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FORENINGSMARKED – en aktivitet blandt mange
Onsdag 27. september kl. 15.30 – 18.00 inviteres til FORENINGSMARKED i Forsamlingsbygningen i Østergade 9 i Hjørring. Her kan man blive klogere på, hvilke tilbud frivillige
sociale foreninger giver. Samt hvilke muligheder der er, hvis man går med tanker om at
blive frivillig indenfor det sociale felt. Forsamlingsbygningens café byder på gratis kaffe
og serverer kage og suppe til markedspriser. Underholdningen leveres af Lars Jakobsens
Trio. Forsamlingsbygningens bestyrelsesformand Ole Norhøj Nielsen fortæller:
FORENINGSMARKED er én blandt mange aktiviteter i Forsamlingsbygningen. Jeg er gået
ind i det frivillige bestyrelsesarbejde, fordi jeg synes Forsamlingsbygningen er et godt
tilbud til mange
mennesker og de
cirka 70 frivillige
sociale foreninger,
som bruger huset.
Her er café,
mødelokaler, sal til
større arrangementer
og værksteder, hvor
der arbejdes på
mange kreative hold
flere gange om ugen.
Ligesom der er
træværksted og læres
IT. Nogle foreninger afholder den årlige generalforsamling, mens andre har flere forskellige
aktiviteter hver uge. Forsamlingsbygningen er et spændende sted, som giver mange gode
muligheder for både mennesker og foreninger.
Det er Hjørring Kommune, der ejer Forsamlingsbygningen, og stiller de gode faciliteter til
rådighed for det frivillige sociale felt. Hjørring Kommune har også ansat Gurli Kirkedal,
som tovholder i Frivillighedens Huse: i alt 12 samlingssteder i forskellige lokalområder.
Forsamlingsbygningen er ét blandt de 12 steder, og det er her Gurli Kirkedal har sit kontor.
Gurli deltager også i Forsamlingshusets bestyrelsesmøder og har et godt samarbejde med
de mange frivillige.
Læs videre på næste side…

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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I Forsamlingsbygningen er der to ansatte i caféen og jeg selv, som er tovholder. Alle andre
er frivillige, og selv om det er rigtig mange, er der stadig plads til flere. Måske vil du være
med på et værksted? Måske vil du være frivillig i køkken, café eller som gårdmand? Måske
vil du være med, når FORENINGSMARKED eller lignende arrangementer skal afholdes og
mange praktiske opgaver skal løses? Her er plads til alle og rigtig god brug for alle,
fortæller Gurli Kirkedal.
Hjørring Kommune har lige gennemført en omfattede facaderenovering af Forsamlingsbygningen, så kommer du i Østergade 9 i Hjørring, finder du ikke kun gode tilbud og
muligheder, men også en flot bygning i gadebilledet.
Vi siger TAK til Hjørring Kommune for den flotte renovering, som betyder, at vi er endnu
mere stolte af vores dejlige sted. Vi håber rigtig mange vil besøge os 27. september, så
vi sammen kan fejre den flotte facade og møde mange af de frivillige sociale foreninger,
som bruger huset, siger både Ole Norhøj Nielsen og Gurli Kirkedal med store smil.
FORENINGMARKED arrangeres i samarbejde med Frivilligcenter Hjørring, som har lokaler
i Forsamlingsbygningen med åbningstid tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
Frivilligkoordinator Mette Jakobsen træffes alle dage på tlf. 24 26 40 70
Gurli Kirkedal kan træffes på tlf. 41 22 55 31 og Ole Norhøj Nielsen på tlf. 30 32 07 34
Alle tre kan træffes på FORENINGSMARKED onsdag 27. september.

Frivillige FORTÆLLER
Vil du vide mere om muligheder i den
frivillige sociale verden, kan du kontakte
Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i
Hjørring, hvor åbningstiden er:
tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
Du er også velkommen til at ringe til
koordinator Mette Jakobsen
på tlf. 24 26 40 70

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00

