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Frivilligcenter Hjørring  –  oktober 2020 

Nyhedsbrev 

Så er der igen en bekymrende coronasituation 
i Hjørring kommune 

Det betyder blandt andet, at Frivillighedens Huse, og herunder også 
Forsamlingsbygningen i Østergade 9 i Hjørring, foreløbig er lukket 
indtil omkring 1. november. 

Frivilligcenter Hjørrings kontor i Forsamlingsbygningen har almindelig 
åbningstid til og med torsdag 15. oktober, hvor der er sidste ansøg-
ningsfrist til Hjørring Kommunes §18-pulje. I denne omgang kan I 
søge til både drift og projekter i 2021 – og få hjælp til ansøgningen i 
Frivilligcenter Hjørring. Bemærk, at fordi Forsamlingsbygningen er 
lukket, skal alle yderdøre være låste, så ring gerne inden I kommer, 
så vi er opmærksomme på at låse op for jer.  

Efter 15. oktober skal alle henvendelser til FCH starte pr. telefon. 
Det vil fortsat være muligt at aftale møde og få hjælp i frivilligcentret, 
det skal bare først aftales pr. telefon. Så kan vi også aftale, om vi skal 
bære mundbind, når I kommer. Det bedste vi kan gøre, er at tage 
hensyn til hinanden, og hjælpe hinanden med at komme bedst muligt 
gennem coronakrisen.  

Mette Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter Hjørring, træffes alle dage 
på tlf. 24 26 40 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillig Fredag med Frivilligpris, Frivillige FORTÆLLER 
og Frivilligsang 

TILLYKKE til Erik Larsen fra Lendum med Hjørring Kommunes Frivil-
ligpris 2020 for det sociale område. Med prisen følger kr. 15.000. 

I år blev en ganske anderledes Frivillig Fredag den 25. september. 
Grundet corona-situationen var det fysiske fremmøde pålagt begræns-
ning. Derfor blev Hjørring Kommunes Frivilligpris inden for det sociale 
område uddelt ved et mindre arrangement. 

Modtager af Hjørring Kommunes Frivilligpris 2020: 
Erik Larsen fra Lendum Pensionistforening. 

Per Møller (C), 1. viceborgmester og SÆH-udvalgsformand uddeler prisen. 
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Erik Larsen får frivilligprisen for sine mange års indsats for ældre i 
Lendums lokalsamfund. Vil du vide mere om selve frivilligprisen, finder 
du det her: 

https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/ 

Når nu Frivillig Fredag ikke kunne afvikles med fysisk fremmøde blev det 
i stedet til formidling og fællesskab på de sociale medier. Frivilligcenter 
Hjørring delte tre ting via facebook: uddelingen af årets frivilligpris, vores 
artikelserie Frivillige FORTÆLLER og endelig havde vores nye prakti-
kant, Arwa Almeiza, til Lars Jokobsens Frivilligsang, produceret en ny 
billed-video med klip fra den frivillige sociale verden i Hjørring kommune. 
Læs mere om Arwa på vores hjemmeside og find også frivilligsangen 
med video. 

 

TILLYKKE til to af vores medlemsforeninger med HAS-prisen 2020 

Med prisen følger kr. 10.000 til at gøre yderligere gavn blandt deltagere 
og frivillige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny Frivillige FORTÆLLER og ny praktikant 
Måske har du læst frivilligfortællinger i Vendelboposten. Denne gang 
fortæller Peter Boje om at være frivillig i Forsamlingsbygningen, hvor 
han laver mad. 

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

Du kan også læse vores nye praktikant Arwa Almeizas beretning om at 
være praktikant i Frivilligcenter Hjørring. 

 

 

 

 

 
 

Pas godt på jer selv og hinanden! 
De bedste hilsner Mette Jakobsen 

Anni Melgaard fra Home-Start Hjørring og Carsten Hjerresen 
fra Foreningen Jordforbindelsen modtager HAS Prisen 2020 

https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde/hjoerring-kommunes-frivilligpris/?fbclid=IwAR0RA2URaU4m67c8A8cWknhB82nZZTAtj1m_FsnX2YNtzldVt0n98-NbKqM
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller

