Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning

NYHEDSBREV NOVEMBER 2019
Velkommen til november måneds
nyhedsbrev.
I Frivilligcenter Herning er november en
travl måned med spændende
arrangementer og interessante nyheder. Så læs endelig videre :-)
GOD LÆSELYST!

FRIVILLIGT FORÅR
Det må være passende at begynde med at
konstatere, at foråret er på vej. Frivilligcenter
Herning har sammen med Herning Idrætsråd,
Kulturelt Samråd og Herning Bibliotekerne taget
initiativ til et tiltag ved navn Frivilligt Forår. Det
handler om at synliggøre og anerkende den
frivillige indsats i alle de forskelligartede foreninger, der findes i Herning
Kommune - og det handler om at inspirere foreninger til at hverve og
fastholde frivillige og give konkrete værktøjer til det. Vi tror, det kommer til
at øge fokus på sådan nogle som jer, der gør en frivillig indsats rundt
omkring - og det har I i sandhed fortjent!
Tirsdag d. 19. november er der opstartsmøde på Herning Bibliotek med
spændende oplæg og snakke på kryds og tværs.Her håber vi, at rigtig
mange af jer har lyst til at komme forbi. Læs mere om arrangementet her
og tilmeld jer til post@fcherning.dk senest på torsdag d. 14. nov. Håber vi
ses!

BIDRAG TIL #frivilligtforår på Instagram
En del af Frivilligt Forår er, at vi gerne vil have de gode historier frem i
offentligheden - om glæden ved at være frivillig. Der er oprettet en
instagram-profil, som vi gerne vil have forskellige frivillige og forskellige
foreninger til at "fodre" på skift. Man må gerne inddrage børn eller

børnebørn, hvis man ikke har erfaring med mediet, men vi håber at mange
foreninger vil være med til at tegne billedet af frivillighedens
mangfoldighed. Skriv til Kurt på kurt@fcherning.dk hvis I har lyst til at
bidrage.

NETVÆRKSMØDE OG TEMAAFTEN FOR
BESØGSTJENESTER
OM AT VÆRE BESØGSVEN HOS EN DEMENT BORGER.
ONSDAG D. 20. NOVEMBER KL. 19:00 - 21:00
Denne aften kombinerer vi et netværksmøde med besøgs- og
demenstjenesterne med en temaaften om at være besøgsven hos borgere
med demens. Vi inviterer både koordinatorer og de besøgsvenner, der har
interesse i at deltage.
Else Lynderup fra Alzheimerforeningen og Kurt Kleon Jeppesen fra
Frivilligcentret vil holde oplæg med personlige erfaringer om at være
pårørende til demente.
LÆS MERE HER

NY LEJER I FRIVILLIGCENTRET
1. januar har vi den store glæde at kunne byde velkommen til CSM MidtNord
i Frivilligcentrets lokaler. Center for Seksuelt Misbrugte MidtNord lejer 3
kontorer til 2 psykologer og en frivilligkoordinator, der på hver deres måde
skal hjælpe seksuelt misbrugte. Vi glæder os til at samarbejde med dem og
tror, det kan give Frivilligcentret et løft, idet flere mennesker vil få deres
gang her.
Lokalemæssigt får de et kontor i den afdeling, hvor Selvhjælp Herning bor,
og så overtager de ROSA lokale og det kontor lige ved siden af, som Dansk
Tamilsk Infocenter har lejet de sidste 7 år. Det betyder, at ROSA lokale
udgår af listen over lokaler, vores foreninger kan benytte. Det beklager vi
naturligvis, men det har klart været det mindst efterspurgte lokale, så vi
tror, det kan lykkes at skaffe jer de ønskede lokaler alligevel.

LÆS FLERE ARTIKLER OM FRIVILLIGE
ILDSJÆLE

NETVÆRKSMØDE 28.
NOVEMBER
Kl. 17.00 - 20.00
Velkommen til NETVÆRKSMØDE for foreninger,
der arbejder med børn, unge og familier. 28.
november har vi inviteret psykolog Jens
Andersen, Århus til at komme med et oplæg om
moderne familiemønstres betydning for børn og unge.
SE INVITATIONEN HER

SÆT KRYDS I KALENDEREN
19. november kl. 19.00
Startmøde for Frivilligt Forår - på Herning
Bibliotek
20. november kl. 19.00
Netværksmøde og Temaaften for besøgstjenester
28. november kl. 17.00
Netværksmøde for foreninger, der arbejder med børn, unge og familier
7. december kl. 16.00 - 20.00
Tamilsk Kulturaften på Lundgårdsskolen
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