Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV OKTOBER 2020
Endnu en lille hilsen fra Frivilligcenter
Herning.
I denne måneds nyhedsbrev kan du først
og fremmest læse om kommende
arrangementer ...
Rigtig god læselyst!

Frivilligt Forår sparker tilbage
Sidste efterår lancerede vi sammen med
Herning Idrætsråd, Biblioteket og Kulturelt
Samråd kampagnen "Frivillig Forår" med et
"Kick-Oﬀ-arrangement på biblioteket. Vi ville
gerne sætte fokus på værdien af frivillighed og
arbejde hen imod en stor frivilligfest med Peter
Lund Madsen i foråret.
Mange af de planer blev sparket i stykker af coronaen. Men nu
sparker vi tilbage!
Mandag d. 9. november inviterer vi til Kick-back på Scene 7, hvor forskellige
foreninger fortæller, hvordan de har taklet coronakrisen og fundet nye veje
til frivilligt arbejde. Kom og bliv inspireret, opløftet og optimistisk!
Tilmeld jer til Friviligcentrets kontor på 3157 5601 eller post@fcherning.dk gerne før 1. november.
SE INVITATIONEN HER

Fernisering i Frivilligcentret
Onsdag d. 21. oktober får vi endelig ny kunst på
væggene i Frivilligcentret. Det fejrer vi med en
lille uformel fernisering, hvor du kan møde Bodil
Jørgensen fra Brande og se hendes malerier.
Frivilligcentret er vært ved en lille forfriskning selvfølgelig med håndsprit, afstand osv.

Netværksmøde aﬂyst

Vi har været nødsaget til at aﬂyse det netværksmøde, vi havde programsat
til 27. oktober. Vi satser på at vende tilbage i januar med et netværksmøde
for foreninger, der arbejder med børn og unge..

INVITATION TIL KURSUSDAG I
FRIVILLIGCENTER HERNING
Mandag d. 30. november kl. 9.00 - 16.00 inviterer
vi til KURSUSDAG i Frivilligcenter Herning. Kurset
har overskriften:

Håb og motivation
- hjælp mennesker med at få mere mod på livet
Hvordan udvikler vi som mennesker et lyst syn på fremtiden og mobiliserer
kræfter til at forfølge vores håb? På dette kursus præsenteres viden og værktøjer
fra positiv psykologi, som I kan bruge i jeres arbejde med at hjælpe udsatte
mennesker med at udvikle håb og give dem mod til at handle.

Selve invitationen til kurset sender vi ud senere på måneden, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen. Kursusdagen er gratis for frivillige og
medlemmer i Frivilligcenter Hernings medlemsforeninger. For andre koster
det 200,- kr. at deltage.

Handicapprisen 2020
Hvem skal have Handicapprisen i Herning Kommune i 2020? Handicaprådet
tager nu imod indstillinger, og fristen er 29. oktober.
Læs mere her

KONTORET HOLDER FERIE
Frivilligcentrets kontor holder lukket i næste uge
(uge 42) men lokalerne står stadig åbne, da både
CSM og Selvhjælp er i huset. God ferie til jer, der
har!

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 ...
Onsdag d. 21. oktober kl. 15.30-17.00
Fernisering i Frivilligcentret
Bodil Jørgensen, Brande er ny udstiller af malerier i vore lokaler.
Kom og kig - og mød kunstneren.
Fredag d. 6. november kl. 10.00 - 14.00
STORMØDE på Herning Bibliotek
om økonomisk rådgivning til socialt udsatte

Mandag d. 9. november kl. 19.00
Frivilligt Forår Kick-back på Scene 7
Om frivillighed under coronaen
30. november kl. 9.00-16.00
KURSUSDAG i Frivilligcenter Herning
Håb og motivation - hvordan hjælper man mennesker med at få mere mod
på livet ...?

Frivilligcenter Herning
post@fcherning.dk
3157 5601
www.fcherning.dk
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