
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  maj 2020 

Nyhedsbrev 

Et skridt mod en mere normal hverdag!  
Det er fortsat en underlig tid, hvor meget foregår på en anden måde 
end sædvanlig, hvor noget har reduceret åbningstid mens andet 
stadig er lukket. Men vi har taget hul på anden fase af genåbningen 
af Danmark.  

Torsdag 7. maj fremlagde statsministeren planen for anden fase. 
Vi kan nu igen låne bøger på biblioteket og butikker åbner i indkøbs-
centre. Planen omfatter også udendørs idræts- og foreningsliv. Og de 
store elever vender tilbage til skolen mens caféer og restauranter igen 
kan byde gæster velkomne.  

Allerede 25. april blev der indgået en bred politisk aftale om initiativer 
for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Aftalens 
afsnit 3 omhandler Genoptagelse af aktiviteter på det sociale område, 
og her står blandt andet, at private og kommunale tilbud bør prioritere 
at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed 
og trivsel hos borgerne. Og særligt hos de grupper, som har været 
særligt hårdt ramt af restriktioner og generel nedlukning. Aftalen kan 
læses på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: https://sim.dk/ 

Det hele skal ske på særlige betingelser. Tilbud til særligt sårbare 
grupper aftales med Kommunen. Og vi skal fortsat holde afstand, 
være opmærksomme på god hygiejne og ikke samles mere end 10 
personer. Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer: https://www.sst.dk/  

Tredje fase af genåbningen begynder 8. juni. Hvis udviklingen indtil da 
går godt, er der udsigt til, at vi herefter må samles 30 – 50 personer og 
endnu mere kan 
åbne. Mens 
forbuddet mod 
arrangementer 
med mere end 500 
personer fastholdes 
til minimum 
31. august.  

Indholdet i anden 
fase plus planer for 
de næste faser af 
genåbningen kan 
læses på Statsministeriets hjemmeside: www.stm.dk  

Flere foreninger har været i gang hele tiden, andre er igen i gang og 
nogen kommer fortsat til. I Frivilligcenter Hjørring er vi begyndt at 
komme på kontoret, men alle henvendelser starter stadig pr. telefon. 
Jeg træffes alle dage på tlf. 24 26 40 70 og glæder mig til at høre fra jer! 

 

Mange hilsner Mette Jakobsen, koordinator 
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Nye Frivillige FORTÆLLER 
Måske har du læst frivilligfortællinger i Vendelboposten. 

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

 

 

 

 

 

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

