
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

Også denne måned bringer masser af nyt fra det frivillige sociale område, så hold

ud hele vejen eller læs det, som er aktuelt for dig: 

- Hilsen fra den daglige leder

- Nyt fra februars kursus 'Alternativer til puljer og fonde'

- Arrangementer til din kalender: Kick-o� event, Infoaften, Fredagsfrokost 

- Hils på Jose�ne, vores praktikant <3

- Nyt fra projektleder Christian Søgaard

- Børns Voksenvenner

- Åben rådgivning til grønlændere bosiddende i Herning og omegn.

- Træf en kostvejleder

- Kommende frister for 3 relevante fonde på det frivillige sociale område

- Artikel om Helteakademiet 

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f64366733743863307430


Det er efterhånden old news, at vi igen i foreningslivet kan mødes om det vigtige

arbejde, vi gør i vores lokalområde, uden at være begrænset af restriktioner.

Køkkenerne er åbne igen, og i det hele taget er skuldrene sænket og stemningen

god.

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra 

Frivilligcenter Herning

Hilsen fra Louise, daglig leder

Det vrimler med nye ansigter i Frivilligcenter Herning.

I sidste nyhedsbrev kunne I hilse på vores nye

projektleder og projektmedarbejder, og I denne

udgave kan I så stifte bekendtskab med vores nye

praktikant.

Jose�ne Ahle er at �nde i centret de næste tre måneder, hvor hun bl.a. hjælper til

på vores nye projekter, får vores medlemsundersøgelse sat i søen, samt står for

fredagsfrokosterne. Du kan læse mere om Jose�ne nedenfor.

Januar blev måneden, hvor Covid-19 ramte centerets ansatte. Heldigvis varer

Covid-19 ikke ved, og vel på den anden side, ser vi frem mod et forår uden �ere

benspænd.

Fortsat rigtig god læselyst.  

Centerleder

Louise Ladegaard Bro

C E N T E R N Y T

Højt fagligt indhold, tjek! 

Nye samarbejdsalliancer, tjek!



Det var blot nogle af de gevinster, som deltagerne �k med hjem fra kurset

'Alternativer til fonde og puljer' udbudt af Frivilligcenteret.

Snakken gik lystigt indtil kursusstart, og det var også en veloplagt projektleder

med stor viden og entusiasme, som underviste den første weekend af februar. 

Godt halvdelen af kursusdeltagerne var blevet ramt af corona! Selvom

deltagernes forudsætninger inden for emnet var vidt forskellige, fra helt grøn til

rimelig erfaren, var det absolut ingen barriere for udbyttet. Der blev igangsat

skitser og udarbejdet en pitch til hver af de deltagende foreningers forestående

ansøgninger (som i øvrigt havde et spænd fra kommunale midler, lokale

virksomheder, donationer og statslige organer).

Kursusholderen havde mange relevante kontaktpersoner i fundraising-verdenen

og kendskab til på hvilke niveauer i de større organisationer, man skal henvende

sig.

Det allerbedste var faktisk, at foreningerne �k skabt forbindelser på tværs, og at

der allerede nu er opstået nye samarbejder.

Så altså bare lige en gang til: TAK for sidst. Det var skønt at se jer - og velkommen

til de af jer, som ikke kunne være med. Vi holder noget lignende igen.

Arrangementer t i l  din kalender

KICK-OFF event d. 22. februar



Økonomisk Paraply Herning

Projektet Økonomisk Paraply er et projekt under Frivilligcenter Herning, som vil

styrke, udvide og synliggøre tilbud om økonomisk rådgivning i Herning Kommune.

Tirsdag den 22. februar kl. 19.00, kan man derfor kigge forbi biblioteket i Herning,

og høre mere om Økonomisk Paraply - uanset om man har lyst til at blive en del

af teamet eller blot er nysgerrig.

Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden okonomiskparaply.dk

Vi håber vi ses, så vi kan skabe et netværk der bidrager til færre økonomisk

udsatte i Herning Kommune.

