
Kan du ikke se billederne? Klik

her...

Kære netværk

til  Frivil l igcenter Herning

Læs med i dette måneds nyhedsbrev og få årets første nyheder fra centeret og

på det frivillige sociale område i Herning:

 

-  Hilsen fra Frivilligcenter Hernings konstituerede leder.

-  Frivillig lektiehjælp tilbydes i dansk og matematik.

-  Arbejdet til gavn for økonomisk udsatte i Herning fortsætter.

-  Fredagsfrokost holder nytårsta�el.

-  Relevante fonde at søge på det frivillige sociale område.

 

Rigtig god læselyst!

Hilsner fra Frivilligcenter Herning

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f62397235743964396238


C E N T E R N Y T

Hilsen fra Christian

Hej alle sammen – og velkommen ind i det nye år.

Mit navn er Christian Søgaard, og jeg er konstitueret

centerleder i Frivilligcenter Herning, selvom mange

måske har set mig i centret i 2022, blot som

projektleder.

Jeg har i øjeblikket fokus på at sikre trygge, venlige og tillidsskabende omgivelser

i huset, så alle foreninger og medlemmer føler sig glade for at komme og benytte

centrets lokaler. Mit udgangspunkt er forståelse og tolerance, og jeg vil markere

centret som et fyrtårn for fællesskabet - f.eks. ved at invitere til viden- og

erfaringsudvekslingsmøder mellem de foreninger som har lyst til at møde andre

ildsjæle, der deler deres interesseområde. Vi kan lære så meget af hinanden, og

frivilligcentret er stedet hvor vi alle kan mødes.

Alle er velkommen i centret, de kulørte sind, og de sprudlende hjerter, er alle med

til at fylde Frivilligcenter Herning med liv, lys, leg og håb.

Det er lige præcis sådan, det skal være!

Med venlig hilsen

Christian, ny centerleder

Modtag lekt iehjælp af kompetente frivil l ige



Mangler du eller kender du nogen som mangler hjælp til at lære dansk eller til at

blive bedre til matematik? Så har du lige nu en unik mulighed for at få hjælpen af

en både dedikeret og dygtig pensioneret herre, som er én af vores loyale og

skønne frivillige her i centeret.

Kontakt os på post@fcherning.dk så formidler vi kontakten. 

I �nder selv ud af, hvor ofte I mødes og hvornår på dagen/aftenen, som det passer

bedst for jer. 

Hold dig endelig ikke tilbage. Det er altid muligt at få en uforpligtende samtale

inden, hvor der forventningsafstemmes.

Indsats for økonomisk udsat te

I september 2022 udløb den o�cielle projektperiode for Frivilligcenter Hernings

projekt ved navn ”Økonomisk Paraply” der, kort fortalt, handler om at give

økonomisk udsatte borgere en større mulighed for at få hjælp og rådgivning.

Denne mission imødekom Paraplyen ved at uddanne nye frivillige, ved at

kortlægge alle hjælpeorganisationerne, og slutteligt ved at samle de forskellige

mailto:post@fcherning.dk


eksisterende rådgivende organisationer, så de har mulighed for at kunne

samarbejde med hinanden, til gavn for borgerne.

Selv om projektet o�cielt er gennemført, så er det bestemt ikke afsluttet –

tværtimod.

Paraplyen mærker en stigende efterspørgsel. Alt er blevet dyrt, og det påvirker

familier såvel som enkeltindivider til at række ud efter rådgivning, inklusiv de

familier der blot et år tidligere ellers var i ro omkring deres økonomi. Behovet for

hjælp til håndteringen af pengekriser er større nu end da vi begyndte, og derfor er

det oplagt at forankre Paraplyen. Vi har oparbejdet nogle værdifulde

kompetencer igennem projektforløbet. Disse evner og kompetencer skal ikke

samle støv i sku�en - de skal derimod anvendes til vedvarende at understøtte og

stabilisere civilsamfundet, igennem frivillighed.

Derfor lever Paraplyen i bedste velgående; Vi fortsætter den vigtige indsats, og

desuden starter Paraplyen et nyt kursus i januar, ved navn ØkonoMagi, som skal

undervise sårbare borgere omkring en vigtig, fundamental håndtering af deres

egen økonomi.

Besøg eventuelt vores hjemmeside på www.okonomiskparaply.dk

Arrangementer t i l  din kalender

http://www.okonomiskparaply.dk/


Fredagsfrokost afholder nytårsta�el d. 13. Januar, hvor vi spiser sammen, synger

og quizzer. Så SKYND DIG at tilmelde dig. Det bliver noget ganske særligt, og

derfor koster det også denne gang 100 kr. 

Hvad: Frokost, quiz og et par sange

Hvem: Et fællesskab for 50+

Hvornår: Fredag d. 13. Januar, kl. 12.30-14.30

Hvor: Fredensgade 14, 7400 Herning

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

tilmeldingsfrist er torsdag d. 11. jan. kl. 14.00

 

 

F O N D E

Tjek 3 aktuelle 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.

Generelt ligger mange fondes første frist i det nye år i start marts:

 

15.  Juni Fonden - naturbaseret mental sundhed

Skynd jer, I kan lige nå fristen i denne måned - ellers åbnes der igen for yderligere

ansøgninger d. 8. marts. 

Fonden støtter projekter og indsatser, der:

Gennem naturbaserede indsatser bidrager til at skabe større mental

sundhed for borgere med psykiske sygdomme som fx depression eller med

mentale lidelser som fx stress.

Bidrager til at skabe større viden om sammenhæng mellem naturbaserede

indsatser og mental sundhed.

Fonden bidrager gerne med vejledning i forhold til at tilrettelægge og

gennemføre e�ektundersøgelser.

Næste frist er 9. januar 2023

Send din ansøgning her

 

mailto:post@fcherning.dk
http://www.15junifonden.dk/saadan-soger-du/


Albani Fonden

Med mennesket i fokus har fonden gennem årene primært støttet udfoldelsen af

det gode liv i fællesskaberne om sport, kultur, samvær og natur herunder også

indenfor det humanitære område.

Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål primært i det syddanske

område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis

spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene og humanitære formål.

Næste ansøgningsfrist den 1 . marts 2023 

Du får svar senest d. 15. april

Søg støtte her

 

Erik Thunes Legat af 1954 

Fondens hovedformål er at støtte velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn

og børn, der trænger til lægehjælp eller økonomisk støtte.

Fondens krav til ansøgning

Ansøgningen skal skrives på dansk. Afrapportering kan efter aftale skrives

på engelsk, men skal følge de obligatoriske rapporteringsformater, der

fremsendes af fonden.

Fonden støtter kun for et år ad gangen uanset om projektet er �erårigt.

Støtten vil som hovedregel blive fornyet efter tilfredsstillende rapportering

og en fornyet ansøgning. Kun undtagelsesvist vil en organisation dog kunne

forvente støtte i mere end tre år til samme projekt.

Fonden støtter mindre projekter med små beløb, men også større projekter

med et budget op til DKK 500.000

Frist d. 1 . apri l 2023

Send din ansøgning her

 

https://grantmanager.grantcompass.com/albani-fonden/apply-for/fe93cd2c-180e-4dc5-b7e0-ad59930ea38f
https://thunes-legat.grant.nu/profile/#/login


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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