
  
 

Nyhedsbrev  

Oktober 2022 

FRIVILLIGFESEST 2022 

Tusind tak for en skøn frivillighedsfest – hvor vi 

festede og fejrede for alle de frivillige ildsjæle i 

vores medlemsforeninger i Frivilligcenter 

Haderslev. Vi fik snakket, grinet, lyttet og sørme 

og jeg ikke også blev budt op til dans. 

Tak for den store indsats hos vores frivillige i 

huset – vi kan ikke feste uden jeres hjælp. 

Tak for at I tog godt imod vores nye system - 

tilmelding på hjemmesiden. Vi forbedrer det til 

næste års Frivilligfest. 

Vi vedlægger en side – på hjemmesiden - med 

billeder fra festen og af jubilarerne. 

 

§18 ANSØGNING 

Ansøgningsskema til §18 ligger på hjemmesiden 

og ansøgningsfrist er den 17. oktober 2022. 

Har I spørgsmål så kan I henvende jer til Elsebet 

kontormail: kontor@frivilligcenter.dk eller Tina 

fch@frivilligcenter.dk  

 

 

INVITATION TIL 

NETVÆRKSMØDE  

Så er det tid til, at vi igen afholder 

Netværksmøde med bestyrelsesmedlemmerne 

fra foreningerne. 

Vi gentager det gode arrangement som vi 

havde med Tyge Mortensen til 

Netværksmødet i november 2021 og vil gerne 

invitere 2 bestyrelsesmedlemmer med fra hver 

forening. 

Tyge har forsket i frivilligt foreningsarbejde 

og kommer til os med masser af viden og 

energi - og giver os alle et ”lille skub bag i”. 

Sæt kryds i kalenderen den 17. november fra 

kl. 17.00. 

Hvordan får vi gang i det frivillige arbejde 

igen? Fremtidsforsker Tyge Mortensen vil 

sætte gang i de små fællesskaber og de store 

tanker med en inspirerede aften der bl.a. vil 

indeholde fællessang, et kig ind i fremtiden 

og masse af historier. 

Det bliver en aften hvor I vil få inspiration til 

det frivillige bestyrelsesarbejde: 

  

• Hvordan vi finder vi energien til 

frivilligt foreningsarbejde? 

• Hvad vi kan gøre for at få flere 

frivillige med? 

• Hvordan vi som foreninger kan 

samarbejde bedre? 

Information, tilmelding og program kommer 

senere – se hjemmesiden.  
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NYHEDSBREV 

Alle kan modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke 

modtager nyhedsbrevet eller kender nogen som 

gerne vil modtage nyhedsbrevet så gå ind på 

hjemmesiden og tilmeld dig eller skriv en mail til 

kontormail: kontor@frivilligcenter.dk 

 

 

FORENINGSMAIL 

Ændre I jeres foreningsmail eller navn på 

formand m.m. vil vi gerne have besked herom. 

Send en mail om ændring til Elsebet 

kontor@frivilligcenter.dk  eller til Tina 

fch@frivilligcenter.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT LOGO 

Frivilligcenter Haderslev har fået nyt logo. Det 

nye logo har en blå stjerne med et limgrønt 

hjerte. I den kommende tid vil vi sætte både det 

gamle og nye logo på hjemmesiden og 

Nyhedsbreve  

Invitation til julemarked i 

Vojens  

Lørdag d. 10. december kl. 10-14 Julemarkedet er 

på Banegårdspladsen og i ventesalen – se 

invitationen HER. 
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