Forventninger til de kommende byggeetaper i Nordvest Hallen

Har du lyst til mere end blot at tage en tjans?

 Arkitekturen skal spille sammen med såvel vores
bygningsmasse som med de omkringliggende bygninger.

Vi håber, at du har tid og mulighed for at tage en
tjans i MCH, da det er en let og økonomisk god
mulighed for at støtte projektet. Har du lyst til at
støtte yderligere, eller ikke har mulighed for at tage
en tjans, kan du også støtte projektet økonomisk.

 Uformelle miljøer, der inspirer til bevægelse. Der skal tænkes
kreativitet og innovation ind i projektet, skabes samlingspunkter
og mødesteder. Cafemiljø med aktivitetsmuligheder for de
børn, der venter på, at deres forældre træner i fitnesscenteret
eller får en god kop kaffe med naboen. Familien skal
have lyst til at ”hænge ud” og blive lidt længere.

Se mere på www.nynordvest.dk

TAG TJANSEN
- vi arbejder mod et fælles mål

 Private omklædningsfaciliteter, mulighed for omklædning
sammen som familie, alene eller som ægtepar.
 Udeområde hvor børn, unge og voksne kan mødes og
være aktive eller ”hænge ud”. Der skal være et godt
sammenspil mellem faciliteter, udeområdet og naturen.

Se mere om Tjørrings projekt på

www.nynordvest.dk
Husk at følge Nordvest Hallen på Facebook,
hvor du kan følge med i projektet
facebook.com/nordvesthallen

“ Alle i Tjørring bør støtte aktivt op omkring udvidelsen
af Nordvest Hallen. Nordvest Hallens tilbud samler
lokalbefolkningen lige fra unge mennesker og
børnefamilier til pensionister.” Martin Pyndt

Jeg tager tjansen
...fordi vi sætter stor pris på, at have
kort afstand til gode facilliteter til
sund fysisk og social udfoldelse.
MARTIN PYNDT
Tjørring-borger og far til 3 drenge på Tjørring skole

tagtjansen.nynordvest.dk

Jeg tager tjansen
Husk at følge Nordvest Hallen på Facebook
facebook.com/nordvesthallen
Se mere om Tjørrings projekt på
www.nynordvest.dk
eller scan QR-koden med din smartphone

tagtjansen.nynordvest.dk

...fordi jeg rigtig gerne vil bidrage til
udvidelsen og ser mange positive
perspektiver for fremtiden i Tjørring.
ANNET TE RØJK JÆR
Tjørring-borger og forhenværende skolelærer

tagtjansen.nynordvest.dk

Kære alle

Her er ganske enkelt en formidabel mulighed
for, ved en relativ lille og konkret indsats, at
gøre en KÆMPE forskel for Tjørring.
Vi har igangsat en række aktiviteter, som samlet set har til formål
at indsamle penge til udvidelsen af Nordvest Hallen.
En af disse aktiviteter er “Tag Tjansen Tjørring”. Det går ud på,
at vi skal have aktiveret hele Tjørring til at give en hånd med
og tage én eller måske flere vagter i MCH i dagene 8. - 11. marts 2018.
Det er enkelt, håndgribeligt, koncentreret, nemt at planlægge
og så kender vi økonomien.

Vi tager tjansen

Når vi har udfyldt 600 vagter, som er fordelt over 4 dage, så vil det være
lykkedes os i FÆLLESSKAB at indsamle intet mindre end 584.100 kr.

...fordi vi fortsat ser Tjørring som en attraktiv by,
både for os selv og for tilflyttere.

Tjørring har brug for DIN hjælp

STINE & SØREN KILDE

8. - 11. marts 2018
Det eneste, det kræver, er:
 Du er fyldt 18 år.
 Gå ind på tagtjansen.nynordvest.dk og orienter dig.

Tjørring-borgere og forældre til 2 drenge på Tjørring skole

Vagterne, som alle afvikles til eventet “Hest og Rytter”, består af
forskelligt forefaldende arbejde. Eksempelvis servering, udskænkning i bar
og andre simple ting. Det kræver ingen særlige forudsætninger at tage
en vagt. Du skal blot være rask, rørig og klar til at tage en tjans.

 Tilmeld dig den eller (meget gerne) de dage, der passer dig.
 Mød op på den vagt, som du melder dig til.

Tilmeld dig på

tagtjansen.nynordvest.dk
Gå direkte til tilmeldingen ved at scanne QR-koden med din smartphone.

tagtjansen.nynordvest.dk

Nærmere info følger, når vi nærmer os arrangementet.
I tilfælde af spørgsmål skriv venligst til: tagtjansen@nynordvest.dk
På forhånd TUSIND TAK for, at du har valgt at bakke op om
og støtte idrætslivet i Tjørring med et stykke frivilligt arbejde.

