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Hædring og priser
Det ekstra skulderklap i Tønder Kommune
Vi vil gerne sætte pris på de tiltag, du gør i din fritid, for at gøre Tønder Kommune til et bedre sted at være aktiv i.
Det gør vi ved at uddele forskellige former for anerkendelser, og ved at holde en årlig dag for alle frivillige i
kommunen.
Du er med til at have indflydelse på, hvem der skal have specielle anerkendelser - enten ved at indstille, ved at
stemme på eller ved at gøre den forskel for andre, der gør, at andre indstiller dig.

Frivillig Fredag ? Danmarks Nationale Frivillighedsdag
Det er dig som frivillig, der er rygraden i andres fritidsaktiviteter.
Den sidste fredag i september hvert år er Danmarks nationale frivillighedsdag. Den er for dig, der bruger din fritid
til at skabe et fællesskab med andre, enten indenfor sport, kultur, lokalråd, politik eller andet frivilligt arbejde.
Det er her, I får anerkendelse for jeres arbejde, og hvor I kan slappe af og nyde det i godt selskab med andre
frivillige ? på tværs af flere forskellige interesser og områder.
På frivillig fredag kåres "Årets Forening".
Kender du nogen, der også gerne vil være frivillig i foreningssammenhæng, så grib fat i dem, og send dem
videre.
Du er også altid velkommen til at kontakte os i din fritid.

Hvad og hvem hædrer vi?

Foreningspriser og Hædring af Mesterskaber
Hvert år hædrer vi personer, som har gjort en forskel i foreningerne, trænere eller ledere og personer som har du
vundet et mesterskab.

Årets forening
Sidste frist for indstillingen var lørdag den 1. september 2018

Kulturelt Forums pris
Hvert år ved afslutningen af den årlige kulturuge i Tønder Kommune bliver Kulturelt Forums Pris uddelt.
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