
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  december 2018 

Nyhedsbrev 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

TAK! 
December er juletid, men også tid til at gøre status og skue ind i et nyt 
år. I Frivilligcenter Hjørring kan vi se tilbage på endnu et år med skøn 
aktivitet i den frivillige sociale verden. TAK for jeres fantastiske indsats 
og inspirerende engagement. I Frivilligcenter Hjørring glæder vi os til 
at fortsætte det gode samarbejde i 2019. 

 

Opdateret Social Vejviser 
Frivilligcenter Hjørring udgiver Social Vejviser. Her videregives 
oplysninger om frivillige sociale foreninger, rådgivninger, mødesteder 
mv. Langt fra det hele kan være med. Ligesom der kan være kontakt-
oplysninger, åbningstider mv., som ændres kort efter udgivelsen. 
Kontakt os hvis du synes noget mangler eller oplysninger skal ændres. 
Sammen kan vi gøre Social Vejviser endnu bedre  

 

Sæt X i kalenderen torsdag 31. januar kl. 19 – 21 
Traditionen tro inviteres til dialogmøde mellem byrådspolitikere og 
frivillige fra den sociale verden sidste torsdag i januar, så vi sammen 
kan tage hul på det nye år. Frivilligcenter Hjørrings medlemsforeninger 
får program for dialogmødet tilsendt og mødet annonceres også i 
Vendelboposten i januar. Mødestedet er Forsamlingsbygningen og 
tilmeldingsfristen er 25. januar. Ønsker du at vide mere allerede nu, 
eller tilmelde dig, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenter 
Hjørring: Mette Jakobsen, tlf. 24 26 40 70 

 

Årskalender 2019 
På næste side finder du Årskalender 2019, hvor nogle væsentlige 
begivenheder i den frivillige sociale verden er markeret. Måske finder 
du her flere kryds til kalenderen!  

 

Nye Frivillige FORTÆLLER 
Måske har du læst frivilligfortællinger i Vendelboposten. 
I den seneste artikel fortæller Eva Møller om at være frivillig i RAV. 
På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger 
i serien Frivillige FORTÆLLER  

 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 
      Frivilligcenter Hjørring er lukket mellem jul og nytår 
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