
   

   

Frivillig Fredag 
Vis værdien 
 

Kære foreninger, netværk, frivillige m.fl. 

Vi er i fuld gang med planlægningen af Frivillig Fredag d. 29. september kl. 16-20, hvor 
alle foreninger indbydes til foreningsmesse, så de kan vise besøgende fra 
lokalsamfundet, hvad de laver og hvilke muligheder, de tilbyder nye frivillige. 

20 vidt forskellige foreninger har allerede meldt sig under fanerne. 

I skal da også være med! 

Vis Værdien 
Med dette tema opfordres I til at bruge dagen som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med 
værdi, både for samfundet og den enkelte.  

Hvor og hvordan? 
Hadsund Skole danner rammen. I skolens centrum kan jeres forening opstille en stand, hvor I kan fortælle, hvem I 
er. Vi har et ønske om, at I med jeres stand fortæller historien, om hvad I bidrager med, og hvad man kan som 
frivillig i jeres forening. 

Derudover byder skolens rammer på muligheder for korte workshops i gymnastiksal, svømmehal, boldbaner op til 
skolen eller bare et særskilt lokale. Der er mulighed for at ønske tid i disse lokaler, og vi vil gøre vores bedste for 
at imødekomme ønskerne. 

Frivilligcentret hjælper gerne med professionel støtte til at sætte flyer/folder op. Bare I har tekst og billeder. 
Frivilligcentret trykker også gerne op til 200 stk. kopi i A4 i farver til deltagende foreninger. 

Tilmelding 
Tilmeld din forening og beskriv kort, hvad I har tænkt jer at møde op med senest 15. august. 
Bemærk, at en stand er 80 x 240 cm. Andre ønsker kan måske imødekommes. 

Send også gerne en kort beskrivelse af jeres forening, og hvad I bruger frivillige til. 

Vi skal bruge kontaktoplysninger til jer i form af forening, navn på tovholder med mail og tlf.nr. 
Skriv til jeanett@fcmf.dk. 
 
 

Hvem har allerede tilmeldt sig? 
BihDan 
Jyske Talenter 
Hadsund Boldklub 
DHFR Randers 
Røde Kors Hadsund 
Hadsund Frimærkeklub 
Havnø Mølles Venner 
Folkekirkens Familiestøtte 
Red Barnet Mariagerfjord 
Frivilligcenter Mariagerfjord 
Genvej til Udvikling 
 

 
 
 
Røde Kors Familienetværk 
Broen Mariagerfjord 
Hadsund Skoleorkester 
Det Danske Spejderkorps Hadsund 
Hadsund Fodslaw 
Integrationsrådet 
Pot’s’n’Pan’s Village Band 
Hadsund Tennisklub 
Ældre Sagen Mariagerfjord 
Handicaprådet
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