En FRI dag

- Vi fylder byen med festlige frivillige og foreninger

Kære Forening

Hernings første foreningsdag ”En FRI dag” fejres
lørdag 18. september, og I skal da være med.
En hel dag, hvor vi markerer de mange foreninger
og frivillige i Herning. Viser hvad vi kan og hvorfor
vi er så stolte af vores foreninger.
Ideen er, at hele City skal summe af frivillig glæde,
så hele Herning kan se, hvor de har mulighed for at
melde sig som medlemmer eller måske frivillige.
Som udgangspunkt er der en stand på 3x3 meter
per forening, som I kan bruge til lige, hvad I vil og
tror, kan vise jer bedst muligt frem. Men vi er helt
opmærksomme på, at nogle aktiviteter har brug
for mere plads end det. Og nogle har måske helt
specielle ønsker. Så kom endelig med jeres vildeste
ideer, så ser vi, om vi ikke kan finde plads og hvad
der ellers måtte være brug for.

Standene forventes at være åbne og bemandede fra
klokken 10 til 14.
Fra klokken 14.30 vil der være en fejring af byens
foreninger og frivillige i Kulturgården ved Scene 7
i Nørregade. Her er Herning City værter ved lidt at
spise og drikke og der vil være god livemusik, så vi
kan få sagt ordentligt tak for i dag til hinanden.
For at have et overblik over, hvor mange foreninger,
der har lyst til at blive vist frem og være med - og
hvor store ønsker, der måtte være, har vi brug for en
forhåndstilmelding senest 4. juni på: FRI@herning.dk

Med venlig hilsen

FORENINGSTILMELDING
Foreningen:

forhåndstilmelder os hermed til En FRI dag 18 september.

Umiddelbart tror vi, at 3x3 meter er rigtig passende til os.
Vi kan næppe holde os til en standard-stand, men tror, vi får brug for
Kontaktperson:

Telefon:

Mail:

