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KÆRE TILFLYTTER!

På vegne af foreningen Forum Vojens skal der lyde et hjerteligt velkommen
til Vojens – den næststørste by i Haderslev kommune.
Når man flytter til et nyt sted, kan der opstå mange spørgsmål. Om de nære
ting, der skal få hverdagen til at fungere, og om alle de ting, der er vigtige for
at »falde til« et nyt sted og få én til at føle sig hjemme. Det kan være viden
om byen, viden om fritidstilbud og meget andet.
Forum Vojens er en frivillig forening med en bestyrelse bestående af borgere
med et godt kendskab til de lokale forhold, og vi vil gerne besvare dine
spørgsmål eller henvise til andre, som kan hjælpe.
Haderslev kommunes hjemmeside – https://www.haderslev.dk/ – er et oplagt
sted at søge information, men husk også at tjekke Forum Vojens´ to sider:

• Hjemmesiden https://vojens.dk/ med en række praktiske oplysninger og
en arrangementskalender

• Facebooksiden https://www.facebook.com/vojens.dk - med aktuelle
opslag om stort og småt

• Giver det ikke svar på dine spørgsmål? Så skriv en mail til:
post@forumvojens.dk

Forum Vojens vil gerne kontakte dig personligt for at byde velkommen og –
sammen med et passende antal andre tilflyttere – evt. invitere dig til en snak
med lidt mundgodt og flere oplysninger om vores område.
På grund af Persondataforordningen (GDPR) kan Forum Vojens ikke få at
vide, hvem der flytter til byen. Hvis du gerne vil kontaktes, skal du derfor
sende os en mail med navn, adresse, mailadresse, evt. telefonnummer –
samt oplysning om, hvornår du/familien er flyttet hertil.
Bestyrelsen for Forum Vojens ser frem til at høre fra dig og håber, kontakten
vil blive til gavn og glæde for begge parter. Vi ønsker vi dig en god start her i
Vojens og håber, du bliver glad for at bo her!
Med venlig hilsen

Forum
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