
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  marts 2020 

Nyhedsbrev 

Bestyrelse og suppleanter fortsætter indsatsen 
for et godt Frivilligcenter Hjørring! 
 

Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
På Frivilligcenter Hjørrings generalforsamling blev formandens 
beretning, regnskab 2019, budget 2020 og bestyrelsens prioriteringer 
drøftet og fik generalforsamlingen opbakning. Alle interesserede kan 
finde årsrapport, regnskab og budget på Frivilligcenter Hjørrings 
hjemmeside, hvor også referater af bestyrelsesmøder offentliggøres. 
 

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 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/bestyrelsen
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/bestyrelsen
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Hjørring Kommunes §18-pulje  
Hjørring Kommunes §18-pulje har en ansøgningsfrist 15. april for 
ansøgninger til frivillige sociale projekter i 2020. Læs mere om puljen 
på Hjørring Kommunes hjemmeside. 

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med ansøgningen.  

 
 

Nordea-fondens pulje for lokale ildsjæle 
Nordea-fondens her-bor-vi-pulje skal anspore lokale ildsjæle til at sætte 
aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og sammen-
hængskraften i mindre byer. Der er afsat 60 mio. kr. og fonden forventer 
at støtte mere end 100 projekter i løbet af året. På Nordea-fondens 
hjemmeside kan du læse mere om puljens kriterier og ansøgningsbetin-
gelser. Desuden inviterer Nordea-fonden til møder forskellige steder i 
landet. Her kan du møde Nordea-fonden til en snak om projektideer, få 
hjælp til ansøgning og mulighed for at netværke med andre foreninger. 
Mødet nærmest Hjørring afholdes i Arden tirsdag 24. marts kl. 16.30 – 
19.00. I kan tilmelde op til tre personer, og tilmeldingen foregår også på 
Nordea-fondens hjemmeside. 

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med ansøgningen.  

 

 

Ny 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brug dit lokale frivilligcenter – vores formål er at styrke det frivillige 
sociale felt i Hjørring kommune 

 

 

Forårshilsner Bestyrelsen og 
Frivilligcenter Hjørrings ansatte  

https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde/
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/her-bor-vi-puljen
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller

