Kan du ikke se billederne? Klik
her...

Frivilligcenter Herning
NYHEDSBREV AUGUST 2020
Som alle andre havde vi håbet, at tiden her
efter sommerferien ville handle mindre om
corona og mere om fællesskab og gode
arrangementer.
Sådan er det desværre ikke helt endnu, men alligevel kommer
dette nyhedsbrev nu ikke kun til at handle om forhindringer, men
også om nye muligheder.
Rigtig god læselyst!

FRIVILLIGCENTER HERNINGS GENERALFORSAMLING
2020
Mandag d. 14. september kl. 19.00
i Frivilligcenter Herning
Som tidligere nævnt afvikler vi vores årlige generalforsamling mandag d.
14/9.
Dog kommer det ikke, som tidligere varslet, til at foregå på Biblioteket, men
derimod i Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14. Vi har fået lov at låne
den tidligere øjenlæges tomme lokale til selve generalforsamlingen, og så
serverer vi det efterfølgende traktement i vore egne lokaler. På den måde
bliver vi "hjemme" i kendte omgivelser, samtidig med at vi sikrer den
fornødne afstand og det nødvendige hensyn til smittefaren.
Se invitationen til årets generalforsamling HER
- og husk at tilmelde dig!

FRIVILLIG FREDAG ER AFLYST
For ikke at risikere at blive skyld i
smittespredning her i Herning Kommune, har vi
set os nødsaget til at aﬂyse årets Frivillig
Fredag. Vi havde glædet os til 4. september, men glæder os nu i stedet til,
det igen bliver muligt at afvikle den slags arrangementer. Vi beklager
selvfølgelig, men håber, I forstår ...
Samtidig er vi gået i gang med at ﬁnde på andre måder at fejre
frivilligheden på - og blandt andet er vi jagt efter frivillige, der kan hjælpe os
med at lave videospots til sociale medier. Så kender du én, så prik lige ham
eller hende på skulderen og send vedkommende i vores retning!

Se vores frivilligjob-opslag her

Nye bookingsystem - nu kan I selv booke
lokaler!
Vi har henover sommeren opsat et nyt bookingsystem, så man nu
som medlemsforening kan booke lokaler direkte på vores
hjemmeside.
Det kræver blot, at I skriver og spørger om at få et login til siden - og så
nærlæser den manual, vi har lavet til det.
Det er ingen hemmelighed, at vi særligt her i corona-tiden har en del
udfordringer med at få lokalerne til at slå til. Derfor er det helt afgørende, at
alle respekterer de retningslinjer, vi har udstukket. De vigtigste er:
Book kun de lokaler, I har brug for!
Book ikke større lokale, end nødvendigt.
Slet jeres booking, hvis I ikke skal bruge den - straks I ved det.
Og så tillader vi os at forvente af jer, at I vil forsøge at hjælpe os med at få
tingene til at gå op, hvis vi ringer eller skriver og spørger, om I kan ændre
jeres booking en smule for andres skyld.

FIND VORES BOOKING-MANUAL
med retningslinjer og fremgangsmåde her
...
OG BOOK LOKALER PÅ
www.fcherning.dk/booking/web
Ny praktikant i Frivilligcentret
Hej, jeg hedder Daniel - og er lige begyndt i
praktik i Frivilligcenter Herning. Jeg går på 3Kuddannelsen på Diakonhøjskolen og skal være i
praktik 30 timer om ugen i Frivilligcentret til og
med januar. Jeg skal mest have med de
foreninger at gøre, der arbejder med mennesker
med udenlandsk baggrund. Og så skal jeg
sammen med Stina have fokus på unge og
frivillighed. Jeg glæder mig til at hilse på jer - vi ses!

NETVÆRKSMØDE I FRIVILLIGCENTRET
Den 25. august har vi inviteret de foreninger, der har fokus på arbejdet med
borgere, der har anden etnisk baggrund end dansk, til netværksmøde i
Frivilligcentret. Andre der er interesserede i dette område, er naturligvis
også velkomne.

Se invitationen her

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.Mødet ﬁnder sted i "Den gamle
gymnastiksal", Bethaniagade 8.
25. august kl. 19.00
Netværksmøde med fokus på etniske foreninger og arbejde med
integration og kulturmøder.
14. september kl. 19.00
Frivilligcentrets generalforsamling
I Frivilligcenter Herning

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
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