Infomøde d. 3. marts

http://www.okonomiskparaply.dk/


Frivillige Bygger Broer

Vi er klar til at tage første spadestik til implementering af projektet Frivillige

Bygger Broer og du er inviteret med! Projektet stræber mod at skabe større

livskvalitet for borgere på sociale tilbud i Herning Kommune via frivillig indsats på

aktivitets- og botilbuddet samt udenfor tilbuddet.

Det er både relevant for dig der kunne tænke dig at være



Meget mod vores vilje måtte vi a�yse de frokoster, som vi ellers havde glædet os

til at afholde i januar måned. Første gang fordi vi havde for få tilmeldte, og anden

gang på grund af sygdom. 

Vi inviterer derfor igen til fredagsfrokost fredag d. 25. februar, hvor vi spiser

sammen, synger og quizzer, og hele herligheden koster blot 55 kr.

Hvad: Frokost, quiz og et par sange.

Hvornår: 25. januar, kl. 13.00-16.00

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning

Ti lmelding: Skriv til post@fcherning.dk eller ring på 31575601. Sidste

tilmeldingsfrist er 23.02 kl. 14.00

 

Med på det organisatoriske plan i projektets udvikling og metode

En del af følgegruppen som sparrer og idéudvikler

Frivillig der laver aktiviteter med borgere fra sociale tilbud

Sammen skyder vi projektet i gang torsdag den 3. marts kl. 19.00-20.30 på

Herning Bibliotek – og vi vil sætte stor pris på at have dig med.

Fredags Frokost d. 25. febr.

Hils på Jose�ne, som er i  praktik i  Frivi lligcenteret

Jeg hedder Jose�ne og er 27 år. Jeg bor i Randers

med min kæreste, hvor jeg læser til serviceøkonom

med fokus på events. På baggrund af min

uddannelse er jeg netop nu i praktik i Frivilligcenter

Herning. Grunden til at jeg søgte praktikplads hos

mailto:post@fcherning.dk


Frivilligcenter Herning var fordi jeg tænkte at det

kunne være spændende at kombinere det jeg lære

som serviceøkonom med de projekter de har for

sårbare borgere på centeret.

 

Som serviceøkonom med fokus på events er jeg hos

Frivilligcenter Herning for at lære processen fra start

til slut gennem et projekt. Et af de største projekter

hos Frivilligcenter Herning lige nu er med fokus på

samskabelse mellem frivillig og borger og dette er

en god del af min læringsproces, da jeg efter endt

uddannelse gerne vil skabe events hvor gæsterne

selv er med til at skabe oplevelsen. Det kan både være private oplevelser som

f.eks. Bryllup men også mere o�entlige oplevelser som f.eks. cykelløb og

koncerter i forskellige byer.

 

Hos Frivilligcenter Herning håber jeg at jeg lærer om før, under og efter oplevelsen

gennem forskellige projekter. Bl.a. er det også mig der står for de kommende

fredagsfrokoster og der skal jo en del planlægning til, for at det kan stå. Der er i

den grad også en masse læring under oplevelsen, altså mens fredagsfrokosten er

i gang, da jeg skal "holde øje med" hvordan folk reagerer på min planlægning og

til sidst skal jeg evaluere og se, hvad der kan gøres bedre og håbe der kommer

endnu �ere til næste fredagsfrokost, fordi folk har fået sådan en god oplevelse, at

de fortæller videre om det.

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde endnu �ere af jer, der benytter sig af

centeret og så glæder jeg mig selvfølgelig til vores fredagsfrokoster.

Jeg er meget glad for at være på frivilligcenteret og er glad for at være i min

læringsproces.

Hav en god dag,

Med venlig hilsen

Jose�ne

Af Projektleder Christian Søgaard

Jeg har en interessant fornemmelse af Frivilligcenter

Herning som værende lidt af en bjørn i vinterhi;

organisationen har puttet sig i coronatiden, og har

efterhånden samlet kræfter til at rejse sig op på

bagbenene for at kunne brøle igennem på vegne af

sine medlemmer og sine mærkesager.

