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Nyhedsbrev 

 
 

 

TAK for et godt dialogmøde! 
Traditionen tro var politikere og frivillige indenfor det sociale felt  inviteret 
til dialogmøde sidste torsdag i januar. I år var Lars Skov Henriksen fra 
Aalborg Universitet og Anni Melgaard fra Home-Start Familiekontakt 
inviteret som oplægsholdere. Emnet var samarbejde mellem Hjørring 
Kommune og den frivillige sociale verden. 

Først fik vi en mere teoretisk indgang til emnet og efterfølgende konkrete 
eksempler på samarbejdet mellem kommune og et frivilligt socialt tilbud til 
børnefamilier. 

Mødet blev afsluttet med debat, hvor det var muligt at komme med både 
indlæg og spørgsmål. Det blev til såvel gode som mindre gode eksempler 
på samarbejde. Og endnu engang viste det sig, at det er godt vi samles til 
dialogmøde. For vi kan lære meget af alle eksempler. De gode kan 
inspirere og når noget er gået skævt, er det godt at drøfte hvorfor, og hvad 
der skal til for at bringe samarbejdet tilbage på sporet.  

TAK for en god aften og jeres engagement i det frivillige sociale felt  
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Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Se flere billeder fra aftenen på Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside eller 
facebook side. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et X til kalenderen! 
Frivilligcenter Hjørring afholder generalforsamling torsdag 5. marts 
kl. 19 – 21. Alle medlemsforeninger får i god tid invitation med 
dagsorden. Allerede nu kan Frivilligcenter Hjørrings Årsrapport 2019 
samt Regnskab 2019 og Budget 2020 hentes på Frivilligcenter Hjørrings 
hjemmeside. 

Alle frivillige sociale foreninger er velkomne som medlemmer i 
Frivilligcenter Hjørring. Ønsker I stemmeret på generalforsamlingen, 
skal foreningen være medlem inden 5. marts. Det koster ikke noget at 
være medlem. Det koster heller ikke noget at bruge Frivilligcenter 
Hjørring. Vi hjælper gerne alle frivillige sociale foreninger uanset 
medlemskab  – så langt ressourcerne rækker 

 

Venlig hilsen 
Frivilligcenter Hjørrings Bestyrelse 

 

 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
https://www.facebook.com/pg/Frivilligcenter-Hj%C3%B8rring-373205102723082/photos/?ref=page_internal
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/%C3%85rsrapport_2019.pdf
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Aarsregnskab-2019_og-budget-2020.pdf

