
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

Påskeferie, godt (men skiftende) vejr og en masse vigtige nyheder på det frivillige

sociale område.

Læs lige:

- Daglig leder Louises highlights fra måneden

- Dine muligheder for at hjælpe �ygtninge fra Ukraine i dit lokalområde

- Arrangementer til din kalender: Frivilligcenter Hernings generalforsamling,

Kursus fra CFSA, Fredagsfrokost 

- Selvhjælp Hernings sorggrupper

- Relevante fonde på det frivillige sociale område

Og meget meget mere.

 

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra 
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Frivilligcenter Herning

Hilsen fra Louise, daglig leder

Marts måned blev en måned, hvor Ukraine-

si tuationen for alvor rykkede ind. Der er allerede nu

ankommet mange �ygtninge til Herning kommune,

og �ere er på vej. En del �ygtninge har endnu ikke

opholdstilladelse, men også det ændrer sig hurtigt.

Derfor er der brug for hjælp på �ere fronter.

Scrol ned til 'centernyt' og se, hvordan du som frivillig eller forening kan hjælpe.

I denne måned har vores dygtige praktikant Jose�ne opdateret oplysningerne om

vores medlemsforeninger og udsendt medlemsundersøgelser. Vi vil så gerne

være skarpe på, hvem vores foreninger er, hvad de kan, og hvordan vi kan hjælpe

med at spille foreningerne endnu bedre. Hvis I har modtaget Jose�nes mail, så

husk endelig at give svar tilbage.

Slutteligt vil jeg fremhæve Frivi lligcentrets generalforsamling d. 21 . apri l : Kom og

vær med, jeres forening får mulighed for at præge Frivilligcentrets arbejde, og

netop nu er der også mulighed for at gøre sin stemme gældende i bestyrelsen.

Scrol ned til 'arrangementer til din kalender' og se mere. Læs også her om

muligheden for at blive en del af Frivilligcentrets bestyrelse. 

Rigtig god læselyst og rigtig god påske.

C E N T E R N Y T



I Frivilligcentret samarbejder vi med Lions og Røde Kors om at koordinere den

frivillige indsats. Mange steder gøres der allerede en kæmpe forskel, men der er

også fortsat et behov for hjælp.

Har du eller din forening overskud ti l at hjælpe - eller kender I nogen, der kan?

I kan også henvise til Frivilligcentrets hjemmeside. Her kan man registrere sig i

forhold til forskellige opgaver:

1. Praktisk hjælp.

2. Donere udstyr og ting.

3. Blive frivillig koordinator for indsamling og fordeling af de ting, som de

Ukrainske �ygtninge har behov for.

Find blanketten her: fcherning.dk/hjaelp-ukraine

Kontakt os

Hvis I selv er kontaktpersoner for �ygtninge, der har brug for hjælp indenfor

ovenstående kategorier.

Hvis I har lyst til at byde ind på anden måde, så vi kan få hjælpen ud

hurtigst muligt.

 

Sådan kan du hjælpe de ukrainske

�ygtninge i Herning

Nyt fra ét  af

Frivil l igcenter Hernings projekter

https://fcherning.dk/hjaelp-ukraine


Erfaringsudveksling med økonomiske ildsjæle

Økonomisk Paraply har afholdt sit først erfaringsudvekslingsmøde, hvor vi

samlede frivillige repræsentanter fra bl.a. Dansk Folkehjælp, Fællesbo, Møltrup

Optagelseshjem, Nordea og helt nye frivillige. Sammen gik vi i gang med at dele

erfaringer inden for økonomisk rådgivning, og �k stor glæde af at kunne sparre

med en vice�lialdirektør fra Nordea.

Du kan læse meget mere om økonomisk paraply på:

 okonomiskparaply.dk/ nyheder/

Arrangementer t i l  din kalender

Tilmeld dig Frivilligcenter Hernings forårs kursus, som giver dig viden om, hvorfor

det er afgørende at kommunikere til nogen fremfor til alle. Gennem oplæg og

øvelser arbejder I med at kortlægge jeres egne målgrupper. Undervejs

præsenteres e�ektive værktøjer og tips til, hvordan du kan skræddersy budskaber

på netop din forenings område.

Hvad: korte oplæg, diskussion i plenum, re�eksionsøvelser og selvstændigt

arbejde med egne målgrupper og kommunikation.

Vi forkæler dig med snacks og lækkerier undervejs

Hvornår: 9. maj, kl. 15.00, vi slutter af med skøn aftensmad.

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning.

Ti lmeld dig: til louise@fcherning.dk. Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 6. maj.

https://okonomiskparaply.dk/nyheder/
mailto:louise@fcherning.dk


 

Så er der snart ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Herning.

Det afholdes torsdag den 21. april klokken 19.00 i Frivilligcenter Hernings skønne

lokaler på Fredensgade 14. Læs dagsorden mm. ved at klikke på linket: her

Hvis du eller din forening sidder med forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal disse sendes skriftligt til formand Mariane Ravnholt

senest 14 dage før generalforsamlingen på post@fcherning.dk

 

Nu kan DU også blive en del af teamet i frivill igcentret

– og sætte retningen for det frivi llige arbejde i  Herning kommune!

Der er nemlig netop nu plads i Frivilligcenter Hernings bestyrelsen. Alt efter

interesse og kompetencer kan du bl.a. være med til at:

Fastsætte strategien og indsatsområderne.

Igangsætte store og små projekter på frivilligområdet i Herning kommune.

Sidde med som Frivilligcentrets repræsentant i projekternes styregruppe.

Være talerør ud i foreningslivet, erhvervslivet eller på det politiske niveau.

Planlægge og afholde arrangementer i frivilligcentret og gøre en forskel for

borgere og frivillige i kommunen.

Være sparringspartner for den resterende bestyrelse og for ledelsen i

centret.  

Hvis dette har vagt din interesse, er du mere end velkommen til at kontakte

frivilligcentret for at høre mere, eller for at stille op som bestyrelsesmedlem på

generalforsamlingen.

Skriv til: post@fcherning.dk eller ring til: 52167976 (Centerleder), 21628445

(Bestyrelsesformand) eller til 31576501 (centrets hovednummer)

https://fcherning.dk/frivilligcentret/det-sker/kommende-arrangementer/51-generalforsamling-1
mailto:post@fcherning.dk
mailto:post@fcherning.dk


Tænk! Vi har været så heldige at få midler hjem til afholdelse af fredagsfrokoster

resten af året. Der er åbenbart også andre, som kan se, hvor vigtigt det er at dele

de små glæder i et større fællesskab.

Næste fredagsfrokost d. 29. april, hvor vi spiser sammen, synger og quizzer, og

som altid koster det små 55 kr.

Hvad: Frokost, quiz og et par sange.

Hvornår: 29. april, kl. 13.00-16.00

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning

Ti lmelding: Skriv til post@fcherning.dk eller ring på 31 57 56 01. Sidste

tilmeldingsfrist er 27.04 kl. 14.00

 

Fredags Frokost d. 29. April

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

Kender du LIVSKRAFTs CAMP UNITE?

- en camp for børn ml . 12-17 år, der har mistet  sin mor el ler far t i l  sygdom

mailto:post@fcherning.dk


Har man mistet sin mor eller far, kan man godt føle sig anderledes eller alene -

også selvom man måske har venner og familie omkring sig.

I LIVSKRAFT har vi erfaring med, at det ofte hjælper at være sammen med andre,

som har været igennem lignende oplevelser som en selv. Derfor arrangerer vi 

Hvad? Sjove og lærerige oplevelser

Hvordan? Værktøjer til at håndtere dét at have mistet. 

Med hjælp fra frivillige, musikterapeuter og samtaleøvelser faciliteret af

afdelingen OmSorg fra Kræftens Bekæmpelse.

Hvornår? Torsdag den 14. – søndag den 17. april 2022

Hvor? Skovly lejrcenter nær Ribe

Tilmelding: Campen er gratis tilmeld dig her

Læs mere her

Spørgsmål? Skriv til rasmus@livskraftcenter.dk eller ring 93 95 88 68

At miste én man har nær, giver ofte store forandringer i hverdagen. Det kan være

svært både for sig selv og sine omgivelser at forstå og tackle den nye

livssituation.

Måske er det en samlever, en forælder eller et barn, du har mistet?

I Selvhjælp Hernings selvhjælpsgrupper vil du møde andre, der står med lignende

udfordringer, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation.

På møderne udveksles erfaringer fx omkring:

Hvordan får jeg skabt en meningsfuld hverdag?

Hvordan tackler jeg savnet?

Hvordan bevarer jeg livsglæden?

http://www.livskraftcenter.dk/tilkendegivelse_campere_camp_unite#9232
http://www.livskraftcenter.dk/campere_camp_unite
mailto:rasmus@livskraftcenter.dk


I foråret starter vi følgende to grupper:

Sorggruppe for unge (18-30 år): Hver tirsdag kl. 15.30-17.30

Sorggruppe for voksne: Opstartsdato ikke fastsat

Hør mere på: kontakt@selvhjaelpherning.dk 

Nyt init iat iv for forældre

ti l  børn med handicap

Er du forælder til et barn (0-18) med handicap, og kunne du tænke dig at komme i

kontakt med andre i samme situation? Så se med her.

Dansk Handicap Forbund igangsætter i samarbejde med deres forældrekreds et

projekt med fokus på erfaringsudveksling i mindre sparringsgrupper, så forældre

kan drage nytte af hinandens viden og på den måde få mere overskud i

hverdagen

Hvornår? Hver erfaringsgruppe �nder selv ud af, hvor ofte de vil mødes, og hvad

der skal på dagsordenen.

Hvor? Projektet er landsdækkende

Ti lmelding Løbende tilmelding. Det er gratis og uforpligtende at deltage, og

medlemskab af Dansk Handicap Forbund er ikke nødvendigt.

Kontakt Projektmedarbejder Camilla Lund på 5174 8061 eller via mail her 

mailto:kontakt@selvhjaelpherning.dk
mailto:camilla@danskhandicapforbund.dk


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:

 

VILLUM FONDEN - fra ude til inde 

Fra 'ude til inde' er en pulje, hvis formål er at bringe mere dagslys og frisk luft ind i

vores hverdag. VILLUM FONDEN åbner igen for ansøgninger, der med originale og

inspirerende idéer til at �ytte dagligdagens aktiviteter udenfor i dagslys og frisk

luft, vil skabe gavn og glæde for børn og voksne landet over. 

Puljen på 20 mio. er delt i 2

5 mio. kr. til mindre projekter

15 mio. kr. til større bygningsrelaterede projekter 

Hvem kan søge? Alle kan søge - lige fra borgerforeninger og fritidsklubber

til tegnestuer, organisationer, kommuner m.�. 

Ansøgningsfrist: 1 . juni  kl. 1 2 .00

Læs mere her

Ansøg her

 

Socialstyrelsen - driftsstøtte

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 90,4 mio. kr. til at styrke det sociale

område. Formålet med ansøgningspuljen er at yde driftsstøtte, så

puljemodtagerne kan styrke deres arbejde på det sociale område i form af

generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

mailto:post@fcherning.dk
https://friluftsraadet.dk/nyheder/fra-inde-til-ude-projektideer-soeges
https://veluxfoundations.dk/da/ansoeger/start-en-ansoegning#/form/step2


Hvem kan søge? Puljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -

foreninger (handicap-delpuljen) samt landsdækkende foreninger for én eller �ere

sjældne diagnoser (sjældne-delpuljen).

Ansøgningspuljen er delt op i 2 delpuljer:

Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (97,6 pct.)

Landsdækkende foreninger for én eller �ere sjældne diagnoser eller

sjældne handicap (2,4 pct.)

Ansøgningsfrist: 6. maj 2022 kl. 1 2 .00

Ansøg her

 

Husk 15.  Juni Fondens frist

På det humanitære og sociale område er det aktuelt udmøntet i en strategisk

satsning på natur- eller eventuelt kulturbaserede projekter. Dvs. at på det frivillige

sociale område støtter fonden projekter, som anvender naturen eller kulturen som

ramme for sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter.

OBS: Fonden støtter ikke ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller

afsluttet.

Ansøgningsfrist: 26. juni  

Se hvordan du søger midler fra 15. Juni Fonden her

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.

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2022/pulje-ulhan-puljen#:~:text=Socialstyrelsen%20har%20udmeldt%20en%20ans%C3%B8gningspulje%20p%C3%A5%2090%2C4%20mio.,diagnoser%20%28sj%C3%A6ldne-delpuljen%29.%20Ans%C3%B8gningspuljen%20er%20ogs%C3%A5%20kendt%20som%20%E2%80%9DULHAN%E2%80%9D.
https://www.15junifonden.dk/saadan-soger-du/
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

Unsubscribe

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/52681702/1140102
https://www.mailerlite.com/