Og nu er tiden ved at være inde. Det er nu, vi kan vise

at centret er en kraftfuld medspiller, hvad angår frivilligkulturen i Herning

Kommune. Der en helt ny ledelse, en ny projektleder, en ny medarbejder – og



såmænd også en ny praktikant. Alle er meget motiverede, og glæder sig over at

være med til at forme centrets fremtid. Der er mange bolde i luften, og jeg er

tilfældigvis ansat til at koncentrere mig om to af de store projekter, som kommer

til at fylde meget i centrets bevidsthed: ”Frivillige bygger broer” og ”Økonomisk

Paraply”. Begge projekter kommer til at blive synlige på vores hjemmeside, og det

er i dén grad et tegn på things to come. Der er brug for gåpåmod og

fandenivoldskhed i den nære fremtid, når vi som frivilligcenter skal samle frivillige

til vores betydningsfulde formål.

Gåpåmodet skal vi bruge for at give os i kast med det ukendte, idet målsætningen

om at åbne kulturelle svingdøre mellem frivillige og borgere giver anledning til at

tænke stort, og til sommetider at skulle træde ud af komfortzonen. Det er jo nyt

og spændende for os alle – centerfolk, borgere, frivillige, medarbejdere. Alle

glæder sig til at se, hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Fandenivoldskheden kommer på banen, når vi skal turde være os selv, og stole på

vores identitet og kompetencer, midt i den store menneskemængde der omringer

alle vores projekter. Der er MANGE interessenter forbundet med vores

mærkesager. Visse elementer, visse målsætninger, visse møder og måske endda

visse mennesker kan vise sig at være intimiderende eller udfordrende ved første

øjekast. Dette skal vi kunne rumme og imødekomme som et team, men samtidig

skal vi også kunne være assertive og tro på, at vi ved hvad vi gør, og hvorfor vi gør

det.

Den sidste del er nem at svare på: Vi ved hvad vi gør, fordi vi har nogle

superkræfter i ryggen. Disse kræfter har hjulpet os med at de�nere vores projekter

så de fremstår knivskarpe, veltilrettelagte og altruistiske.

Og vi gør det vi gør, fordi vi ganske enkelt brænder for den gode sag. Derfor

skylder vi alle omkring os at være de dejligste samarbejdspartnere, en

understøttende kulturinstans, og et oplysende fyrtårn af et frivilligcenter.

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

Nu kan du igen bl ive frivil l ig voksenven i

hele Herning Kommune

Efter �ere års fravær er foreningen Børns

Voksenvenner igen etableret i  Herning. Et dygtigt

team bestående af tre frivi llige matchere har været i

gang med at få styr på de eksisterende ventelister, og

de er nu klar ti l at danne de betydningsfulde

venskaber mellem frivi llige voksenvenner og børn

med spinkle familienetværk.

Da Børns Voksenvenners lokalforening i Herning

lukkede i 2017, var det ikke fordi, der ikke var børn,



der manglede en voksenven, men fordi det var for

svært at ska�e voksenvenner til børnene på

ventelisten. Det vil et nyt matcherteam nu lave om

på, og efter de indledende processer med at få

ryddet op i ventelisterne er det nu endelig tid til at

�nde voksenvenner og få dannet venskaber.

Lisbeth Bjerager er en af de tre matchere, der har

stået for at gennemgå de gamle ventelister og få

dannet et overblik over, hvilke børn og voksne der

stadig var interesseret i at få et venskab.

'Det har været en rigtig spændende proces at

være en del af. Nu har vi gennemgået de ventelister, vi havde i vores system, og

sørget for, at de, der står derpå, stadig er interesseret i enten at få en voksenven

eller blive voksenven. Så har vi været på hjemmebesøg hos de første familier og

frivillige, og vi kan tydelig mærke, at der er et behov for det vi laver her i Børns

Voksenvenner', fortæller hun.

