
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

Så blev det tid til månedens nyhedsbrev. Læs skønne og vigtige nyheder på det

frivillige sociale område i Herning:

- nyt om centerleder Louise Ladegaard Bro

- dine muligheder for at gøre en forskel i dit lokalområde

- masser af nyt om arrangementer på det frivillige sociale område i Herning

- fredagsfrokost

- relevante fonde på det frivillige sociale område

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra 

Frivilligcenter Herning

C E N T E R N Y T
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Farvel t il  Louise

Bestyrelsen har modtaget Louise Ladegaard Bros opsigelse af stillingen som

Centerleder i Frivilligcenter Herning.

Det beklager bestyrelsen dybt, men ønsker Louise held og lykke i sit nye job.

Bestyrelsen havde håbet og troet på, at ansættelsen af Louise kunne løfte

Frivilligcenter Herning på lidt længere sigt. Desværre står vi nu i en situation

allerede efter 1 års ansættelse, hvor mange gode tiltag er påbegyndt, men ikke

fuldført. Derfor arbejder bestyrelsen på at �nde løsningsmuligheder for at kunne

videreføre opgaverne og sikre den daglige drift af Frivilligcenter Herning.

På kort sigt har bestyrelsen tru�et aftale med projektleder Christian Søgaard om

at påtage sig nogle af Centerlederens opgaver indtil udgangen af året. Derudover

vil bestyrelsesmedlemmerne påtage sig konkrete opgaver og være mere til stede

i Frivilligcentret.

Alle medarbejdere i Frivilligcenter Herning har vist positiv vilje til at være med til at

sikre driften i Frivilligcentret, men vi beder medlemsforeningerne om at være

forstående over for den situation, som vi står i pt.

Bestyrelsen arbejder samtidig på en mere langsigtet løsning med at �nde en ny

leder.

Mariane Ravnholt

Bestyrelsesformand

Hyldest t i l  de fantast iske



foreninger og frivil l ige i Herning

Lørdag den 17. september deltog et utal af foreninger og frivillige fra Herning og

omegn i 'en FRI dag'. Fra kl.10.00-14.00 kunne alle, som tog en tur ned af gågaden

i Herning, opleve alt fra prøveskydning, skattejagt, dans, støttegrupper til udsatte

borgere og meget andet.

Der var rig mulighed for at få en god snak med folkene bag mange af Hernings

tilbud, der gør det attraktivt at være frivillig og få indblik i, hvad nogle af de vidt

forskellige foreninger har at byde på.

Hele dagen blev en smuk hyldest til de fantastiske foreninger og frivillige, som

�ndes i dit lokalområde.

Alt sammen arrangeret af fællesskabet Frivilligt Forår, der tæller Herning

Idrætsråd, Kulturelt Samråd, Herning Bibliotekerne og Frivilligcenter Herning.

March mod ensomhed

Fortælling af Frivilligcenter Hernings formand, Mariane

Ravnholt , der fulgte Patrick Cakirli på hans tur gennem

en del af Herning Kommune

Patrick vandrer for at skabe synlighed på ensomhed, som er en af de største

heldbredsudfordringer på folkesundheden i Danmark.

Fra den 8. august til og med den 14. oktober går Patrick 2.000 km gennem 81

kommuner og 5 regioner.



Konceptet for March mod Ensomhed er, at Patrick ikke må gå, medmindre han har

følgeskab – ellers skal han stå stille.

På sin tur går Patrick igennem dele af Herning Kommune 2 gange.

Herning Kommune bakker ligesom de �este andre kommuner op om Patricks

projekt og derfor har det været naturligt for Frivilligcenter Herning at indgå i et

samarbejde med foreninger m.v. om at være med til at skabe synlighed på

ensomhed og gøre Patricks besøg i Herning Kommune til en god oplevelse for

deltagere, foreninger og lokalområder.

Den 3. og 4. oktober ramte Patrick Haderup, som ligger i den yderste del af

Herning Kommune mod Viborg og Holstebro Kommuner.

En gruppe af lokale borgere mødte Patrick ved Sdr. Resen Naturpark, der ligger

tæt ved, hvor Karup Å danner grænsen mellem Herning Kommune og Viborg

Kommune. Patrick kom med sin sparsomme oppakning på sin lille vogn fulgt af en

stor �ok 10. klasses elever fra Viborg Ungdomsskole.  Frivillige havde lavet ka�e

og kage til de fremmødte.

En stor �ok elever og 11 lokale vandrere fulgte Patrick videre de 6 km til Haderup.

Patrick var i godt humør og meget villig til at fortælle om sit projekt og sine

oplevelser på turen igennem Danmark. Han fortalte, at han her efter de første 57

dage havde haft følgeskab hele vejen, så han endnu ikke havde været nødt til at

stå stille én eneste gang.

Vejret var skønt og humøret højt og med de mange elever iført Patricks røde

veste, var det et festligt syn, der mødte de forbipasserende tra�kanter.

Haderup Menighedsråd havde sørget for indkvartering i en campinghytte på

Haderup Campingplads og Menighedsrådet havde inviteret Patrick til et privat

middagsselskab, hvor Patrick underholdt med sine mange oplevelser.

