK Frivilligcenter Hjørring er lukket i juli. 

 

En del af en landsdækkende kampagne  
Endeligt program, med oversigt over foreninger med stand, 
annonceres omkring 1. september. Foreningsmarked i Hjørring er ét 
blandt mange initiativer, som samles under kampagnen ”Frivillig 
Fredag”: sidste uge i september, hvor der sættes fokus på frivillighed 
mange steder i Danmark. I Frivilligcenter Hjørring kan vi fortælle mere 
om både den landsdækkende kampagne, foreningsmarked i Hjørring 
og den lokale sociale frivillighed.  
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Hjørring Kommunes Frivilligprisen 2019 
er tildelt Team De Blå Trøjer – de frivillige i 
Forsamlingsbygningen Hjørring... 
 

Vi havde en dejlig sommerfest for frivilligheden 
i Idrætscenter Vendsyssel den 14. juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nye Frivillige FORTÆLLER 
Måske har du læst frivilligfortællinger i Vendelboposten. 

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger 
i serien Frivillige FORTÆLLER. Kig forbi hjemmesiden og læs de seneste. 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

TILLYKKE 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller

