
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

I dette måneds nyhedsbrev får du nyt om det frivillige sociale arbejde i forhold til

indsatsen for de mange �ygtninge fra Ukraine, som kommer her til Herning

Kommune.

Du kan også være med til at gøre en forskel! Læs mere om hvordan i

nedenstående.

Hilsner fra Frivilligcenter Herning

Hilsen fra Louise, daglig leder

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f64316930673873317739


Der er rigtig mange aktører i Herning kommune, som gør en stor indsats for at

hjælpe de ukrainske �ygtninge. Herfra skal først og fremmest lyde en STOR TAK

for indsatsen. I frivilligcentret  arbejder vi lige nu ud fra 3 spor:

 

Vi driver en ting-central i Dansk Flygtningehjælps lokaler på Fredensgade

14

Kære alle.

April gik med lynets hast. I Frivilligcentret fortsatte vi

vores fokus på at hjælpe de ukrainske �ygtninge,

som kommer til Herning kommune. Vi vil have et

særligt fokus på netop denne indsats frem mod

sommer, og derfor kommer vores nyhedsbreve i maj og i juni også til at se en

smule anderledes ud, end det plejer. For at prioritere vores tid til

�ygtningeindsatsen, nedskalerer vi nemlig (for en lille periode) de centeropgaver,

som vi normalt bruger en del af vores tid på. Dette gælder også nyhedsbrevet.

Herunder vil vi opdatere jer på, hvad frivilligcentret gør i forhold til at hjælpe

Flygtningene – og hvad I kan gøre, for at hjælpe.

Vi håber på jeres forståelse for vores prioritering, og så vender vi stærkt tilbage

med centernyhederne, når vi rammer juli! Husk også, at I fortsat kan tage fat i os,

hvis I har spørgsmål, som vi kan hjælpe jer med.

Rigtigt dejligt forår til jer alle!

Sådan kan du hjælpe de ukrainske

�ygtninge i Herning



Hjælp med at sprede budskabet om ting-centralen! Man kan donere ting,

eller give lidt af sin tid ti l at hjælpe ti l i  centralen.

Hvad? Vi hjælper Herning Kommune med at indsamle køkkensager til de

lejligheder, som bliver klargjort til ukrainere. Vi indsamler også legetøj, skolesager

og boligartikler. Sidstnævnte er ekstraudstyr, som også leveres i lejlighederne,

eller via en koordineret udlevering. Vi vil gerne fordele tingene ligeligt blandt de

�ygtninge, der kommer hertil. Derfor udleverer vi ikke ting direkte fra ting-

centralen. Indsatsen er koncentreret frem mod sommer, hvor Dansk

�ygtningehjælps lejemål ophører.

Hvornår? Tingscentralen er åben for indlevering af ting om tirsdag kl. 14.00-18.00

og Onsdag kl. 14.00 - 17.00.

Hvordan? Har du tid og lyst til at hjælpe? - så registrer dig som frivillig på vores

hjemmeside via følgende link: https://fcherning.dk/ukraine-formular.

 

Vi koordinerer og skaber overblik

Hvad? Netop nu registrerer vi tiltag, som iværksættes for de ukrainske �ygtninge i

kommunen. Det gør vi via en liste med aktivitets- og hjælpetilbud på vores

hjemmeside samt via facebookgruppen: Herning hjælper �ygtningene. 

Har du en aktivi tet, et arrangement eller et hjælpeti lbud ti l ukrainere? – eller har

du kendskab til noget, �ygtningene kunne have gavn af – Så kontakt os gerne! Vi

vil gerne gøre det enkelt for ukrainere at �nde den rette hjælp og gøre det enkelt

for borgere i Herning, der gerne vil hjælpe.

Hvordan? hjælp med at sprede budskabet om de tilbud, som du kender i Herning

og omegn for ukrainere og for borgere der gerne vil hjælpe.

I kan se mere om aktivitets- og hjælpelisten her: https://fcherning.dk/frivillige-

aktivitets-og-hjaelpetilbud

 

Vi hjælper med at koordinere arrangementer for �ygtningene 

Har man som virksomhed eller forening en ide ti l et arrangement, er man

velkommen ti l at kontakte os. Vi har kontakt med de ukrainske �ygtninge, og kan

understøtte processen. Kontakt os på: post@fcherning.dk.

Har du 2 t imer om ugen?

Der er et behov lige her og nu for at hjælpe ukrainske �ygtninge med at få en

grundlæggende forståelse for dansk økonomi. Derfor giver vi os i kast med at lade

frivillige tilbyde hjælp til �ygtninge. Rådgivningen baseres på lavpraktisk

vejledning og information omkring det danske pengesystem, og hvordan man kan

navigere i det. Det kræver ikke uddannelse indenfor økonomi.
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mailto:post@fcherning.dk


Vi starter derfor netop nu et rådgivningstilbud op, som du kan være med til at

forme. Mød ind 2 timer om ugen i Frivilligcenter Herning på Fredensgade 14. Du

bliver en del af en vigtig indsats og et skønt fællesskab. 

Kontakt: Christian@fcherning.dk

OBS

KURSUS UDSKUDT GRUNDET SYGDOM

mailto:christian@fcherning.dk


Kurset d. 9. maj er udskudt på ubekendt tid, da der desværre er opstået sygdom

hos kursusholder.

Hvis du er interesseret i kurset, er du velkommen til at henvende dig. Så skriver vi

dig på listen og giver dig besked, så snart vi hører mere!

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

arbejde med egne målgrupper og kommunikation.

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning.

Ti lmeld dig: til louise@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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