Nyhedsbrev
Frivilligcenter Hjørring – september 2021

Kære frivillige
Vi havde glædet os meget til at feste sammen med jer, så det var noget
af en mavepuster, at frivilligfesten blev aflyst kort før den skulle begynde.
Da beslutningen blev truffet, var mange allerede på vej til Vrå, hvor
feststemningen blev afløst af skuffelse med denne besked fra Hjørring
Kommune:

Frivilligfesten i dag fredag den
24. september er desværre
aflyst ud fra et forsigtighedshensyn på grund af et større
corona-udbrud i Hjørring
kommune i aldersgruppen
+50-årige.

Nu håber vi mange vil glæde sig til frivilligfesten fredag den 30. september 2022. Og kan hilse fra Anja Ringgren Lovén, som også næste
år vil tage turen fra Afrika til Vendsyssel og glæder sig til at fortælle os
om sin indsats for Afrikas Heksebørn.
Årets frivilligpris indenfor det sociale område skulle uddeles ved festen.
Nu bliver det i stedet som sidste år, hvor politikere fra Sundheds-,
Ældre- og Handicapudvalget, indstiller og prismodtager var samlet ved
et mindre arrangement.
Apropos pris, så var det ikke omkostningsfrit at aflyse festen, og rygtet
om, at det også skete for at spare penge kan tilbagevises. Og apropos
penge, så er der snart ansøgningsfrist til §18-puljen.
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Hjørring Kommunes pulje til frivillige sociale indsatser
Fredag 15. oktober er sidste ansøgningsfrist til Hjørring Kommunes
§18-pulje. I denne omgang kan I søge om tilskud til både drift og
projekter i 2022. I kan læse mere om §18-puljen og finde det elektroniske
ansøgningsskema på Hjørring Kommunes hjemmeside:
https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/frivillig/frivilligt-socialt-arbejde
I Frivilligcenter Hjørring kan vi hjælpe med ansøgningen. Ring gerne for
nærmere aftale på tlf. 24 26 40 70.

Nye Frivillige FORTÆLLER
Måske har du læst frivilligfortællinger i den lokale ugeavis. Siden
seneste nyhedsbrev er der kommet flere nye interessante fortællinger.

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger.
Kig forbi hjemmesiden og læs serien Frivillige FORTÆLLER.
Mange hilsner
Mette Jakobsen, koordinator Frivilligcenter Hjørring
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