Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV JUNI 2020
Solen skinner - Frivilligcentret er åbent
igen - og forhåbentlig er vi snart på vej
mod mere normale tilstande, også i
Frivilligcenter Herning.
Selv om det er vanskeligt at lægge planer i skyggen af coronaen, er
vi alligevel i fuld gang med at planlægge Frivillig Fredag til
september - så det bærer dette nyhedsbrev kraftigt præg af.
God læselyst!

FRIVILLIG FREDAG 2020
I skyggen af corona-pandemien er vi gået i gang med at forberede dette års
Frivillig Fredag, som efter planen løber af stabelen fredag d. 4. september.
Vi håber rigtig meget, at myndighedernes anbefalinger til den tid vil tillade
et sådan arrangement.
Planen er at afvikle markedsdagen som tidligere år på Biblioteket og
Tinghuspladsen midt i Herning. Vi laver en opstilling, der sikrer mere
afstand mellem standene og retter flere ting til efter omstændighederne.
Blandt andet arbejder vi på en alternativ løsning som afslutning på dagen,
da vi næppe kan lave fællesspisning med 100 mennesker på Bibliotekets
førstesal.
Indtil videre er planen, at der er opstilling af stande fra 13.00 - 14.00,
markedsdag fra 14.00 - 17.00 og efterfølgende oprydning, spisning og
hygge. Vi er i dialog med Scene 7 om at slutte dagen af deromme, men
mere om det senere.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage og glæder os til at hylde
frivilligheden og de mange frivilliges store indsats.

Vi vil meget gerne så snart som muligt høre fra jer, om I har planer
om at deltage i år. Tilmeldingsfristen er sat til 11. august, men jo
før vi kan have et overblik over, hvor mange, vi skal have plads til,
jo bedre.
Find tilmeldingsformularen på vores hjemmeside

- eller send os en mail om, om I deltager eller ej.
Vi informerer selvfølgelig undervejs om planerne.

SOMMERFERIE i Frivilligcentret
Frivilligcentrets kontor holder ferielukket i uge 27 - 30. I denne
periode vil der kun være adgang til lokalerne med nøglebrik, og
selv om vi er her lidt på skift, træffes vi kun efter aftale. I nogle af
ugerne holder vi alle sammen fri.
Husk at booke lokaler i løbet af næste uge, hvis I har brug for
lokaler i juli måned.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG?
Blandt mange spændende opgaver kan nævnes disse:

Frivillige mentorer

Aktivitetspiloter

Vi får i Frivilligcentret af og til

Herning Idrætsråd søger frivillige

henvendelser fra mennesker, der

aktivitetspiloter i sommerferien. Du

har brug for en mentor. Hvis man er

skal være villig til at bruge 1 eller 2

over 25, kan man ikke få glæde af

uger af sommerferien. Du får en fed

de eksisterende ordninger, så vi

tøjpakke. Du får en god erfaring til

søger mentorer til unge, der er

dit CV som frivillig. Og du får nogle

blevet lidt ældre.

fede oplevelser sammen med en

Ring eller skriv til Stina eller Kurt og
hør nærmere, hvis det er noget for
dig.

god kammerat og andre.
Læs mere om det her

Find vore kontaktoplysninger her.

Stadig skærpede retningslinjer for lån af
lokaler
Det er vort indtryk, at de skærpede retningslinjer for brug af lokalerne har
fungeret fint, selv om de flest nok længes efter, at der bliver slækket på
kravene, så der er plads til flere. Vi skal nok give besked, hvis vi justerer på
retningslinjerne, men håber fortsat på jeres forståelse i denne tid.
Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål i forhold til genåbning,
lokalebookinger eller andre ting.

Foreløbige retningslinjer ved
genåbning

LIDT TIL KALENDEREN
Vi glæder os til at sætte datoer på mange flere af efterårets arrangementer.
Foreløbig er det kun meget lidt, der er sat dato på, men i begyndelsen af juli
udsender vi næste nyhedsbrev, hvor flere datoer forhåbentlig er på plads.
20. august:
Brainstormmøde om frivillighed på handicap-området
4. september:
Frivillig Fredag
Medio september (formentlig 14. eller 16. sept.)
Frivilligcentrets generalforsamling - vi ved endnu ikke hvor

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

