Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning

NYHEDSBREV MARTS 2020
Midt i denne corona-tid får I her lidt
læsestof fra Frivilligcenter Herning. Læs
blandt andet om gode råd til foreningsdrift
i denne tid, en fantastisk frivilligfest, som
vi inderligt håber at kunne afvikle sidst i maj og om nyt på
medarbejder-fronten i Frivilligcentret.
God læselyst! - og ikke mindst: Pas godt på jer selv!

Frivilligcentret er lukket generalforsamlingen er
udskudt
Coronavirussen har sat Danmark i stå. Også
os. Frivilligcenter Hernings kontor er lukket
i denne periode, og vi arbejder hjemmefra.
Vi opfordrer alle til at efterleve myndighedernes anbefalinger og lade være
med at mødes.Hvis I har booket lokaler i perioden hører vi gerne fra jer.
Følg med på vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer, hvad vi gør.
Vores generalforsamling d. 15. april er aflyst - og udsat på
ubestemt tid.

At være forening i en corona-tid
Mange frivillige foreninger står med et hav af spørgsmål i en tid som denne.
Hvad skal vi gøre med vore arrangementer, hvordan kan vi holde møder,
når vi ikke må mødes, skal vi udsætte vores generalforsamling, og hvad nu
med årsregnskabet?

I kan blive meget klogere på, hvordan I skal forholde jer som forening her på
Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside. Hvis I er en del af en
landsdækkende organisation, har jeres landsforening formentlig udstukket
nogle retningslinjer for jer.

Se CFSAs retningslinjer her

Hvordan kan vi mødes?
Der er forskellige muligheder, alt efter behov og
hvad, man er vant til at arbejde med. Et godt tip
er, at hvis man kender noget i forvejen, undgår
man begynder-problemerne. På samme måde er
det altid godt at afprøve en teknik, før man skal
bruge det rigtigt.
Videotjenesten Zoom fungerer fint, hvis man ikke er så mange. Man går ind
på zoom.us og opretter sig og kan herefter åbne et videomøde og invitere
andre med. Det er muligt at logge ind med sin Google- eller Facebook-konto
eller oprette en ny konto.
Hvis alle dem, du skal mødes med har deres egen googlekonto, kan Google
Hangouts også bruges.
Denne app finder du, når du har logget dig ind på din googlekonto og søger
lidt ned i dine googleapps.(gitteret øverst til højre)
Vi har ikke masser af erfaring på området, men vi hjælper gerne, hvis I er
helt på bar bund og har brug for at få sat sådan et møde op. Hvis du har
meget erfaring på området, må du også gerne kontakte os og melde dig
som en, vi kan henvise andre til. Kontakt Kurt på 5216 7976 eller
kurt@fcherning.dk hvis du ønsker assistance eller gerne vil hjælpe andre.

Nyt tiltag midt i corona-tiden
Mange vil gerne gøre en ekstra indsats her i
corona-krisen. Nogle foreninger har taget initiativ
til helt nye indsatser - blandt andet Røde Kors'
fine netværk, hvor man kan få hjælp til indkøb
m.m.
Hvis din forening har sat noget i gang i den her
tid, hører vi meget gerne om det, så vi kan fortælle det videre.
I Frivilligcentret arbejder vi på at lave et telefonvenner-koncept, hvor man

kan få telefonisk kontakt med andre mennesker, så hele dagen ikke skal gå,
uden at man snakker med nogen. Andre steder i landet er der taget
lignende initiativer, og det er på tale at koble det sammen, så man kan få
telefonvenner fra Sønderjylland eller Sjælland i stedet for "bare" at snakke
med en, der bor 200 meter væk.
Mere om det på vores Facebookside i næste uge.

INVITATION TIL FRIVILLIGFEST - 28. MAJ
Som tidligere nævnt arrangerer vi i Frivilligt Forår en stor frivilligfest for
frivillige på tværs af foreninger fra det sociale område, kultur- og
idrætsområdet. Det bliver en aften med workshops, fællessang, lidt at spise,
foredrag med Peter Lund Madsen og et lille awardshow til sidst.
Lige nu kan ingen jo vide noget med sikkerhed, men vi HÅBER,
arrangementet lader sig gennemføre d. 28. maj. Det finder sted i Herning
Kongrescenter, og du kan se invitationen HER. Her finder du også link til
billetsalget, som er sat i gang nu. I første omgang er det kun frivillige fra
foreninger under de tre paraplyer, Frivilligcenter Herning, Herning Idrætsråd
og Kulturelt Samråd Herning, der kan købe billet. I midten af april åbner vi
for andre frivillige foreninger, så hvis I vil være sikre på at kunne deltage,
skal I købe billet inden da.
Vi har sat deltagerprisen til 50,- kr. - først og fremmest for at sikre, at dem
der har købt billet, også dukker op, men selvfølgelig også for at kunne få
arrangementet til at hænge sammen økonomisk.
Hvis det skulle ske, at festen må aflyses eller udsættes, får man selvfølgelig
sine penge tilbage.

Ny flexjobber ansat pr. 1. april
Siden august har vi i Frivilligcentret haft glæde af
at have Gitte Kildevang Jørgensen i afklarende
praktik 10½ time om ugen. Hun har nu langt om
længe fået bevilget sit flexjob, så fra 1. april er
hun ansat i Frivilligcentret på et tilsvarende
timetal. Det er vi rigtig glade for, så hjerteligt
velkommen - også på lønningslisten - Gitte. Vi
glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.
Som I ved, er vi desuden i færd med at ansætte en medarbejder på 16 timer
om ugen. Det er endnu ikke afgjort, hvem det bliver, og corona-tiden gør
det ikke lettere at få afviklet en ansættelsesprocedure, men vi er meget

glade for at have fået et hav af gode ansøgninger, så vi håber snart at
kunne præsentere endnu en medarbejder.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
I løbet af foråret eller forsommeren håber vi at
kunne afvikle årets generalforsamling. Men i
disse tider, er alt - også de nedenstående
arrangementer - afhængig af, hvordan og
hvornår vi kommer igennem coronakrisen.
28. maj 17.00 Frivilligfest i Herning Kongrescenter
Oplev blandt andet Peter Lund Madsen
4.september

Frivillig Fredag

PAS NU GODT PÅ JER SELV - og på hinanden
Vi glæder os til at se jer igen
- og til igen at være et Frivilligcenter, hvor mennesker mødes.

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