Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning

NYHEDSBREV FEBRUAR 2020
Så er vi klar med endnu et nyhedsbrev fra
Frivilligcentret. Det regner alligevel
udenfor, så du kan lige så godt blive
siddende lidt her og læse :-)
Husk at sende videre til medlemmer fra din forening eller andre
interesserede.
F.eks. kunne det være, du kender en, som gerne vil være vores nye
medarbejder.
God læselyst!

Frivilligcenter Herning søger
ny medarbejder
I Frivilligcenter Herning mangler vi en
medarbejder,
der kan samarbejde med vores centerleder
om at drifte og udvikle Frivilligcentret.
Hvis du har lyst til at blive en del af en
spændende arbejdsplads med masser af mangfoldighed, er dette
måske jobbet for dig.
Stillingen er på 16 timer om ugen med mulighed for flere timer i perioder og
tidsbegrænset i et år, men med henblik på fastansættelse.
Ansættelse 1. april eller snarest muligt.
Find stillingsopslaget på vores hjemmeside
eller kontakt centerleder Kurt Kleon Jeppesen på 5216 7976
eller kurt@fcherning.dk for at høre mere.
Løn efter aftale
Ansøgningsfrist: 15. marts

HJÆLP OS GERNE MED AT FINDE DEN HELT RIGTIGE PERSON!

Ulykkespatientforeningen

HUSK AT OPDATERE OS, SÅ VI

inviterer til FOREDRAG d. 27.

HAR DE RIGTIGE

FEBRUAR

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvad er sammenhængen

Det er højsæson for

mellem posttraumatisk stress og

generalforsamlinger, og i mange

vedvarende smerter? Det kan du

foreninger betyder det udskiftning i

blandt andet høre om ved dette

bestyrelsen. HUSK at give os

foredrag med Sophie Lykkegaard

besked, hvis din forening får ny

Ravn fra Specialhospitalet.

formand, kasserer eller

LÆS MERE HER

kontaktperson - så vi henvender os
til den rette.
På forhånd mange tak
Frivilligcentret

Tak til Herning Inner Wheel
I begyndelsen af januar var Herning Inner Wheel, som er den kvindelige
udgave af Rotary Club, forbi Frivilligcentret til en rundvisning og en snak om
frivillighed og Frivilligcentrets virke. De var så flinke at samle ind til os i
løbet af aftenen - og takket være de penge har vi nu fået nye fine
termokander i Frivilligcentret. Dem er vi rigtig glade for, så tusind tak til
Herning Inner Wheel for den fine gave.

RED BARNET UNGDOM
MANGLER
BESTYRELSESMEDLEMMER
Red Barnet Ungdoms lokalforening i Herning står
og mangler bestyrelsesmedlemmer - så kender
du nogle, der vil bakke op om det gode arbejde,
så giv dem endelig et praj!
LÆS MERE HER

Et lille hjertesuk
Vi er glade for, at flere og flere gerne vil bruge vore lokaler. Desværre har vi
fået en del henvendelser fra nogle af jer, som har oplevet at I er kommet til
et rodet køkken, et fyldt køkkenbord eller det, der var værre.

Det er vi kede af - og vi gør, hvad vi kan for at lokalerne altid kan se pæne
og ordentlig ud. Men vi er HELT afhængige af, at alle jer, der bruger lokaler,
rydder op efter jer selv. Så HUSK det venligst - og send os en mail på
post@fcherning.dk, hvis I selv oplever at komme til et køkken, der ikke er i
orden. Så har vi en chance for at tage fat i dem, der har været der før jer.

Medlemskontingent 2020
Nu varer det ikke længe, før vi skriver rundt til jer
med en opkrævning på årets kontingent. Prisen
for et medlemsskab er igen i år 400,- kr. pr.
forening.
Tak fordi I støtter op om Frivilligcenter
Herning!

SÆT KRYDS I KALENDEREN
15. marts

Ansøgningsfrist på stillingsopslag

15. april

Generalforsamling i Frivilligcenter
Herning

28. maj

Frivilligfest i Herning Centrum
Oplev blandt andet Peter Lund Madsen

4.september

Frivillig Fredag

Frivilligcenter Herning
post@fcherning.dk
3157 5601
www.fcherning.dk

Du har modtaget denne e-mail, da du 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

