
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

Endelig �ere lyse dage, det mærker vi også her i centeret!

Læs lige:

- Den altid hyggelige hilsen fra daglige leder Louise

- Dine muligheder for at gøre en forskel i dit lokalområde

- Arrangementer til din kalender: Fredagsfrokost 

- Gigtforeningens naturtræning

- Relevante fonde på det frivillige sociale område

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra 

Frivilligcenter Herning
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Hilsen fra Louise, daglig leder

Så blev det endelig forår. Blomsterne springer ud, og

det samme gør arrangementerne i Frivilligcenter

Herning. Vi har fx genstartet vores fredagsfrokoster,

som ligger den sidste fredag i måneden. Det kan I

læse mere om nedenfor, hvor I også kan læse om

tilmeldingen.

Vores praktikant Jose�ne har også travlt med at opdatere medlemslister og vores

oplysninger om alle vores foreninger. I frivilligcentret vil vi nemlig gerne vide mere

om jer og hvad I laver, så vi også blive bedre til at henvise til jeres aktiviteter og

synliggøre jeres arbejde. Vi håber, at I vil tage godt imod henvendelser fra

Jose�ne, for I hører sikkert fra hende i løbet af den næste månedstid.

Netop nu gør vi også en indsats for at sprede budskabet om vores lydavis.

Lydavisen udkommer på CD, og den sendes til interesserede lyttere hver anden

uge. På CD’en indlæses nyheder, artikler og annoncer fra Herning folkeblad,

lokalaviser og Dansk Blindesamfund. Lydavisen er ganske gratis, men kræver dog,

at man har en Daisy-afspiller (som kan bevilliges gennem Center for

Kommunikation under Herning Kommune). I Frivilligcentret oplever vi, at antallet af

lyttere og frivillige omkring Lydavisen er dalende. Derfor afsøger vi lige nu

grundlaget for at bevare tiltaget. 

Og så vil jeg bare ønske jer fortsat rigtig god læselyst!

C E N T E R N Y T

Har du lyst  t il at  hjælpe svagtseende i Herning

Kommune?

Så se lige her! Du kan gøre 2 ting:



Vi inviterer igen til fredagsfrokost fredag d. 25. marts, hvor vi spiser sammen,

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

Hvad: Frokost, quiz og et par sange.

Hvornår: 25. marts, kl. 13.00-16.00

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning

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

tilmeldingsfrist er 23.03 kl. 14.00

 

1 . Spred budskabet om Frivilligcenterets lydavis. Hjælp Herninggensere med at få

en cd ind af døren fyldt med lokale nyheder oplæst af skønne frivillige - den er

helt gratis!

Tilmeld én i dit netværk, én i familien eller en god ven, som du har lyst til at

overraske med gode nyheder. 

2. Meld dig som frivi llig og oplev et skønt fællesskab med andre. Mød ind i

Frivilligcenter Herning et par timer hver 14. dag og gør en forskel for svagtseende i

Herning Kommune - du bliver naturligvis i samme ombæring helt opdateret på

alle nyheder i Herning og omegn.

Skriv til post@fcherning.dk eller ring på 31 57 56 01

Vi glæder os til at høre fra dig!

Arrangementer t i l  din kalender

Fredags Frokost d. 25. Marts
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F O R E N I N G S N Y T

Gigtforeningen arrangerer naturtræning

Holder du af at være i naturen, og har du lyst til at

blive en del af et inspirerende fællesskab?

Så skal du deltage til naturtræning, som er

Gigtforeningens allernyeste træningstilbud til dig

med gigt. Når du deltager til naturtræning, mødes du

med et hold ude i naturen, hvor en frivillig

naturtræner har planlagt dagens aktiviteter.

Naturtræningen er altid tilpasset, så alle kan være med uden stress og

præstationsangst. Samtidig bliver du en del af et fællesskab, som både motiverer

og forstår dig.

Du kan �nde en oversigt over de forskellige hold og tilmelde dig her: Naturtræning

2022 (trippus.se)

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 nyheder om 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.

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

 

Tuborgfondet - Ta' Ordet 

https://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?ln=dk&evid=92d6jL77MRAXFHKp3/3r6w==&view=eventus&template=Desktop
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Ta’ Ordet er en pulje, der støtter 16-30 årige i at lave aktiviteter, der giver unge en

stærkere stemme. Formålet med aktiviteterne kan fx være at  gøre opmærksom

på en sag, rekruttere nye frivillige/medlemmer, afprøve nye koncepter for

kommunikation eller dele viden inden for et fagområde.

Hvem kan søge? Alle ungefællesskaber eller organisationer med unge som

målgrupppe. Projekter og aktiviteter der bidrager til, at unge i fællesskab kan

skabe en håbefuld og bæredygtig fremtid. De skal passe ind under et af

Tuborgfondets �re indsatsområder: unges vej ind i arbejdslivet, unges

engagement i klima og den grønne omstilling, unges stemme og ind�ydelse i

samfundet eller unge i rytmisk musik. 

Frist? Puljen lukkes først, når de 4 mio. kr. er delt ud. Tuborgfondet behandler

løbende ansøgninger, og giver svar inden for en uge.

 

Udvikling af interventionsmodel

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje, hvis formål er at yde støtte til at

udvikle en interventionsmodel, der bidrager til, at �ere voksne, som er udsat for

eller udøver vold i nære relationer, får hjælp til at komme ud af volden på et

tidligere stadie end ellers. 

Hvem kan søge? Frivillige foreninger eller organisationer, som har et eksisterende

specialiseret tilbud til målgruppen.

Interventionsmodellen skal desuden bestå af et tværsektorielt og forpligtende

samarbejde mellem et specialiseret tilbud, en politikreds og en eller �ere

kommuner i politikredsen om opsporing af, indsats og opfølgning til målgruppen.

Ansøgningsfrist: 29. apri l 2022 kl. 1 2 .00 

 

Socialstyrelsen tager ny ansøgningsportal i brug

Det betyder konkret, at din forening kan oprette sig som bruger og sende

ansøgninger ind via portalen. I vil også kunne anvende portalen til at holde øje

med aktuelle status på ansøgninger, 

Der vil komme en nyhed ud på Socialstyrelsens hjemmeside, når portalen åbnes,

ligesom der vil komme vejledninger til, hvordan man ansøger via portalen.

Ansøgningspuljen til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF) udmeldes, når portalen er

åbnet, så alle ansøgere kan søge via den nye portal og få et bedre overblik over

deres ansøgning og sager.

Puljen forventes udmøntet lige efter sommerferien.

 

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



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

Vi får init iat ivet ud over rampen!

Måske kender du en skøn ildsjæl, har erfaringer, du gerne vil dele eller et tema,

som du synes, vi skal komme omkring?

Vi tager både imod historier fra jer, eller vi kommer ud til jer og skriver historien for

jer. Det vigtigste er, at vi kan inspirere og lære af hinanden.

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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