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TAK FOR ET GODT
med

TAK for et godt Foreningsmarked lørdag 28. september!
TAK til de foreninger, som havde stand på Foreningsmarked og på
denne måde var med til at fortælle om de mange gode tilbud, der er i den
frivillige sociale verden. Samt de mange muligheder der er for at komme
med i det frivillige fællesskab som frivillig. Også TAK til musikere fra
Hjørring Musiske Skole og deltagerne i bedste-FAKTOR, som sørgede
for dejlig stemning og musik i både Forsamlingsbygningen og udenfor i
gågaden. Og til Chelina Bagger, næstformand i Sundheds-, Ældre- og
Handicapudvalget, som med rosende ord til den frivillige sociale verden
åbnede Foreningsmarked.
I snart mange år har der været afholdt Foreningsmarked i Hjørring i
forbindelse med den landsdækkende kampagne ”Frivillig Fredag”: sidste
uge i september, hvor der landet over sættes fokus på frivilligheden.
Synes I godt om ideen? Har I ideer til at udvikle Foreningsmarked?
Eller måske ideer til nye aktiviteter i forbindelse med den landsdækkende
kampagne sidst i september? I så fald hører vi gerne om ideerne i
Frivilligcenter Hjørring, hvor vi også er klar til at hjælpe med §18ansøgninger

Tirsdag 15. oktober er der sidste ansøgningsfrist til
§18-puljen: til drift og aktiviteter i 2020
Hjørring Kommunes §18-pulje støtter frivillige sociale tiltag målrettet
mennesker, som har brug for fællesskaber, og ofte også brug for hjælp til
at finde ind i fællesskaber. Du kan læse mere om §18-puljen, målgrupper
og betingelser for at søge på Hjørring Kommunes hjemmeside:
https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde/
stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde
I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med at skrive ansøgningen.
Behøver I hjælp til CVR, forenings-nemID og digital postkasse, som I
skal have for at søge §18-puljen, kan I kontakte Louise Brasholt,
Hjørring Bibliotek på tlf. 72 33 48 75.

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
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