Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV JANUAR 2021
Årets første nyhedsbrev fra Frivilligcenter
Herning indeholder både opmuntringer og
skulderklap, selv om virkeligheden jo
stadig er, at vi er ramt af nedlukninger og
begrænsninger. Lad os hjælpe hinanden med at holde modet oppe.
God læselyst!

Kære frivillige
En tidlig morgen sad jeg og formulerede nogle tanker til alle jer, der gør en
frivillig indsats rundt omkring. Det kom der denne lille hilsen ud af. Jeg
håber, I vil læse den - og sende den videre til alle de frivillige, I tror kunne
have glæde af at læse den.
Med venlig hilsen
Kurt Kleon Jeppesen, centerleder
LÆS HER

HVORDAN HAR FRIVILLIGHEDEN DET LIGE NU?
Vær med til at måle temperaturen på det frivillige liv lige nu. Gå ind på
dette link og skriv 3 ord, der kendetegner dit frivillige arbejde lige nu.
KLIK HER
Så tegner Mentimeter et ﬁnt billede af Frivilligheden, som vi vil bruge på
vores Facebook og hjemmeside.
Du kan se resultatet her

GRATIS ADGANG TIL FONDE.DK
Herning Kommune har lavet en aftale, der giver
alle foreninger i kommunen gratis adgang til
fonde.dk
Der er rigtig meget godt at hente her, så vi
anbefaler jer at få sikret jer adgang til siden.
Alt hvad I skal gøre er at skrive en mail til
info@fonde.dk med jeres navn og jeres forening - og fortælle at I er
hjemhørende i Herning Kommune. Så får I tilsendt et login. Se i videoen her,
hvad I blandt andet kan gøre, når I får adgang.
SE VIDEO

Kan vi hjælpe jer?
Mange foreninger oplever, at det, de plejer at
gøre, er umuligt for tiden. Måske har I det også
sådan.
Frivilligcenter Herning vil gerne understrege, at
vi står klar til at hjælpe, hvis I har lyst til at sætte
nye tiltag i gang - uanset om I mangler nogle
kontakter, nogle frivillige, eller en sparringspartner til udviklingen af idéen.
Ring eller skriv endelig!

ÆNDRING I TRÆFFE-TIDER OG -MULIGHEDER
Vi holder stadig kontoret åbent tirsdag og torsdag, men foretrækker at
begrænse mængden af fysiske møder, så ring eller skriv venligst og aftal en
tid, før I kommer forbi.
Da vi delvist arbejder hjemmefra, er det ikke altid, vi er ved telefonen.
Derfor beder vi jer om at ringe på vores direkte numre, hvis I skal have fat i
os.
Stina træﬀes tirsdag og onsdag på 3169 4805
Kurt træﬀes alle ugens dage på 5216 7976
Læg evt. en besked, hvis I får fat i vores telefonsvarer. Så vender vil hurtigst
muligt tilbage til jer. Eller send os en mail på post@fcherning.dk

Nye naboer fra 1. februar
I årevis har vi kigget på tomme ruder, der hvor Øjenlægen tidligere havde
til huse. Men fra 1. februar får vi endelig nye naboer. Det er lykkedes os at
få skabt kontakt mellem et spændende projekt og ejendomsmægleren, så
lige om lidt kommer der liv bag ruderne ved siden af.
De nye beboere er et partnerskabsprojekt mellem Dansk Flygtningehjælp
og Herning Kommunes beskæftigelsesafdeling. Det er projektet ”SIB” (
Social investeringsmodel for arbejdsmarkedsinklusion) med 4
fasttilknyttede medarbejdere der vil være den faste stab. SIB projektet er et
partnerskab mellem Viborg og Herning kommuner samt Poul Due Jensen
Fonden og Dansk Flygtningehjælp.
Projektet kan I læse meget mere om på dette link
Har I lyst til at vide mere om projektet kan I kontakte udviklingschef ElseMarie Ringgaard på emrr@drc.ngo eller på mobil 28119669 eller
programansvarlig Maja Gammelgaard
på maja.gammelgaard@drc.ngo eller mobil 60202370

MANGLER I ET LOKALE?
I forbindelse med at projekt SIB rykker ind ved siden af, bliver der et par af
de lokaler, der er i den afdeling, de ikke har brug for. Hvis din forening eller

et projekt har brug for et stort kontor eller et mødelokale, er I meget
velkomne til at henvende jer - så skal vi nok formidle kontakten til udlejer.
Der vil blive tale om et tidsbegrænset lejemål, men til en ret lav pris.

STOR TAK TIL EGE FONDEN
Takket være Ege Fonden har vi fået lagt nyt
gulvtæppe på i Mødelokalet. Det har længe
været tiltrængt, så vi er virkelig glade for støtten.
Glæd jer til at komme og se, hvor ﬁnt det er
blevet.

Frivilligcenter Herning
post@fcherning.dk
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www.fcherning.dk
Du har modtaget denne e-mail, da du er kontaktperson for en af vore medlemsforeninger
eller 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
Unsubscribe

