Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV DECEMBER 2020
December måneds nyhedsbrev er
anderledes, end vi havde håbet. Det
kommer desværre mere til at handle om,
hvad vi ikke kan, end hvad vi gerne vil. Men
god læselyst alligevel.

Frivilligcenter Herning lukker ned for i år
Med de nyeste stramninger på restriktioner, er det ikke længere muligt at
mødes i Frivilligcentrets lokaler. Personalet arbejder hjemme og kan
kontaktes på telefon eller mail. Vi afvikler som udgangspunkt ikke fysiske
møder, men er helt med på en telefonsnak eller et online-møde, hvis der er
ønske om det.
Vi håber, vi hurtigst muligt kan åbne op igen, men hvis der er noget, vi har
lært af 2020, er det at det er svært at spå om fremtiden. Vi skal selvfølgelig
nok holde jer orienteret.

Vi kan kontaktes på
post@fcherning.dk eller 3157 5601
Eller kontakt en af os direkte:
Stina: 3169 4805 eller stina@fcherning.dk
Kurt: 5216 7976 eller kurt@fcherning.dk

Nye lokale-muligheder fra 1. januar 2021
Da CSM MidtNord har været nødt til at skære ned i deres aktiviteter, får vi
mulighed for at tilbyde ﬂere lokaler til booking i det nye år.
Dels åbnes Rosa lokale op igen til brug for rådgivningssamtaler og lignende.
Og dels åbnes det første lokale på gangen, som fremover kaldes GRØN
lokale for booking. CSM MidtNord har lejet dette lokale tirsdag og onsdag i
alle uger, men de øvrige dage, bliver det muligt at booke det. Det er et stort
lokale, som i corona-tiden kan rumme op til 8 personer ad gangen.
Når vi får lokalet indrettet, tager vi nogle billeder og lægger ud på vores
hjemmeside, så I kan få et indtryk af, om det er det rigtige lokale for jeres
møder.
Vi forventer at åbne op for booking af disse lokaler pr. 1. januar.

Julevenner.dk
Har du hørt om julevenner.dk ?
Ellers læs lige her ....
I år er julen anderledes for os alle… Uanset hvad du søger, har du og dine
nære muligheden for at ﬁnde nogen at holde jul med, på Julevenner.dk
"Juleværter" åbner deres dør til en hyggelig juleaften for "julegæster", der
søger nogen at holde jul med
Så har du ekstra plads om julebordet? Eller søger du et hyggeligt hjem at
holde jul i, så opret dig gratis på Julevenner.dk og oplev en anderledes men
uforglemmelig jul i selskab med søde julevenner
Julevenner.dk er et fælles initiativ af Boblberg og Røde Kor

De planlagte netværksmøder i januar og februar er udskudt indtil
videre, da forsamlingsforbuddet er forlænget til og med februar.
Nye datoer følger senere.
Men sæt stadig kryds i kalenderen:
11. maj
Frivilligfest i Kongrescenter Herning
Med Peter Lund Madsen
VI HÅBER, MAN TIL DEN TID KAN MØDES IGEN!

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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