Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV MARTS 2021
Det er marts - og snart april. Påsken står
for døren, mens vi venter på at åbne
dørene til foråret og Frivilligcentret. Læs i
denne måneds nyhedsbrev om spændende
begivenheder at glæde sig til - og om opmuntringer i ventetiden.
God læselyst!

Håbet spirer
Seneste udmelding om genåbningsplanerne for
det danske samfund, tyder på at foreninger igen
må samles indendørs fra d. 21. maj. Det er den
dato, vi indtil videre stiler imod og pejler efter,
samtidig med vi naturligvis er spændte på, hvilke
betingelser der kommer til at gælde.
Hvis der er noget, vi efterhånden har lært i
denne tid, er det at tage alting med et forbehold
- men det er rart i det mindste at have en dato at håbe på.
Vi glæder os til at Frivilligcentret igen summer af liv og fyldes af frivillige fra
alle mulige foreninger. Så uanset hvornår, der sker, glæder vi os til at se jer!

FRIVILLIGCENTER HERNINGS SAMTALERUM
Samtalerummet er åbnet, og vi sender live
hver onsdag formiddag fra 9.00-9.30 - følg
med på vores Facebookside.
De første to interview er allerede at ﬁnde på
Facebook-siden, hvor vi har haft besøg af
henholdsvis sygeplejerske Linda Knappe og af
Jonny Wistisen, som er forstander på Minihøjskolen i Herning.
I næste uges samtale kan du møde et ægtepar, som vil fortælle om deres
forløb som coronaramte og ikke mindst om de senfølger, de stadig bokser
med. Glæd jer til det - og kig ind på Facebooksiden og se med på onsdag kl.
9.00.
De forskellige interview bliver liggende på siden bagefter, så hvis du ikke
kan se med om onsdagen, så kan du gøre det, når det passer dig bedst.

Du er også meget velkommen til at gå ind og stille spørgsmål til gæsterne
eller os i tråden under de forskellige samtaler.
Find Frivilligcentrets Facebook-side her

Frivillig Fredag på en
lørdag!
... lidt som vi plejer - men helt anderledes
Vi måtte jo sidste år aﬂyse vores Frivillig Fredag, men vi håber, at vi i år får
mulighed for at synliggøre frivilligheden i stor stil lige midt i Herning.
Normalt plejer dagen jo at foregå på Tinghuspladsen og Biblioteket og have
deltagelse af mange af vore medlemsforeninger samt enkelte andre. I år vil
vi gerne slå et større brød op, og vi har i samarbejde med Herning
Cityforening, Kulturelt Samråd, Biblioteket og Herning Idrætsråd en stor og
festlig dag i støbeskeen. Det kommer til at foregå lørdag d. 18. september.
Tanken er at en lang række frivillige fra alle de forskellige områder af
foreningslivet skal fylde bymidten op med synliggørelse af deres foreninger.
Det kommer til at foregå rundt omkring i centrum, og vi laver selvfølgelig
en plan for, hvem der skal være hvor. Vi håber, det giver os langt større
rækkevidde og synlighed, og det bliver helt sikkert en dag, der får mere
omtale og opmærksomhed, end de gange, vi bare har været "os selv". Vi
tager selvfølgelig forbehold for, at corona-restriktioner og smittefare kan
ændre planerne, men vi håber til den tid at være på sikker grund hvad den
slags angår.

Så sæt ET STORT KRYDS i kalenderen lørdag d. 18.
september og glæd jer til at høre mere om dagen.

Frivilligcentrets generalforsamling udskudt
På bestyrelsens møde i går besluttede vi på baggrund af tidsplanen for
genåbning, at vi udsætter vores generalforsamling til starten af september.
Vi kan konstatere - som forventet - at det ikke lader sig gøre at afholde den
21. april som planlagt.
Så snart vi har fastlagt en dato, får I selvfølgelig besked.

VI TRÆFFES BEDST EFTER AFTALE
Vi foretrækker fortsat at begrænse mængden af fysiske møder, så ring eller
skriv venligst og aftal en tid, før I kommer forbi. Da vores centerleder fortsat
er deltids-sygemeldt, er vi her lidt mindre end normalt. Vi er stadig at træﬀe
i kontortiden tirsdag og torsdag fra 10-14, og derudover træﬀes vi bedst
efter aftale.

Stina træﬀes tirsdag og onsdag på 3169 4805
Kurt træﬀes bedst mandag, tirsdag og torsdag 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

Glædelig påske!
Da vi holder påskeferie, holder kontoret
lukket i den kommende uge.
Vi ønsker alle en glædelig påske!
Pas godt på jer selv og hinanden! Vi ses
...

Frivilligcenter Herning
post@fcherning.dk
3157 5601
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

