
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

Læs med i dette måneds nyhedsbrev og få årets første nyheder fra det frivillige

sociale område.

Første dag efter ferien mødte vi endelig vores to nye - og helt igennem

kompetente og behagelige - kolleger. Vi synes, at det er en ganske storslået

måde at starte det nye år på. Læs deres personlige indlæg, hvor de begge

fortæller lidt om sig selv, om deres funktion i de nye projekter og på området

generelt.

Læs i øvrigt også om årets kommende aktiviteter og tilbud for foreninger og deres

frivillige.

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra 

Frivilligcenter Herning
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C E N T E R N Y T

Af Louise, daglig leder

Som den perfekte start på året, kunne vi mandag

den tredje januar byde et stort velkommen til

Christian Søgaard Jensen og Mette Bülow Andersen.

Christian er vores nye projektleder, og skal lede vores to nye og store projekter.

Mette er vores nye projektmedarbejder – og kommunikationsekspert! Vi er fulde

af begejstring over at have dem begge med på holdet, så stik endelig hovedet ind

på kontoret og hils på, næste gang I kommer i centret.

Opstart af Frivilligcenterets 2 nye projekter er skudt igang. I begge projekter er de

bærende elementer frivillighed – enten ved at engagere �ere frivillige på de

sociale tilbud, eller ved at udvikle den frivillige rådgivningsindsats for økonomisk

udsatte borgere i Herning kommune.

Vi holder jer løbende opdateret på mulighederne for at indgå i projekterne, men

har I allerede nu lyst til at vide mere – så tøv ikke med at kontakte os i centret! I

kan også læse en lidt mere uddybende beskrivelse af projektet i det forrige

nyhedsbrev her

Vi vil gerne understøtte vores frivillige medlemsforeninger bedst muligt! Derfor

arbejder vi netop nu på en medlemsundersøgelse, som både skal afdække de

mange forskellige typer af sociale foreninger, som kommer i centeret, samt

afdække ønsker til lokaler og eventuelle behov for kurser, netværk og rådgivning. 
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- og så lægger vi mange nye planer, som vi glæder os til at løfte sløret for i de

kommende måneder.

Nyansat projektleder i
Fr ivi l l igcenteret

Mit navn er Christian, og jeg er en 39-årig østjyde, der

lever for (og af) at skabe projekter med

samfundsværdi og medmenneskeligt håb i deres

DNA. Jeg glæder mig enormt meget at få lov til at

igangsætte de to projekter, Frivillige Bygger Broer, og

Økonomisk Paraply . Lige nu er jeg voldsomt imponeret over det store og grundige

forarbejde der allerede ligger i de to projekter, hvilket viser mig, at der er en �ok af

kompetente og passionerede mennesker involveret i bevægelsen allerede. Den

slags motiverer og forpligter på en måde, som intet andet kan toppe.

Jeg har ledelses- og administrationserfaring, bl.a. som skoleleder i

oplysningsforbundet LOF, og fra en stilling som leder af Det Frivillige Init iativ hos to

hospicer på Djursland. Det betyder, at jeg er en ørn til alt, hvad der har med

frivillige at gøre – at �nde, uddanne, supervisere og inspirere frivillige

fællesskaber, men samtidig er jeg også vant til at skulle opdage og samskabe

nogle omfattende samarbejdsalliancer i et kommunalt, tværpolitisk landskab. Jeg

er vant til at være omringet af en hær af mennesker, der vil en hel masse, og

trækker i mig fra mange sider for at få det hele til at ske. Og jeg elsker det.

Jeg er i bund og grund et menneske, som brænder for at ændre samfundets

tendenser til det bedre. Jeg ved, at det er muligt at skabe fantastiske forandringer

i det moderne samfund - så længe man udviser gåpåmod, arbejdsdisciplin, og en

evigt vedvarende nysgerrighed på sin vej hen til målet.

Ny projektmedarbejder Mette
Bülow Andersen

Jeg er stolt af at kunne præsentere mig som

Frivilligcenter Hernings nye projektmedarbejder, hvor

jeg vil give alt, hvad jeg har, for at vi får stor succes

med projekterne ”Frivillige Bygger Broer” og

”Økonomisk Paraply”.

Jeg er uddannet ergoterapeut og har �ere års

erfaring fra et asylcenter og arbejdet med anbragte og udsatte unge. Derudover

er jeg uddannet i, hvordan man i nutidens digitale verden markedsfører sit brand

eller sin mærkesag på bedst mulig vis. Den viden vil jeg bruge til at gøre mange

�ere opmærksomme på foreninger og frivilliges fantastiske og vigtige arbejde og

store indsats.



Jeg er her for – overordnet set – at bidrage til at mine medmennesker får en

bedre livskvalitet.

Jeg har heldigvis allerede mødt nogle af vores dejlige medlemmer og brugere af

centeret; og jeg glæder mig til at møde alle jer andre, så når I kommer til

Frivilligcenteret næste gang, er I meget velkomne til at kigge ind forbi kontoret og

sige hej.

