Nyhedsbrev
Frivilligcenter Hjørring – maj 2021

Genåbning af det indendørs foreningsliv 21. maj
Lige om lidt bliver der åbnet for de frivillige sociale indendørs foreningsaktiviteter!
TAK for alt det I har formået at holde i gang under svære betingelser og
VELKOMMEN TILBAGE til jer, der genoptager de frivillige aktiviteter fra
21. maj
De generelle betingelser for de indendørs foreningsaktiviteter forventes
at omfatte et forsamlingsloft på 50, som 11. juni hæves til 100. Samt krav
om coronapas, som skal vise, om du er færdigvaccineret, har været smittet eller er testet negativ indenfor 72 timer. Når vi ved mere om afstandskrav, rengøring og andre konkrete betingelser for brug af Forsamlingsbygningen og de øvrige kommunale lokaler, som stilles til rådighed for den
sociale frivillighed, hører I fra os igen. Og vi hører gerne fra jer, hvis der er
noget Frivilligcenter Hjørring kan hjælpe med. Vi glæder os MEGET til det
igen er muligt at afholde de indendørs sociale aktiviteter, som mange
mennesker har savnet alt for længe.

Genåbningspulje til den sociale frivillighed
Byrådets Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg har på møde 12. maj
besluttet at lave en ekstra §18-pulje-ansøgningsrunde i år: en genåbningspulje på 300.000 kr. med ansøgningsfrist 15. august. Du kan læse mere
om §18-puljen på Hjørring Kommunes hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte Frivilligcenter Hjørring, hvor vi gerne hjælper med
ansøgningen.

Frivilligcenter Hjørrings 10 års jubilæum og
generalforsamling 1. juni
Alle medlemsforeninger har fået mail med dagsorden til Frivilligcenter
Hjørrings generalforsamling. Når vi kender antal deltagere og de gældende corona restriktioner, får alle tilmeldte mail med oplysning om betingelser, mødested og forplejning.
Vi håber generalforsamlingen kan holdes i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå
tirsdag 1. juni kl. 16.30 – 18.30, og at vi kan afslutte med god mad og
sammen glædes over genåbningen af indendørs foreningsaktiviteter og
Frivilligcenter Hjørrings 10 års jubilæum
HUSK tilmelding til generalforsamlingen senest 17. maj til Frivilligcenter Hjørrings koordinator Mette Jakobsen, tlf. 24 26 40 70 og mail
mette@frivilligcenterhjoerring.dk
De bedste hilsner
Mette Jakobsen

