Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV SEPTEMBER
2020
Septembers himmel var så blå ... men nu
ser skyerne over vore fællesskaber lidt grå
ud igen. Mens coronaen nægter at slippe
sit tag i os, kæmper vi videre for at holde fast i håbet om en
fremtid fuld af fællesskaber. F.eks. er vi i fuld gang med at fejre
Frivillig Fredag Online. Læs mere om dette og meget andet i
denne måneds nyhedsbrev.
Rigtig god læselyst!

FRIVILLIG FREDAG ONLINE
Det sker i denne uge ...

FRIVILLIG FREDAG ONLINE
September skulle jo være begyndt med et brag
af en Frivillig Fredag. Det måtte vi desværre
aﬂyse pga corona-smittefaren, hvilket vi ærgrer
os over.
Men denne mærkelige tid udfordrer os alle til at tænke nyt og anderledes så derfor har vi i månedens løb med fantastisk frivillig hjælp fået fremstillet
10 videoklip med 10 forskellige frivillige fra nogle af vore
medlemsforeninger.
Vi er rigtig glade for resultatet, selv om vi er lidt nybegyndere på området,
og videoerne er på vej ud i verden i denne uge. Vi deler 2 om dagen på
Facebook og håber, rigtig mange vil hjælpe os med at like og især dele, så
mange får dem at se. Du kan se dem alle sammen inde på vores
hjemmeside, hvis du klikker herunder.
Tusind tak til Martin Thiemke for din kæmpe indsats - og tak til alle, der
stillede op til optagelse.

SE VIDEOERNE HER

Coronaen fortsætter - så hvad nu?
For nylig kom der nye anbefalinger fra myndighederne, hvor blandt andet
forsamlingsforbuddet blev strammet. Indtil videre giver det ikke anledning
til at ændre på de retningslinjer vi har for brug af Frivilligcentret.
Lokalerne står stadig til rådighed for medlemsforeninger, men der er stadig
begrænsning på, hvor mange man kan være i lokalerne. Køkkenerne er
også fortsat lukkede, så man selv skal medbringe kaﬀe, te, service osv. Og
naturligvis er der fortsat krav om, at brugere af lokalet spritter af og lufter
ud før og efter brug. Retningslinjerne hænger i lokalerne, hvis du er i tvivl
om noget.
Frivilligcentrets kontor er også stadig bemandede, men ud over vores
åbningstider træﬀes vi bedst efter aftale.

Frivillige søges til LYDAVISEN
I Frivilligcentret har vi nogle trofaste frivillige, der
hver uge producerer en Lydavis til blinde og
svagtseende borgere i Herning Kommune.
Nu er der mulighed for at blive en del af dette
hold, da et par af de frivillige er stoppet.
Hvis du har lyst til enten at have tjansen med at klippe avisartikler ud, så de
er klar til at blive indlæst - eller har lyst til at være en af oplæserne - så
hører vi meget gerne fra dig. Det er helt op til dig, hvor tit du vil hjælpe, så
hold dig ikke tilbage af skræk for at blive "bundet af noget".
LÆS JOBOPSLAGET HER
Og kontakt Kurt på 5216 7976 eller kurt@fcherning.dk for at høre mere.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Velkommen til stormøde
- for aktører, der arbejder med socialt udsatte
borgere
Aktører der til dagligt arbejder med udsatte oplever, at økonomiske og
bureaukratiske problemer er med til at fastholde mange borgere i socialt
udsatte positioner.
Vi ser et stort potentiale i et tættere samarbejde mellem aktører, der til
dagligt arbejder med udsatte. Derfor inviterer vi sammen med projekt
Super Bureaukrat og Udsatterådet i Herning Kommune til et stormøde.
Det sker fredag d. 6 november, fra 10.00 til 15.00, i det store
konferencelokale 1. sal på Herning Bibliotek.
Invitationer er på vej rundt til forskellige aktører, men hvis du har interesse i
emnet eller erfaringer at bidrage med, er du meget velkommen til at
kontakte Søren og bede om en invitation.

Hvis du vil vide mere så ring eller skriv til tovholder Søren Øster
Kæmpegaard på tlf. 30 52 43 65 eller E-mail: soren.k@moltrup.dk.

NYE I FRIVILLIGCENTRETS BESTYRELSE:
På Frivilligcentrets generalforsamling var der som vanligt valg til
bestyrelsen.
Lene Ahle Skoubo aﬂøser Jonna Jensen i bestyrelsen.
Jan Jakobsen aﬂøser Liss Meldgaard som suppleant.

Kender du Boblberg?
På vores generalforsamling hørte vi blandt andet
om Boblberg, som er et godt redskab til at
komme i forbindelse med mennesker.
I kan både bruge det til at efterlyse frivillige og til
at søge efter brugere til jeres tilbud.
Kontakt Andreas for at høre mere om
mulighederne - på 28 76 22 00
eller aw@boblberg.dk

SÆT KRYDS I KALENDEREN
Her er lidt om, hvad der sker i de kommende
måneder. Alt er selvfølgelig med et forbehold
pga corona, men vi håber ...
Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00
NETVÆRKSMØDE
Målrettet foreninger, der arbejder med børn og unge

Fredag d. 6. november kl. 10.00 - 15.00
STORMØDE
om økonomisk rådgivning til socialt udsatte

KURSUSDAG i Frivilligcenter Herning
Vi forventer at kunne invitere til en kursusdag i Frivilligcentret i november,
men datoen er endnu ikke fastsat.
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