Kan du ikke se billederne? Klik her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV JULI 2020
På forkanten af sommerferien er det tid til en varm
sommerhilsen og diverse nyheder fra
Frivilligcentret. Rigtig god læselyst og rigtig god
sommer!

FRIVILLIGCENTER HERNINGS GENERALFORSAMLING 2020
er nu fastlagt til
Mandag d. 14. september kl. 19.00 på Herning Bibliotek
Da vi som mange andre måtte udskyde vores generalforsamling i foråret - og
afstandskravene stadig gør det besværligt at afvikle den i vore egne lokaler - har vi
spurgt om lov til at låne førstesalen på Herning Bibliotek. Vi er rigtig glade for at have
fået lov til det - og håber mange har lyst til at være med.
Generalforsamlingen er offentlig, og alle er velkomne. Dog er det kun
medlemsforeninger, der har stemmeret (en stemme pr. forening). Den officielle
indkaldelse sendes ud primo august, men noter jer allerede nu datoen.

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.
Lokalerne kan benyttes, hvis man har booket på forhånd og har en nøglebrik.
Hvis man får behov for at komme i kontakt med os, kan man sende en sms til
Kurt på 5216 7976.

Nyt bookingsystem på vej
Vi har i flere år overvejet at indføre et bookingsystem, hvor foreninger og grupper selv
kan gå ind og booke lokaler. Dels fordi det er meget hurtigere for den enkelte forening,
og fordi det sparer os arbejdstid. Nu gør vi alvor af det, og efter sommerferien skifter vi
til et system, hvor man kan få et login og selv reservere lokaler.
Der er nogle af vore foreninger og en del selvhjælpsgrupper, som af forskellige grunde
er meget afhængige af at kunne være i et bestemt lokale. Disse vil vi fortsat bestræbe
os på at tage hensyn til, så vi kommer stadig til at spørge jer, om I kan bytte lokale eller
rykke et arrangement lidt, hvis det skal til for at få kabalen til at gå op. Vi skal
selvfølgelig også nok stadig være behjælpelige, hvis nogle er usikre på, hvordan man
lige får reserveret lokaler rigtigt. Men vi glæder os til at indføre systemet og håber, det
bliver rigtig godt for alle parter.

Nye tiltag undervejs
Vi går et spændende og travlt efterår i møde i Frivilligcenter Herning. Vi er i færd
med at tage nogle spadeskridt til et projekt, der skal implementere frivillighed på
De sociale Tilbud på handicapopmrådet. I august er der brainstormmøde med
repræsentanter fra forskellige interessenter, så vi får alle gode idéer på banen,
før vi går i gang.
Vi har fået PUF-midler til et lille projekt , hvor vi i samarbejde med nogle
foreninger og institutioner giver unge en smagsprøve på, hvor fedt det er at være
frivillig.
Og så har vi netop fået bevilget penge fra en af Socialstyrelsens ekstraordinære
puljer - til demente og deres pårørende, som har været ekstra ramt af isolationen
under corona-krisen. Disse penge skal bruges til 3 sang-eftermiddage på
Herning Bibliotek for hjemmeboende demente og deres ægtefæller.
Alt sammen er det noget, vi glæder os meget til at føre ud i livet, så det skal nok
blive et varmt efterår, i hvert fald indeni.

LIDT TIL KALENDEREN
Efterårets datoer er endnu ikke helt på plads, men her er, hvad vi foreløbig ved:
20. august kl. 16.30:
Brainstormmøde om frivillighed på handicap-området for inviterede repræsentanter og
interessenter.
25. august kl. 19.00
Netværksmøde med fokus på etniske foreninger og arbejde med integration og
kulturmøder.
4. september kl. 14.00:
Frivillig Fredag
14. september kl. 19.00
Frivilligcentrets generalforsamling
Afvikles i år på Herning Bibliotek

Ha' en dejlig sommer!
Vi glæder os til at vende tilbage og tage fat på mange spændende
opgaver. I hører fra os først i august, hvor vi blandt andet åbner op for
vores nye bookingsystem og bringer flere detaljer om Frivillig Fredag
og efterårets øvrige arrangementer.
I mellemtiden må I gerne gå ind og melde jer til Frivillig Fredagpå
vores hjemmeside. Der er tilmeldingsfrist 11. august.
Rigtig god sommer til jer alle!
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