Kan du ikke se billederne? Klik
her...
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NYHEDSBREV APRIL 2020
Vi er stadig i en tid, hvor alt er lidt uvist,
men vi er her endnu - så her kommer en
stak nyheder fra Frivilligcenter Herning.
Tjek blandt andet vores oversigt over
frivillige tiltag og tilbud til borgere her i Herning Kommune og læs
om vort tilbud om online mødelokaler.
God læselyst! - og ikke mindst: Pas godt på jer selv!

FRIVILLIGFESTEN ER AFLYST
Den FRIVILLIGFEST d. 28. maj, som vi inviterede jer til sidst, har vi været
nødt til at aflyse. De tilmeldte har fået pengene retur. Festen som skulle
være den foreløbige kulmination på kampagnen Frivilligt Forår, kan ikke
gennemføres pga coronakrisen, men vi har aftalt med Peter Lund Madsen,
at vi glæder os til at afvikle den, når det bliver muligt. Det tegner til, at
festen udskydes helt til engang i foråret 2021, men datoen er endnu ikke
fastlagt.
Frivilligt Forår vil nu række ud efter efteråret, hvor vi håber at kunne lave et
par mindre arrangementer og fortsætte med at sætte fokus på værdien af
det frivillige arbejde.

OVERSIGT OVER TILTAG I CORONA-TIDEN
Takket være ikke mindst den frivillige verden vrimler det med tilbud til
borgere i denne tid. Tilbud som på hver sin måde forsøger at hjælpe folk
gennem disse måneder ved at tilbyde råd, vejledning, humørindsprøjtninger
og praktisk hjælp. Frivilligcenter Herning har lavet en oversigt over alle de
mange tilbud.
SE LISTEN HER

Vi er selvfølgelig klar over, at listen ikke er fyldestgørende, for der er helt
sikkert meget, vi ikke har hørt om. Derfor håber vi, I vil fortælle os, hvad I
kender til. Det kan være i jeres egne foreninger eller noget, I bare har hørt
om. Det kan være tilbud til hele kommunen eller noget, der sker helt lokalt i
Sdr. Felding, Sunds eller Sørvad. Vi vil rigtig gerne høre om det hele, så vi
kan gøre listen endnu bedre.
Vi håber også, I vil være med til at udbrede kendskabet til oversigten. Enten
ved at sende besked til jeres netværk eller ved at dele vores
facebookopslag.
På forhånd tak for hjælpen!

Et af de nye tiltag, der er taget i coronatiden, er Frivilligcentrets eget
initiativ, som vi kalder Telefonsmilet. Vi tror, der er mange udsatte borgere,
der føler sig ekstra isolerede i denne tid, og derfor vil vi gerne tilbyde, at
frivillige ringer og bringer et smil og en lille snak ind i en måske lidt grå
hverdag.
Hvis man hellere vil skrive sammen på mail eller sms, er det også en
mulighed. Vi håber, I vil med til at udbrede kendskabet til tilbuddet - måske
kender I nogle, der netop har brug for det her, eller nogle der ville blomstre
op ved at blive frivillige.
LÆS MERE HER

Frivilligcentret er fortsat
lukket
På grund af corona-krisen er Frivilligcenter
Hernings kontor fortsat lukket, og vi
arbejder hjemmefra. Kontakt os meget
gerne på mail eller telefon, hvis vi kan hjælpe med noget.

Vi opfordrer også fortsat alle til at efterleve myndighedernes anbefalinger
og lade være med at mødes. Hvis I har booket lokaler før d. 10. maj, hører vi
gerne fra jer. Om vi kan åbne op igen d. 10. maj vil tiden vise - men følg
med på vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer, hvordan vi forholder
os.

TILBUD OM LÅN AF ONLINE "MØDELOKALER"
Når vi ikke kan mødes fysisk, kan behovet for at snakke sammen i
bestyrelsen eller et udvalg være stort.
Frivilligcentret har tegnet abonnement på et online mødesystem,WhereBy,
som vi stiller til vore medlemsforeningers rådighed. Det er nemt at bruge og
stiller ingen krav til at installere noget på computer eller mobil.
Vi råder over 3 mødelokaler, hvor man kan mødes sikkert og seriøst - der er
plads til 12 deltagere i hvert lokale.
Har du brug for at låne et online-lokale - eller bare lyst til at afprøve det - så
kontakt Kurt Jeppesen på 5216 7976 eller kurt@fcherning.dk - så skal vi nok
hjælpe jer i gang.

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
CFSA tilbyder desuden en række gratis webinarer. Emnerne spænder lige fra

fundraising målrettet de særlige conona-puljer, over krisehåndtering og til
fastholdelse af frivilliges engagement under corona-nedlukningen.
Der kommer også webinarer med inspiration til, hvordan foreninger og
frivillige kan forberede en god genåbning den dag, vi igen må mødes.
Brug koden Corona ved tilmelding.
Nye webinarer tilføjes løbende.

Se de aktuelle tilbud her

PÅ VEJ ind i en ukendt fremtid
Som Frivilligcenter er vi - som vist alle andre - spændte på, hvad hele
corona-situationen vil betyde for os og vore medlemsforeninger, både på
kort og lang sigt.
Vi ved ikke, hvornår vi kan åbne Frivilligcentret op igen. Vi ved heller ikke,
hvordan vi takler de langt større krav til rengøring og afspritning og ikke
mindst afstand, som en genåbning vil stille. Men vi lover at gøre alt, hvad vi
kan - både for, at vore lokaler igen kan bruges og for, at det sker under de
bedst mulige forhold.
Som I nok ved, er vi i færd med at ansætte en ny medarbejder i
Frivilligcentret. Ud af 83 gode ansøgninger har vi udvalgt dem, vi ønsker at
se til samtale, så i maj måneds nyhedsbrev, glæder vi os til at præsentere
et nyt ansigt i Frivilligcentret.
Det er en svær tid at lægge planer i, fordi ingen ved, hvor længe det her
varer, og ingen ved, hvad der overhovedet lader sig gøre i fremtiden.
Normalt slutter nyhedsbrevet her med et "sæt kryds i kalenderen", men
ikke denne gang. Vi håber fortsat, at Frivillig Fredag kan gennemføres d. 4.
september, men det kommer selvfølgelig helt an på, hvordan verden ser ud
til den tid.
LAD OS HJÆLPE HINANDEN
med at gøre fremtiden til et godt sted at være
Lad os gå den i møde med åbent sind
og hjælpe hinanden med at holde humøret oppe
indtil vi ses igen

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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