Den næste morgen skulle Patrick vandre videre til Holstebro. Menighedsrådet

havde sørget for morgenmad med ka�e og hjemmebagte boller til Patrick og de

fremmødte vandrere, der ville følge ham på turen til Holstebro.

Der var 6 lokale vandrede, der fulgte Patrick ud af Haderup til kommunegrænsen

mod Holstebro. De 3 af vandrerne fortsatte sammen med Patrick de ca. 21 km til

Holstebro, som var Patricks næste opholdssted.

Patrick kom heldigvis heller ikke til at stå stille på ruten igennem Herning

Kommune, hvor han havde følgeskab hele vejen og endda blev fulgt videre helt til

Holstebro.

En god oplevelse både for Patrick og vandrerne og en stor tak til medlemmerne

fra Haderup Menighedsråd for deres hjælp og opbakning under Patricks besøg!

Patrick går igen igennem en del af Herning Kommune den 9. – 10. oktober fra

Videbæk med ophold i Herning og derfra videre til Brande den 9. – 10. oktober.

Nyt fra centerets projekter



Vær med i et projekt, der skaber fællesskaber

med plads t il  ALLE

I projektet Frivillige Bygger Broer samarbejder vi med

spændende foreninger, aktiviteter og tilbud i Herning,

som er med til at gøre hverdagen ekstra sjov og

meningsfuld for beboere på �ere bosteder i Herning

Kommune.

Vi søger hele tiden nye frivillige, så du har også

mulighed for at blive en del af fællesskabet!

Læs mere om projekt Frivillige Bygger Broer her

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 et team af 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

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


Arrangementer til din kalender

Fredags Frokost d. 28. Oktober



Vi inviterer igen til fredagsfrokost fredag d. 28. oktober, 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: 28. oktober, kl. 12.30-14.30

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning

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

tilmeldingsfrist er tirsdag d. 25. oktober kl. 14.00

 

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

Kom til  foredrag

Skuespil ler, � lminstruktør og forfat ter Anne-

Grethe Bjarup Riis holder et  personl igt  foredrag

om 'Livet , døden og håbet '

Foredraget er arrangeret af SOS Børnebyernes

lokalgruppe i Herning, og alle indtægter går til SOS

Børnebyernes arbejde for forældreløse og udsatte

børn.

Hvornår? Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00

mailto:post@fcherning.dk


Hvor? Baunekirken i Tjørring

Køb bi lletter på billetten.dk Pris 150 kr. (ved indgangen 175 kr.).

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:

 

Susi og Peter Robinsohns Fond

Fonden støtter arbejdet for og med børn, unge og voksne, der lever i svære og

belastende livssituationer, hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte

fra det o�entlige.

Sigtet skal bl.a. være at støtte børn og unge i deres egen indsats for at få en

bedre opvækst, gennemføre en uddannelse og på anden måde få et

meningsfyldt liv. Det kan fx være oprettelse af varmestuer, herberger og

kollektiver, der hjælper afvænning og arbejdstræning på vej. Eller støtte til enkelt-

personer, der på en eller anden måde har brug for behandling, uddannelse,

hjælpemidler, rådgivning eller anden hjælp. 

Målgruppe Børn og unge, der  lever i et narko- og voldsmiljø eller et nedbrydende

familiemiljø og lignende. Eller voksne, som på en eller anden måde er tabt i det

almindelige samfund, og hvor det o�entlige ikke støtter i tilstrækkelig grad.

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

enkeltpersoner.

Frist? Der er ansøgningsfrist den 31. oktober 2022

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


Læs mere om puljen og ansøg her

 

Lauritzen Fonden

Fonden er især optaget af sårbare børn og unge, den støtter projekter med et

værdisæt, som afspejler en tro på, at vi i fremtiden får brug for endnu �ere

hænder til at løfte i �ok, og på at der �ndes ressourcer i hver og en af os.

Hvem kan søge? Projekter, der har til formål at skabe trivsel, trygge rammer og en

sikker opvækst for udsatte grupper i samfundet, har stor bevågenhed hos fonden.

Det er understøttelsen af denne gruppes muligheder og indgang til fællesskaber,

fonden fokuserer på i vores uddelinger.  

Ansøgningsfrist : Vær hurtig næste frist er allerede d. 13. oktober.

Læs mere om puljen og ansøg her

 

Realdania - de nye folkerum

Med en ny pulje på 2. mio. kr. bakker Realdania op om nytænkende civilsamfunds-

aktiviteter, der opstod i coronatiden, og som er værd at fastholde eller udbygge,

så de også kan gavne os i fremtiden.

Hvem kan søge? Foreninger, NGO'er og andre grupper af frivillige, der under

coronapandemien arbejdede på helt nye aktiviteter i andre rammer end de

sædvanlige. Aktiviteter som er værd at genoptage, fastholde og bygge videre på,

fordi de kan bidrage til at skabe bedre livskvalitet også efter pandemien.

Ansøgningsfrist : d. 28. november 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

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.

http://www.robinsohnfonden.dk/ansoegning-om-legater/ansoegningsskema.aspx
http://lauritzenfonden.com/soeg-stoette/
https://realdania.dk/soeg-stoette/folkerum
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
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