
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

Fantastisk, tilbage fra ferie og sikke en start!

Læs lige:

- om dine muligheder for at gøre en forskel i dit lokalområde

- Arrangementer til din kalender: Fredagsfrokost, 2 dages kursus

- Foreningslivets tilbud til ukrainske �ygtninge i Herning

- Relevante fonde på det frivillige sociale område

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra 

Frivilligcenter Herning

C E N T E R N Y T

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f78377638773976307231


Nyt fra centerets projekter

Vandsportsaktiviteter med plads t il  ALLE

Alle skal have samme muligheder! Derfor har vi i

projektet Frivillig Bygger Broer samarbejdet med

Idrætsrådet, Herning Vandski og Wakeboard Klub og

virksomheden Blue Spirit om at gøre sommerferien

ekstra sjov og spændende for beboere på Skovlyset

- et socialpædagogisk bo- og læringssted for

mennesker med psykisk sygdom. D. 27 juli (og igen d.

3 august) blev Skovlysets beboere inviteret ud på

Knudmosesøerne for at få en oplevelse for livet.

Ideen om at ride på en bølge eller mærke vinden i sit sejl kan virke fjern eller

umulig for nogle. Blue Spirit har tilbudt Para Sport gennem �ere år. Deres erfaring

er, at deltagerne får mere selvtillid, og deres tilgang er, at med én succes fører

�ere. 

Para Sur�ng og Para Vandsport er blot én ud af mange andre aktiviteter, som vi

arbejder målrettet på kan blive en del af de menneskers hverdag, der måtte

kæmpe med særlige begrænsninger eller udfordringer. 

Læs mere om projekt Frivillige Bygger Broer her

https://fcherning.dk/frivilligcentret/projekter/frivillige-bygger-broer


GØR EN STOR FORSKEL I DIT NÆROMRÅDE - Bliv frivi llig i  'Frivi llige Bygger

Broer'. Kunne du fx tænke dig, at:

dele dine fritidsaktiviteter med andre uden samme muligheder og

forudsætninger, som dig?

være én af de frivillige, som laver meningsfulde og sjove aktiviteter med

borgere fra sociale tilbud?

blive en del af en ressourcegruppe, som sparrer og idéudvikler?

at være med i organisatoriske opgaver i projektets metodeudvikling?

Ring 31 69 48 05 eller skriv til stina@fcherning.dk

ERFA møder der opkvali�cerer fr ivillige t il at  hjælpe

økonomisk udsat te

Frivilligcenter Hernings Økonomiske Paraply har gennem de sidste måneder

tilbudt ERFA møder til frivillige sociale foreninger, som giver økonomisk rådgivning

til mennesker i svære livssituationer. 

Vores fornemmeste opgave er, at udvide og styrke den eksisterende indsats.

Derfor klæder vi frivillige på til at varetage en tryg, fordomsfri og altid venlig

økonomisk rådgivning.

Til paraplyens mange ERFA møder er rådgiverne blevet præsenteret for

forskellige temaer - psykologiske, etiske og hardcore økonomiske tematikker -

altid med et relevant emne, der giver mening for det rådgivende fællesskab.

Noget af det bedste ved ERFA-møderne er den synergi der opstår, når forskellige

organisationer kan udveksle erfaringer eller hjælpe hinanden med gode råd og

nye oplysninger angående økonomi. Det er et forum hvor alle kan deltage (så

længe interessen for økonomi og rådgivning er til stede), og derfor ser man ofte

mailto:stina@fcherning.dk


Vi inviterer igen til fredagsfrokost fredag d. 26. august, hvor vi spiser sammen,

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

Hvad: Frokost, quiz og et par sange.

Hvem: Et fællesskab for 50+

Hvornår: 26. august, kl. 12.30-15.00

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning

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

tilmeldingsfrist er 23.08 kl. 14.00

en blanding af erfarne og garvede rådgivere, og helt nye aspiranter, der er

kommet for at lære.

Der �ndes også andre rådgivere ude i samfundet. Dem hjælper paraplyen med at

blive mere synlige og henviser Herninggensere til de tilbud, som matcher deres

situation bedst.

Læs mere om Frivilligcenter Hernings projekt, Økonomisk Paraply, på

hjemmesiden: okonomiskparaply.dk

Arrangementer til din kalender

Fredags Frokost d. 26. August

mailto:post@fcherning.dk
https://okonomiskparaply.dk/


 

Gratis 2 dages kursus d. 3.-4. oktober

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil sikre dig en plads på dette efterårs

kursus. Der er et loft på 20 deltagere.

