
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  marts 2019 

Nyhedsbrev 

Hjørring Kommunes pulje til frivillige sociale projekter 

Næste ansøgningsfrist til §18 puljen er 15. april. I denne omgang 
ydes tilskud til frivillige sociale projekter i 2019. Du kan læse mere 
om puljen og finde ansøgningsskema på Hjørring Kommunes 
hjemmeside: https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-
socialt-arbejde/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde/  

Bemærk at foreningen skal have et aktivt nemID, adgang til digital 
postkasse og en nemkonto. 

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med at skrive ansøgningen. 
Anbefaler I kontakter os i god tid inden ansøgningsfristen. Ring gerne 
og aftal nærmere med koordinator Mette Jakobsen på tlf. 24 26 40 70. 

 

Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

Formand Hanne Jensen og næstformand Lars Lind Jakobsen udgør 
sammen med Birthe Andersen Frivilligcenter Hjørrings forretnings-
udvalg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Ellen-Margrethe Pagter, 
Britta Eckhardt og Louise Bilde Hvelplund, som er udpeget af Hjørring 
Byråd. Suppleanter er Gunvor Sunesen og Ole Valsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøder bliver offentliggjort på Frivilligcenter 
Hjørrings hjemmeside:  https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
frivilligcenter-hjoerring/bestyrelsen  

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde og Frivilligcenter Hjørring 
tilbud, er du altid velkommen til at besøge os i åbningstiden i 
Østergade 9 i Hjørring. Koordinator Mette Jakobsen træffes alle 
hverdage på tlf. 24 26 40 70. 

Hanne Jensen Ellen-Margrethe Pagter Birthe Andersen Lars Jørn Lind Jakobsen 

  Britta Eckhardt Louise Bilde Hvelplund Ole Valsson Gunvor Sunesen 
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Årets foreningsmarked 
– sæt kryds i kalenderen lørdag 28. september 

 
I år bliver der inviteret til ”Frivillig-Fredag-arrangement” lørdag 
28. september i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

”Frivillig-Fredag-ugen” er sidste uge i september og her synliggøres 
og fejres frivilligheden ved arrangementer i hele landet.  

Vi har i flere år afholdt et fint foreningsmarked. Men de sidste år talt om, 
at vi gerne vil have flere gæster. Så i år prøver vi at kombinere et socialt 
arrangement og foreningsmarked. Et socialt arrangement, hvor 
bedsteforældre og børnebørn inviteres til at synge sammen med Hjørring 
Rytmiske Pigekor. Samt foreningsmarked, hvor frivillige sociale 
foreninger gives mulighed for at præsentere gode tilbud og inspirere flere 
til at blive frivillige. 

Det er vores håb, at blandt andre børnenes forældre vil besøge 
foreningsmarked – inden de skal høre sange, som dagen sluttes af med.  

Sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen lørdag 28. september kl. 10 – 14. 

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Forsamlingsbygningen og 
Frivilligcenter Hjørring. Du er velkommen til at kontakte tovholder Gurli 
Kirkedal, tlf. 41 22 55 31 eller koordinator Mette Jakobsen, tlf. 24 26 40 70, 
hvis du allerede nu gerne vil høre mere om arrangementet. Eller måske 
har ideer, som kan komme med i planlægningen. 

Inden sommerferie udsendes et program for dagen med mulighed for at 
bestille stand på dette års foreningsmarked. 

 

Skal der være ”Frivillig-Fredag-arrangement” i dit lokalområde? 

Måske har din forening lyst til at lave et ”Frivillig-Fredag-arrangement” i 
dit lokalområde. Hvis I ønsker Frivilligcenter Hjørring inddraget i 
planlægningen, er I velkomne til at aftale nærmere med koordinator 
Mette Jakobsen, tlf. 24 26 40 70. 

 
 

Nye Frivillige FORTÆLLER 
Måske har du læst frivilligfortællinger i Vendelboposten. 

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger 
i serien Frivillige FORTÆLLER  

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

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

