Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning

NYHEDSBREV MAJ 2020
Frivilligcenter Herning er endnu ikke åbnet
helt op, men vi glæder os mere og mere. I
mellemtiden kommer her et nyhedsbrev,
hvor du blandt andet kan læse om de
overvejelser, vi har med genåbningen - og om vores helt nye
medarbejder, der er ansat fra i dag!
God læselyst - og glædeligt forår!

NY MEDARBEJDER I
FRIVILLIGCENTER HERNING
Vi er rigtig glade for at kunne præsentere vores
nye medarbejder Stina Juul Jensen, som lige i dag
er tiltrådt sin stilling i Frivilligcenter Herning.
Stina er ansat 20 timer om ugen resten af 2020
og herefter 16 timer om ugen.
Vi håber I vil tage rigtig godt imod hende. Hun vil
meget gerne møde jer og lære jer at kende, så
kig forbi til en snak. Hun er lettest at træffe mandag, tirsdag og onsdag.
Find Stinas kontaktoplysninger her på vores hjemmeside

GENÅBNING AF FRIVILLIGCENTER HERNING
Fra og med næste uge er vi igen at træffe på kontoret i
Frivilligcentret. Mød os enten i vores kontortid tirsdage og
torsdage fra 10-14 eller lav en aftale om at komme forbi til en snak.
Vi glæder os til at se jer.

Det er endnu ikke muligt at åbne op for lokaleudlån. Vi har selvfølgelig
spændt fulgt med i meldingerne fra myndighederne, fordi vi i den grad
brænder for igen at kunne være et Frivilligcenter, hvor mennesker kan
mødes. Omvendt er det selvfølgelig vigtigt for os at træffe alle nødvendige
forholdsregler og følge myndighedernes retningslinjer, så alle der færdes i
Frivilligcentret kan gøre det i trygge rammer.
Der har været lidt forskellige udmeldinger på vores område. Ret tidligt i
forløbet blev der åbnet op for, at arbejde for socialt udsatte kunne sættes i
gang, da disse grupper var hårdt ramt af situationen. Omvendt blev det
med seneste udmelding fastholdt, at indendørs foreningsliv ikke åbner
endnu. På en måde ligger vi – og de foreninger og grupper, der bruger vore
lokaler – lidt i begge disse lejre, men vi har efter dialog med Herning
Kommune som udgangspunkt valgt at følge retningslinjerne for
foreningslivet. Der kan være enkelte undtagelser, f.eks. ønsker om
individueller samtaler eller aktiviteter for udsatte borgere. Har I den slags
ønsker, så kontakt os, og vi vil forsøge at hjælpe. Men helt generelt venter
vi med at åbne op for brug af vore lokaler indtil myndighederne åbner op for
det indendørs foreningsliv (formentlig når fase 3 sættes i gang den 8. juni).
Genåbningen bliver med en del restriktioner, da vi er nødt til at begrænse
smittefaren mest muligt. Retningslinjerne herunder er dem, vi foreløbig
forventer kommer til at gælde, men der kan komme andre anbefalinger fra
myndighederne inden, ligesom vi kan håbe at myndighederne giver
mulighed for at fremrykke genåbningen.

Foreløbige retningslinjer ved
genåbning

Vi vil løbende orientere medlemsforeninger og grupper om, hvordan det går
med genåbningen - og give besked, hvis vi justerer på retningslinjerne. Vi
håber på jeres forståelse i denne vanskelige tid.
Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål i forhold til genåbning,
lokalebookinger eller andre ting.
P.S: Vores generalforsamling er fortsat udsat på ubestemt tid.
P.P.S. Vi satser fortsat på at kunne holde Frivillig Fredag 4. september.

Har I fået ny formand eller kasserer?
Selv om rigtig mange generalforsamlinger er blevet aflyst eller udskudt, kan
der alligevel være nogle af vore medlemsforeninger, der har skiftet formand

eller kasserer i årets løb. I så fald vil vi rigtig gerne vide det, så vi altid kan
skrive til de rigtige, og så vi har styr på samtykkeerklæringer osv. Giv os
venligst besked, hvis der er sket den slags udskiftninger i jeres forening.
Skriv til post@fcherning.dk eller ring til os på 3157 5601.
På forhånd tak for hjælpen

OVERSIGT OVER TILTAG I CORONA-TIDEN
Vi vil stadig gerne skrive flere ting på vores liste over gode initiativer i
corona-tiden. Så hvis I kender til noget, så giv os et praj.
SE LISTEN HER

NYT MINDFULLNESS-FORLØB
HOS SELVHJÆLP HERNING
I forløbet vil du gennem samtale og
mindfullnessøvelser få mulighed for at fjerne
tankemylder og finde ro og stille nærvær i et fællesskab med andre.
Vi mødes én gang om ugen over 8 uger. Holdet ledes af en uddannet
mindfullnessinstruktør.
Der er begrænsede pladser. Vi starter holdet, når vi har nok deltagere men
tidligst fra uge 24. Vi vil starte flere hold løbende.
Vi overholder gældende retningslinjer for afstand og rengøring.
Det er gratis at deltage for Selvhjælp Hernings medlemmer. Et medlemskab
koster 100 kr.
Kontakt os på 53 58 65 88 eller kontakt@selvhjaelpherning.dk for at høre
mere.

Gratis webinarer om genåbning af foreninger
CFSA tilbyder gratis webinarer, blandt andet om hvordan man bedst
åbner sin forening op igen.. Klik på linket herunder for at se, hvornår og melde dig til.

Brug koden Corona ved tilmelding.
Se de aktuelle tilbud her

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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