
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

Nu nærmer juleferien sig, men inden du holder fri og nyder julens gode traditioner,

så få lige alt det nye med, der sker her i centeret:

- Flere ændringer i Frivilligcenter Hernings ledelse.

- Find et hyggeligt hjem at tilbringe jule- og/eller nytårsaften.

- Vær opmærksom på at Fredagsfrokost også holder juleferie.

- Muligheder for at blive frivillig i dit lokalområde.

- Relevante fonde at søge på det frivillige sociale område.

 

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra 

Frivilligcenter Herning
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C E N T E R N Y T

Information om ændringer ledelsesorganisationen

Centerleder fratrådt sti lling

Frivilligcenter Hernings leder Louise Ladegaard Bro har valgt at søge nye

udfordringer og er som bekendt fratrådt sin stilling den 1. november 2022.

Bestyrelsesformand udtrådt af bestyrelsen

Bestyrelsesformand gennem mange år Mariane Ravnholt er udtrådt af

bestyrelsen fra samme tidspunkt den 1. november 2022.

Begrundelsen er, at hun er blevet ansat i Frivilligcentret indtil 1.januar 2023 til at

varetage enkelte ledelsesopgaver sammen med konstitueret centerleder Christian

Søgaard. Christian er et kendt ansigt i huset, idet han har været ansat som

projektleder på et projekt, der er afsluttet på nuværende tidspunkt.

Samtidig stod bestyrelsen overfor et formandsskifte efter næste

generalforsamling, hvor Mariane Ravnholt allerede havde udmeldt, at hun ikke

ønskede at genopstille efter mange år på posten.

Ny formand og næstformand i  Frivi lligcenterets bestyrelse

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Søren Øster Kæmpegaard

som formand og Hanne Frølund som næstformand og suppleanten Nira Hove er

indtrådt som medlem.

Ny konsti tueret leder i  Frivi lligcenteret

Bestyrelsen har herefter besluttet at konstituere Christian Søgård i lederstillingen i

6 måneder fra 1. januar 2023. Christian har som nævnt været ansat i Frivilligcenter

Herning som projektleder fra 1. januar i år og har derfor allerede et godt kendskab



til både medlemsforeninger og samarbejdsparter samt til mange af de opgaver,

der skal varetages i frivilligcentret.

Bestyrelsens begrundelse for konstitueringen er, at man gerne vil have god tid til

at �nde Frivilligcenter Hernings kommende leder. Processen hermed starter i

bestyrelsen i begyndelsen af det nye år, og man forventer, at lederstillingen kan

besættes senest 1. august 2023.

Med den forholdsvis lange konstitueringsperiode ønsker bestyrelsen tillige at

sikre, at lederskiftet får færrest mulige konsekvenser for både medarbejdere og

brugere i Frivilligcentret.

Evt. henvendelse herom kan ske til bestyrelsesformand Søren Øster Kæmpegaard

soerenoester@live.dk

Bestyrelsen

Frivilligcenter Herning

Arrangementer til din kalender

For mange mennesker er både Julevenner.dk og Nytårsvenner.dk blevet et lys i

en ellers mørk tid, og der kan være mange grunde til, at man søger nogle at holde

jul og nytår med.

Måske har du:

lyst til at gøre en forskel for nogle, som sidder alene.

lyst til at opleve en anderledes jul eller et nytår med nye traditioner og god

mad.

lyst til at tilbringe en hyggelig aften sammen med søde mennesker.

Så har du ekstra plads ved bordet, eller søger du et hyggeligt hjem at tilbringe

jule- og/eller nytårsaften, så opret dig på Julevenner.dk eller Nytårsvenner.dk og

�nd dine venner for i år.

mailto:soerenoester@live.dk
http://www.julevenner.dk/
https://boblberg.dk/u/nytaarsvenner
http://www.julevenner.dk/
https://boblberg.dk/u/nytaarsvenner


 

Denne måned holder Fredagsfrokost juleferie, men vi glæder os til at se alle

skønne 50+ere igen i det nye år til frokost, quiz og fællessange.

 

Det er fuldstændig gratis at være en del af – så meld dig ind og sørg for, at ingen

kommer ti l at sidde alene.

Julevenner.dk er et fælles initiativ af Boblberg og Røde Kors.

Fredags Frokost holder juleferie

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

Fit forKids søger frivil l ige - Danmarks

Fantast iske Vægttabsprogram t il  Børn

http://www.julevenner.dk/
https://boblberg.dk/


Bliv frivillig i FitforKids og mærk, hvor stor forskel du kan gøre i et barns liv! Vi kan

godt love dig, at du vil få både sved på panden, sjove oplevelser og en

glædeståre i ny og næ, når en eller �ere af vores seje unger (og forældre)

overvinder sig selv, lykkes med noget de aldrig havde troet de skulle kunne og

vokser og styrkes sammen med og på grund af dig og din indsats. Det er smukt at

være vidne til og smukt at være en del af <3

Alt det du får, som frivi llig i  Fi tForKids: Vi uddanner dig i vores forskningsbaserede,

videnskabeligt dokumenterede og prisvindende FitforKids-program på vores

FitforKids Instructor Weekend-Camp, som afholdes mange gange om året på

både Sjælland og i Jylland. Camp'en har særlig fokus på træning og

kostvejledning, og hvis den blev udbudt som et kursus ville den koste mindst kr.

5.000 men er gratis.

Interesseret? Læs mere om foreningen her

Send en e-mail hvor du kort fortæller hvem du er, og hvorfor har lyst til at blive

frivillig i FitforKids. Husk at notere by og tlf. og send det hele til info@�tforkids.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

https://www.fitforkids.dk/om-fitforkids
mailto:info@fitforkids.dk
mailto:post@fcherning.dk


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:

 

15.  Juni Fonden - Naturbaseret mental sundhed 

Nu er det igen muligt at søge midler fra 15. Juni Fonden, som støtter

forskelligartede projekter, der virker til gavn for det danske samfund.

Formål? På det frivillige sociale område støttes projekter, som via Naturbaserede

indsatser bidrager til at skabe større mental sundhed for borgere med psykiske

sygdomme som fx depression eller stress. Samtidig ønsker fonden at skabe større

viden om sammenhængene mellem naturbaserede indsatser og mental sundhed.

Hvordan? Fonden bidrager gerne med vejledning i forhold til at tilrettelægge og

gennemføre e�ektundersøgelser på området.

Frist? Næste ansøgningsfrist den 9. Januar 2022

Læs mere om puljen her

 

Friluftsrådet

Arbejder din forening med fællesskabende aktiviteter? Så læs med her: Vil du

eller din forening være med til at invitere danskerne til at opleve en nat i naturen?

Så kan du søge om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Formål? Du kan søge om tilskud til aktiviteter, der skaber mulighed for, at �ere kan

opleve naturen, når det er mørkt. Derigennem øges livskvalitet og gode oplevelser

i fællesskab med andre hos den brede befolkning i lokalsamfundet. Det kan f.eks.

være: arrangementer med overnatning i det fri og tilberedning af mad over bål,

vandreture, stjernekiggeri, bålsamtaler, højtlæsning i den mørke skov.

Hvem kan søge? Puljen kan søges af almennyttige foreninger og organisationer,

og der kan søges om tilskud på mellem 5.000 kr. og 30.000 kr. til lokale

aktiviteter.  

Hvordan? Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de konkrete

aktiviteter/arrangementer, der vil blive gennemført, samt forventet deltagerantal

og tidsplan. De aktiviteter, der søges støtte til, skal foregå inden for perioden 2.

marts 2022 - 1. juli 2023

Ansøgningsfrist : d. 15. februar 2023

Læs mere på fondens hjemmeside her

 

A.P.  Møller Fonden - Socialt udsatte borgere og frivill ighed

https://www.15junifonden.dk/naturbaseret-mental-sundhed/
https://friluftsraadet.dk/nat-naturen-naturoplevelser-moerket


Fonden støtter indsatser inden for det sociale område bredt og lægger vægt på,

at indsatser støtter den enkelte borger gennem hjælp til selvhjælp. Der kan for

eksempel søges om støtte til indsatser med fokus på den enkelte borgers

livsmestring og/eller livskvalitet.

Målgruppe: Særligt fokus på forebyggende indsatser for borgere på kanten af

udsathed, unge der tabes af uddannelsessystemet, samt indsatser der skal

fremme frivilligt arbejde.

Hvem kan søge? Fondens udgangspunkt i forhold til projekter på det sociale

område er, at de mennesker og organisationer, der til daglig arbejder med socialt

udsatte borgere, er de bedste til at vurdere, hvor der er behov for en forstærket

indsats, og hvilken indsats der er behov for.

Ansøgningsfrist : Løbende 

Læs mere om fonden og hvordan du søger her

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

https://www.apmollerfonde.dk/socialt-udsatte-og-frivillighed/saadan-soeges-stoette/
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/56102919/1140102
https://www.mailerlite.com/

