
Klik på billedet og læs hilsen fra DMI

Projekt REN NATUR afvikler
sammen med Haderslev
kommune forårsoprydning i
naturen. Det er, som klub
eller forening, muligt at tjene
penge til klubkassen.

Klik på logo og læs mere
samt tilmelde din forening

Tjen penge til din klub

Det har været bragt tidligere,,
men set ud fra at vejret kan gå
hen og blive lidt interessant de
næste dage, så får du lige
muligheden igen.

Herunder kan du klikke og få
en grundig gennemgang af
vintertjenesten i kommunen.

Hvilke veje bliver klaret i hvilken
rækkefølge osv.

Klik på billedet og brug et par
minutter på at blive klogere på
hvordan det gøres omkring
vintertjeneste.

Lidt om vintertjeneste

VojensMail bliver nu  en
integreret del af Forum
Vojens. Indenfor kort tid vil,
VojensMail blive navnet på
den nyhedsmail som bliver
udsendt af Forum Vojens.

Det har hele tiden været
ønsket at VojensMail skulle
blive en del af Forum
Vojens, så det er glædeligt
at det vil ske i nærmeste
fremtid.

Nyhedsmail vil få et nyt
udseende og blive tilført
nye muligheder.
 65006500

Forum Vojens
& VojensMail

Uge 10 - 2023

Nyt:

Vidste du det ?
At der er mulighed for
at du selv kan oprette
begivenheder i den 
officielle kalender for
Vojens.
Kontakt Forum Vojens.

https://www.dmi.dk/varsler/
http://www.vojens.dk/
http://www.vojens.dk/
https://www.dmi.dk/varsler/
https://www.rennatur.org/
https://www.haderslev.dk/service/trafik-og-veje/veje/vintertjeneste-snerydning/
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=integreret
https://vojens.dk/begivenheder/


Er du nervøs for IT-svindel ?
På den her hjemmeside
har du mulighed for at
blive meget klogere på

hvordan du beskytter dig
selv mod svindel online.

 
Der er også en hotline du

kan ringe til.
 

Det gælder både private
og virksomheder.

Husk tilmelding til messen

Hjerneugen i uge 11

Har du haft STROKE tæt på,
eller vil du bare gerne vide
mere om STROKE ?

Klik og se mere om gratis
webinar i uge 11.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=575668294589584&set=gm.6612682508776131
https://sikkerdigital.dk/
https://vojens.dk/aktivitet/sangeftermiddag-med-janne-mark/2023-03-07/
https://vojens.dk/aktivitet/det-er-bare-en-virus-2/2023-03-07/
https://vojens.dk/aktivitet/koncert-med-steffen-schulz-2/2023-03-12/
http://www.vojens.dk/
https://redhjernen.dk/hjerneugen/
https://redhjernen.dk/hjerneugen/


Støt op om dit eget nærområde
Vi ved der er mange gode mennesker i vores lokalområde. Vi ved
også at vi kan få rigtig mange gode og spændende ting til at ske

Hvis vi alle hjælper lidt til, så kom til Årsmøde på torsdag.

65006500

http://www.vojens.dk/
http://www.vojens.dk/


Opvisning i Vojens hallerne
 Søndag 26.3.23 kl. 10-13

Klik og se program

Det mere alvorlige

Læs referater for
 byrådsmøderne

i kommunen

Har du fået misbrugt private
billeder, er der nu hjælp at

hente i en ny online tjeneste

Ved du noget ?
Send dit TIP om
begivenheder
i nærområdet

KLIK HER
KLIK HER

https://vojensgymnastik.dk/default.aspx
https://vojens.dk/aktivitet/koncert-med-toerfisk-4/2023-03-23/
https://vojens.dk/aktivitet/korsbaeks-kvinder-i-mit-hjerte/2023-03-23/
https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/?keywords=&contextId=1388&year=&committee=458bd762-380e-41a1-8daa-c871f6bdfc2d&limit=12&offset=0
https://www.dr.dk/nyheder/indland/med-et-par-klik-kan-boern-nu-faa-fjernet-intimt-indhold-fra-facebook-instagram-og?fbclid=IwAR3KpuiMgXKXd1gIYCihbaSEMRxb92Jk_hoLg-Hwv8Qb6uJuzDGqe4R5stg
https://vojens.dk/aktivitet/kaffe-2/2023-03-21/
https://vojensmail.dk/giv-et-tip