 

Tid og lyst ti l et venskab

Udover hjemmebesøg hos de børn, der ønsker at få en voksenven, og de frivillige

voksne, der gerne vil være voksenvenner, er det også matchernes opgave at skabe

venskaber der holder. Det gør de ved at kigge på ting som geogra� og fælles

interesser, samt forventningsafstemme hos alle parter inden venskabet bliver

startet. Derudover er de primære krav til voksenvennerne, at de skal være stabile

voksne, der kan bruge tid sammen med barnet to til �re gange om måneden, og

som vigtigst af alt har lyst til at gøre en forskel for børnene.

'Jeg kan rigtig godt lide, at vi ikke kræver noget bestemt af vores voksenvenner.

Vi kræver ikke, at de tager barnet med i svømmehallen eller i biografen. De skal

bare bruge tid med barnet, og blive den fortrolige, som barnet har brug for. På

den måde udvikler barnet og voksenvennen et venskab, der gror af sig selv og

bliver noget helt særligt', siger Lisbeth Bjerager.

 

Grundig proces giver gode venskaber

De første interesserede voksne har allerede meldt sig, i starten af december blev

de o�cielt en del af foreningen, da de var på godkendelseskursus. Alle

voksenvenner kommer nemlig på kursus, inden de bliver matchet med et barn, så

man sikrer, at de ved, hvad de går ind til og føler sig godt klædt på til opgaven

som voksenven. Det er endnu en del af den grundige proces, der skal sikre

holdbare venskaber. Ifølge Anne So�e Osmundsen, der er regionskonsulent for

foreningerne i Midtjylland, er den grundige proces, fra man kontakter foreningen

til man bliver del af et venskab, nødvendig for at skabe de bedst mulige rammer

for et succesfuldt venskab.

'Børns Voksenvenner har 30 års erfaring med at skabe de her venskaber, og vi

kan se hvordan børnenes selvværd vokser, når de får en ekstra voksen i deres

hverdag. Det at en frivillig voksenven har t id og overskud til at give barnet



posit ive oplevelser og at venskabet er t il gensidig glæde, gør en kæmpe forskel

for barnet. Derfor er det også rigtig vigtigt for os, at de venskaber, vi laver, har de

bedste vilkår for at vare ved', fortæller hun.

 

- FAKTA -

 

Børns Voksenvenner er en frivillig organisation der danner venskaber

mellem børn i alderen 6-12 med få tætte voksenrelationer og frivillige

voksenvenner.

Hvis man vil være voksenven eller læse mere om, hvordan man får en

voksenven kan man klikke ind på voksenven.dk/bliv-voksenven.

Børns Voksenvenner Herning kan �ndes inde på deres facebookside

- facebook.com/voksenvenherning

 

Kender du børn, som har brug for en voksenven, eller kender du en ildsjæl, som

kan bidrage til den frivillige indsats, så kontakt:

herning@voksenven.dk 

eller giv Regionskonsulent So�e Osmundsen et kald på 28 30 62 16

Nu kan du få råd og vejledning som

grønlandsk borger i Herning

Den Åbne Rådgivning er et telefonisk og personligt

rådgivningstilbud på grønlandsk og dansk til

grønlændere bosiddende i Herning og Omegn.

Der ydes støtte og rådgivning i sociale spørgsmål og

borgeren tilbydes hjælp til at udvide sit sociale

netværk og skabe kontakt til andre grønlændere,

grønlandske foreninger eller projekter.

Myndighedspersoner har også mulighed for at

henvende sig omkring sociale spørgsmål, der

vedrører grønlandske borgere.

Lyder det som noget for dig? Så tøv ikke med at kontakte Socialkonsulent Benigne

Fleischer på be@glhus.dk eller telefon: 42 40 63 01  

En gang om måneden kan du få rådgivning i  Frivi lligcenter Hernings lokaler på

Fredensgade 14

2022s træ�etider: d. 23. februar, 30. marts, 27. apri l, 25. maj og 15. juni

fra kl. 10.00 – 14.00

http://www.voksenven.dk/bliv-voksenven
http://www.facebook.com/voksenvenherning
mailto:herning@voksenven.dk
mailto:be@glhus.dk


 

Træf en kostvejleder

Første onsdag i måneden kan du komme til foredrag

om aktuelle sundhedsanbefalinger til seniorer i

Frivilligcenter Herning.

