Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV NOVEMBER 2020
I denne måneds nyhedsbrev fra
Frivilligcenter Herning kan du læse om
forskellige puljer, der kan ﬁnansiere gode
idéer, om et par foreninger der savner
frivillige, om kommende netværksmøder og om Frivilligt Forårs
forårskalender :-)
God læselyst!

Frivilligt Forårs
forårskalender
Da coronaen igen-igen tvang os til at aﬂyse et
planlagt arrangement i Frivilligt Forårs regi,
besluttede vi at prøve noget andet - af den slags,
der ikke indebærer smittefare (i hvert fald kun i
form af smitsomt humør). Derfor lancerer vi på
de sociale medier inden længe en "forårskalender" med et ugentligt
eksempel på en frivillig, der fortæller om en god oplevelse som frivillig. Følg
med på Frivilligcentrets facebookside - og sig til, hvis I kender en frivillig,
der gerne vil være med.
Forårskalenderen skal gerne pege frem mod den Frivilligfest med Peter
Lund Madsen, som vi i foråret måtte udsætte til næste år. Ingen kender
fremtiden, men sæt lige kryds i kalenderen d. 11. maj 2021 - da det er den
dato, vi håber at kunne afvikle festen.

2 netværksmøder i begyndelsen af det nye år
De to netværksmøder, vi udskød til det nye år, er nu fastlagt. Formålet med
vore netværksmøder er dels at skabe gode relationer mellem forskellige
aktører, og på den lange bane at sikre, at ﬂest mulige borgere får adgang til
det fællesskab, de har brug for.
Netværksmøde på børne-unge-området
Tirsdag d. 26. januar kl. 19.00 - 21.00
Aftenen kommer til at handle om samarbejde og brobygning mellem
frivillige sociale tilbud og kommunale indsatser på børne-unge-området.
Aftenen vil bestå af en kombination af oplæg med konkrete eksempler fra
forskellige praksisser og dialog og brainstorming blandt deltagerne.

Netværksmøde for patientforeninger
Tirsdag d. 23. februar kl. 19.00 - 21.00
Aftenen vil bestå af en kombination af oplæg fra det sundhedsfaglige
område i Herning Kommune og et oplæg om de menneskelige perspektiver
i at leve med svær sygdom ved centerleder Kurt Kleon Jeppesen.
Vi sender invitationer ud til det første af møderne inden så længe ...

Søg penge til tiltag, aktiviteter og projekter
Den seneste uge er der i vores mailboks dukket 2 gode bud op - på hvordan
foreninger kan få penge til initiativer, aktiviteter, projekter eller tiltag. Vi iler
med at sende dem videre til jer - og håber, I har mod på at søge penge
hjem. Har I brug for hjælp eller ønsker I en afklarende snak, er I mere end
velkomne til at kontakte os.
PULJE TIL 1000 NYE FÆLLESSKABER MOD ENSOMHED
Formålet med puljen er skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til
borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i
form af ensomhed. Puljen er på i alt 10 mio. kr.
Puljen kan søges på tre måder. BEMÆRK at der er forskellige frister for
ansøgningerne.
SØG PENGE TIL SUNDHEDSFREMMENDE AKTIVITETER (for
landsækkende foreninger)
Landsdækkende non-proﬁt foreninger og organisationer kan nu søge om
penge til projekter og aktiviteter, der kan supplere eller støtte deres arbejde
med at fremme sundhed og forebygge sygdom.
(Da det er til landsdækkende foreninger, må man her kontakte sin
landsorganisation, hvis man har en idé.)

FORENINGER MANGLER FRIVILLIGE!
2 af vores medlemsforeninger står og mangler nye frivillige. Kender I nogle?
Eller lyder det som noget for jer? Vær med til at sprede rygtet og hjælp CSM
MidtNord og Dansk Blindesamfunds Hyggeklub. Læs mere herunder:

Hyggeklubben, Dansk

CSM MidtNord søger frivillige

Blindesamfund - søger seende

til "åbent kontor"

frivillige

Vil du hjælpe med at gøre en

I Dansk Blindesamfunds

forskel for voksne med senfølger

"hyggeklub", der mødes den første

efter seksuelle overgreb i

mandag hver måned i Sct.

barndommen?

Johannes Kirke, søger de nye

Har du en god ansvarsfølelse og en

frivillige.

psykisk robusthed?

De mangler frivillige til forskellige
funktioner:

Er du i besiddelse af en evne til at
møde dine medmennesker i
øjenhøjde?

- en madmor/køkkenhjælper:

Har du mod på at håndtere svære

- en kassemester/praktisk

samtaler og problemstillinger?

hjælper

Så er det DIG vi har brug for til

- en praktisk/seende hjælper til

vores afdeling i Herning!

os arrangører

LÆS MERE

Se ﬂere informationer her

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 ...

30. november kl. 10.00-15.00
KURSUSDAG på Herning Bibliotek
Håb og motivation - hvordan hjælper man mennesker med at få mere mod
på livet ...?
26. januar kl. 19.00 - 21.00
Netværksmøde for børne-unge-området
i Frivilligcenter Herning
23. februar kl. 19.00 - 21.00
Netværksmøde for patientforeninger
i Frivilligcenter Herning
11. maj
Frivilligfest i Kongrescenter Herning
Med Peter Lund Madsen

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

Du har modtaget denne e-mail, da du har
tilmeldt dig vores nyhedsbrev. Ønsker du ikke
længere at modtage nyhedsbreve fra os, kan du
afmelde det ved at skrive til os på
post@fcherning.dk
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