Hvorfor?

Du får konkrete værktøjer t il at hjælpe udsatte mennesker med at håndtere modgang.

Du får chancen for at opleve Ebbe Lavendt, autoriseret psykolog og leder af Center for

Posit iv Psykologi .

Vi forkæler dig med masser af lækkerier undervejs.

Vi har Selvhjælp Herning med på holdet.

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? Mandag d. 3. og tirsdag d. 4. oktober, t idspunkt på dagen følger senere.

Hvor? Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning

Ti lmeld dig til post@fcherning.dk

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

VIDSTE DU...

at  Frivil l igcenter Herning giver dig et  overbl ik

over hjælpet ilbud t i l  ukrainere i Herning

Kommune og omegn?

mailto:post@fcherning.dk


Er du i kontakt med ukrainere på den ene eller anden

måde, kan du gå ind på Frivilligcenter Hernings

hjemmeside og �nde en oversigt over gode tilbud og

aktiviteter, der er målrettet de mange �ygtninge fra

Ukraine, som be�nder sig i Herning.

Få fx kontakt ti l følgende ti lbud:

en gratis billedskole for ukrainske børn i Vildbjerg.

12-25 årige piger er inviteret ned i Headspace i 'pige grupper'.

Herning Care inviterer til Dansk-Ukrainsk netværkscafé.

Røde Kors tilbyder praktisk hjælp med ind�ytning mm. 

og meget meget andet!

Læs om alle de gode tilbud på vores hjemmeside her

Tilbud om at bl ive frivil l ig i Barnets Ven

Giv et  sårbart  og udsat  barn t ryghed og glade

oplevelser. Bl iv storebror el ler -søster for et

barn!

Red Barnet Ungdom søger lige nu frivillige

rollemodeller til projekt 'Barnets Ven' som lige er startet op i Herning.

Du bliver rollemodel for et barn i en udsat position mellem 6-12 år.

Du mødes med dit match-barn minimum 2 gange om måneden, og giver

dig selv og barnet en masse gode oplevelser.

Du er mellem 20-28 år.

Læs mere og tilmeld dig her

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

https://fcherning.dk/frivillige-aktivitets-og-hjaelpetilbud
https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/barnets-ven/?gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIYrAF3fG_R4iZetKPBZYbfZnhGXx185WBzM4YEBYfgbhYPd0z7Ow6BoCymMQAvD_BwE&fbclid=IwAR228zvuOIT3xrpkRnqMXc-ZZG7vfKQomxjaveRmezCpKMsb1Wp8MuU9TgA
mailto:post@fcherning.dk


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:

 

Socialstyrelsens pulje:  Etablering af midlertidige

nødovernatningstilbud 

Formålet med ansøgningspuljen på 9,9 mio. kr. er at modvirke de

helbredsmæssige problemer, der opstår blandt hjemløse, som sover på gaden i

vintermånederne. Ansøgningspuljen dækker to projekt år, perioden er afgrænset til

4½ måned fra:

15. november 2022 - 31. marts 2023 og

15. november 2023 – 31. marts 2024

Målgruppe? Målgruppen er hjemløse, der sover på gaden, som har lovligt ophold i

Danmark og akut behov for overnatning/nattely i vintermånederne. 

Hvem kan søge? Tilskud kan ydes til frivillige organisationer og foreninger samt

kommuner.

Frist? Der er ansøgningsfrist den 19. august 2022 kl. 12.00. Ansøger kan forvente

svar ultimo september.

Læs mere om puljen og ansøg her

 

Dansk Ungdoms Fællesråd - Init iat ivstøtte

DUFs Initiativstøtte støtter nye initiativer i Danmark for og med børn og unge - i og

uden for foreningslivet.  

Kri terier? Det er et krav til projekterne, at de er nyskabende, børne- og ungestyret

og baseret på frivilligt arbejde.

Hvem kan søge? Du kan godt søge Initiativstøtte, selvom du ikke er medlem af

DUF. Børn og/eller unge skal have ansvar for udviklingen og gennemførelsen af

projektet. Voksne kan have en igangsættende og vejledende rolle, men det er

børn og unge der skal have den endelige beslutningskompetence. I Initiativstøtte-

sammenhæng er du ung når du er under 30 år.

Ansøgningsfrist: 23. august 2022

Læs mere om puljen og ansøg her

 

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

https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15752120Noedovernatningstilbud
https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-initiativstoette


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

mailto:post@fcherning.dk
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/54006906/1140102
https://www.mailerlite.com/