Inga Ager er økonoma og kostvejleder, og hun har

sammensat kurserne, så du både får teori og

praktiske opskrifter med hjem. 

Mange gener kan lindres eller måske endda forsvinde, hvis vi får byttet rundt på

det, vi spiser. På kurset kan du lære, hvad du selv kan gøre, for at forblive frisk og

rask. 

Sæt kryds i kalenderen: 

2. marts: Hvordan bevarer vi  stærke knogler resten af livet?

6. apri l: Kost og kræft

Øvrige onsdage mulighed for ½ times personlig kostvejledning.

Ti lmelding til begge dele senest mandagen før mellem 13.00 og 15.00 på tlf. 2942

4814 – eller via Ældresagens hjemmeside.

Pris 20 kr. pr. gang for ka�e, the og frugt

Ønsker I  også at synliggøre jeres t ilbud, arrangementer eller

l ignende?

Så send os en kort annonce (max 10 linjer).

Opslaget skal være os i hænde den sidste mandag i måneden. Skriv til

post@fcherning.dk og tilføj ”Foreningsnyt” i emnefeltet.

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

mailto:post@fcherning.dk


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

Hvis I mangler midler til jeres forenings arbejde, kan I lige nu søge puljer hjem fra:

 

Velux Fonden - Humanvidenskab og praksis

Næste ansøgningsfrist er d. 23. februar, hvis jeres forening brænder for at løse

store samfundsmæssige udfordringer gennem et etableret tæt samarbejde

mellem humanvidenskaberne og fx kommuner eller �ere af civilsamfundets

parter.

Fonden støtter projekter, hvor praktikere og universitetsforskere i et tæt og

ligeværdigt samarbejde både skaber nye løsninger i praksis og opnår nye

grundvidenskabelige erkendelser.  

De inviterer ansøgere til at indsende projektideer inden for socialområdet og

aldringsområdet.

Tjek det ud her

 

Lemvigh-Müller Fonden

Foreningen støtter almennyttige projekter for at fremme kulturelle, sociale og

produktive formål. Er jeres forening ikke så økonomisk velpolstret, og modtager I

ikke o�entlig støtte, har I her gode muligheder for at få penge til jeres arbejde. 

Søg inden den 16. februar 2022

Ansøgninger ti l fonden skal sendes via deres digi tale ansøgningsportal.

Find den her

 

Samfonden 

Fondens formål er at støtte almennyttige og almenvelgørende formål indenfor

demokrati- og samfundsbevarende aktiviteter.

Deres mission er at udvikle og understøtte initiativer, der gennem værdi- og

karakterdannelse gør mennesker livsduelige og egnede til at indgå som

ansvarlige, frie borgere i forpligtende relationer og fællesskaber.

Frist d. 28. februar 2022

Læs mere om støtteområder og ansøgningskriterier via fondens

hjemmeside Samfonden

 

 

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

https://www.fonde.dk/fonde/The-Velux-Foundations---Humanvidenskab-og-praksis.aspx
https://lmfond.dk/sadan-soges-fonden
https://samfonden.dk/


Helteakademiet

Af centerleder Louise Ladegaard Bro

I denne udgave af frivillig features sætter vi fokus på ”Helteakademiet”, der er et

nyopstartet initiativ i Herning kommune, der skaber fritidsaktiviteter for syge børn.

”Det bedste er at være med til at skabe en så normal hverdag som mulig - på trods af

børnenes sygdom”.

Sådan siger Ann-So�e Riis, som er projektleder i Helteakademiet i

Børneulykkesfonden. Ann-So�e er en af dem, der arbejder med at udbrede

helteakademiet i Danmark.