 

Arrangementer t i l  din kalender

Sidste chance:

Grat is 2 dages kursus, d.  4.  & 5.  februar

Husk kurset, som giver dig e�ektive værktøjer til at ska�e ressourcer og midler til

jeres foreningsarbejde. 

Kurset er lokalt, så vi -mens vi opkvali�ceres på området- øger kendskab til andre

indsatser og får synliggjort mulige snit�ader på tværs i Herning og omegn.

Hvornår? Fredag d. 4. februar kl. 14.00-18.30 og lørdag d. 5. februar kl. 10.30-15.00

Hvor? Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning

Ti lmeld dig til stina@fcherning.dk 

 

Fredagsfrokost  d.  14.  januar

Du kan lige nå at tilmelde dig årets første fredagsfrokost (inden d. 11. januar). på

fredag d. 14. januar kl. 13.00-16.00. Der er pt ingen covid-19 restriktioner, som

afholder os fra at gennemføre arrangementet.

Vi hygger med lidt mad, quizzer og synger et par sange. Deltagelse koster 55 kr.,

og man kan tilmelde sig via post@fcherning.dk eller per telefon på:  31575601.

F O R E N I N G S N Y T

Aktiviteter og t i lbud fra Herning
Kommunes foreninger
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Selvhjælp Herning

d. 22. februar 2022 kl. 18-20 starter et nyt hold "Kom Videre Mand". Forløbet er for

mænd som står i en svær situation fx arbejdsløshed, skilsmisse eller sygdom. Bliv

bevist om, hvad du gerne vil, og hvad der gør dig glad.

I mødes 2 timer om ugen over 8 uger på Fredensgade 14 i Herning. Pris: 100 kr.

Forløbet ledes af to uddannede gruppeledere.

Kontakt Selvhjælp Herning på tlf. 53 58 65 88 eller kontakt@selvhjaelpherning.dk

hvis du vil høre mere.

Kom i et  netværk med andre som også har mistet  deres

ægtefælle

Café Solsikken er et netværk for enker og enkemænd under Selvhjælp Herning.

Caféen er et skønt, socialt fællesskab, som netop har fået plads til nye deltagere.

Hvor? Frivilligcentrets lokaler, Fredensgade 14, Herning.

Hvornår? Hver torsdag 13.45 til 15.45.
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Hvordan? For at deltage skal man være medlem af Selvhjælp Herning. Det koster

100 kr./året.

Kontakt: 53586588 eller kontakt@selvhjaelpherning.dk 

F O N D E

Tjek 3 aktuelle puljer på det
frivil l ige sociale område

Dan dig et hurtigt overblik over hvilke fonde, der har åben for tilmelding, og hvilke

ansøgningsfrister, som du skal rykke på, for at nå at komme i betragtning.

Generelt ligger mange fondes første frist i det nye år i start marts, her er et par af

de fonde, hvis frist ligger tidligere:

 

LauritzenFonden 

Glem ikke Lauritzen Fonden, hvis støtte i år særligt er rettet mod børn og unge i

udsatte positioner. 

Fonden lægger desuden vægt på, at ansøgningen afspejler fondens værdisæt,

om der er et element af hjælp-til-selvhjælp og frivillighed, og om ildsjælen bag

kan mærkes.

Næste frist er 6. februar 2022

Læs mere her

 

Realdania - Underværker

Frivillige projektgrupper i by og land kan søge op til 1 mio. kr. til at realisere

bygge- og renoveringsdrømme, der styrker lokale fællesskaber.

Alle ildsjæle kan søge, det afgørende er, at projektet skaber gode rammer for

fællesskaber, nye mødesteder og større livskvalitet lokalt.

Der skal dokumenteres bred opbakning til projektet i form af 500 lokale stemmer

på fondens hjemmesiden.

Næste ansøgningsfrist den 7. februar 2022

Kontakt: info@undervaerker.dk

 

Friluftsrådet 

Udlodningsmidler til friluftslivet har fået 3 nye puljer. Puljernes formål er

henholdsvis at bringe �ere ud i naturen, øge naturforståelsen, og styrke
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fællesskaber i naturen. Der kan søges op til 300.000 kr. afhængig af, hvilken af de

3 puljer, der søges fra.

Frist d. 15. februar 2022

Få et overblik her

 

F R I V I L L I G - F E A T U R E S

Vi får dit init iat iv ud over rampen!

Kender du et skønt initiativ, som fortjener lidt omtale? Så tag fat i os! Det kan for

eksempel dreje sig om:

- en præsentation af en ny forening.

- en fortælling om gode erfaringer eller udfordringer, som I ønsker at dele med

andre.

Skriv til: post@fcherning.dk og tilføj ”Frivillig features” i emnefeltet.

Frivill igcenter 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
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