Lige som alle andre

Helteakademiet er egentlig en udspringer af Legeheltene. Rundt omkring på

landets hospitaler har man engagerede legehelte, som arbejder på at få syge

børn op af hospitalssengene og i gang med leg af bevægelse.

"Men mange af de børn, som er indlagte, har jo kroniske sygdomme, som de tager med

sig hjem".  Fortæller Ann-So�e. ”De bruger meget t id på hospitalerne, hvor de har stor

glæde af legeheltene. Men når de er derhjemme, er de for syge til at gå til de

frit idsaktiviteter, som deres raske jævnaldrende går t il . De er ligesom alle andre, de har

interesser og vil gerne vise, hvad de kan. Derfor har børneulykkesfondens startet

konceptet ”Helteakademiet”, som skaber frit idsaktiviteter, som børnene faktisk kan gå

til på trods af deres sygdom”. 

 

Børnene kan godt

Helteakademiet startede først i Odense og er siden vokset. I Helteakademiet er

der fokus på fællesskab, som handler om andet end børnenes sygdom. I

opstarten var det svært at få fat i børnene, fordi både børn og forældre skulle tro

på, at børnene faktisk kunne. Erfaringerne viser dog, at børnene kan og holder ved.

”Vi har søgt højt og lavt efter frit idsaktiviteter t il vores pige, noget der kunne fylde

hendes hverdag udover børnehave og sygehuse. Så hun kunne få mere t ilfælles med

andre børn. Helteakademiet har givet os et sted, hvor vores pige passer ind. Ingen

kigger mærkeligt på hende, hun bliver mødt der, hvor hun er, og vi har det sjovt. Vores

pige spørger dagligt, hvornår hun skal t il bold igen, og hendes yndlings t-shirt kommer

fra Legeheltene - den er unik som hende og beviser, at hun er en del af noget

særligt”. Forældre til pige på �re, Helteakademiet i Herning.



 

Helteakademiets ti lbud ti l børn i  Herning

Lige nu tilbyder Helteakademiet primært boldspil. Men ambitionen er at kunne

tilbyde en bred vifte af idrætsaktiviteter, fx også golf og gymnastik.

”Vi har mange boldspilsøvelser, måske især fodbold. Men i virkeligheden handler det

ikke om fodbold, men om at børnene kan gå til noget” . Siger Ann-So�e.

Der er ingen krav om boldspilsevner, når man er frivillig i Helteakademiet, det

handler om lysten til at gøre en forskel for børnene. Helteakademiet samarbejder

også med �ere superligaklubberne. I Herning samarbejder Helteakademiet fx med

FCM, som stiller banerne til rådighed, og når foråret kommer, bliver der mulighed

for, at superligaspillerne kommer ned og hilser på og spiller med.  

 

Du kan også blive heltetræner

Hvis du vil være heltetræner for syge børn, kan du kontakte Helteakademiet

på buf@borneulykkesfonden.dk.

Her er de altid klar til at byde frivillige velkommen, og de vil også sørge for en god

introduktion. ”Hvis du gerne vil være heltetræner, ringer vi t il dig og får en indledende

snak. Herefter kan du komme til prøvetime med et trænerteam, som byder dig

velkommen og sætter dig ind i opgaverne”. fortæller Ann-So�e.

De frivillige er også begejstrede:

"som frivilligleder- og træner er det fantastisk at se børnene lyse op, når de for en stund

kan glemme deres sygdom og bare være børn. Helteakademiet er et frirum, der er plads

til alle, uanset hvem man er, og hvor meget erfaring man har med at spille fodbold. Det

bedste ved at være en del af Helteakademiet er, at se det bånd børnene danner t il

hinanden, og se, at de forlader træningen med sved på panden og et stort smil på

læben”. Frivillig Heltetræner

Kender du også et skønt init iat iv, som fortjener l idt omtale, så tag fat i

os.  Vi får init iat ivet ud over rampen!

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

mailto:buf@borneulykkesfonden.dk
mailto:post@fcherning.dk


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
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