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KÆRE LÆSER 

Velkommen til et nyt år, hvor lyset så småt er på vej igen. I Frivilligcenteret glæder vi os til at tage hul på et 

nyt år fyldt med arrangementer, kurser, foreningsservice og projekter.  

I dette nyhedsbrev kan I læse meget mere om årets første arrangementer, hvor vi har særligt fokus på 

fundraising og rekruttering. Derudover kan I læse om vores ungeprojekt for unge mellem 18-30 år.  

I finder også dato for vores generalforsamling 2023 samt vores planer for en opdatering af Den Sociale 

Vejviser. God fornøjelse! 

ARRANGEMENTSKALENDEREN FOR FORÅRET 2023:   

Kom til informationsmøde omkring §18 og §79 

På dette informationsmøde vil chefkonsulent, Charlotte Mejlhede, fortælle om tildelings- og 

vurderingskriterierne for ansøgninger til puljerne §18 og §79. Der er frist for begge puljer 1. april samt 1. 

oktober.  

Læs mere om puljerne her: https://www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/frivilligt-socialt-arbejde/ 

Informationsmødet foregår tirsdag d. 21. februar kl. 16-17 i aulaen på Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe. 
Tilmelding skal ske på forening@frivilligmidtfyn.dk eller tlf. 4049 5922 senest d. 17. februar 2023. 
 

 

Har I brug for flere midler til jeres sociale tiltag? 
Tirsdag d. 7. marts kommer der en repræsentant fra Velliv Foreningen og fortæller mere om deres pulje 
Lokal Trivsel, hvor I kan søge op til 60.000 kr. Fonden støtter lokale initiativer, der styrker trivsel og mental 

sundhed for voksne. 
Kom med og bliv klogere på puljen og hvordan I kommer godt i gang med ansøgningen. Efter oplægget 

fra Velliv-foreningen er der mulighed for netværk og sparring med de andre foreninger over en kop kaffe.  

 

Arrangementet foregår d. 7. marts kl. 10-12 i aulaen på Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe. Tilmelding til 

forening@frivilligmidtfyn.dk eller tlf. 4049 5922 senest d. 5. marts 2023.  

 

Mangler I frivillige?  
Onsdag d. 26. april har vi inviteret Boblberg til at komme og fortælle om alternative måder at rekruttere 
frivillige og brugere til jeres aktiviteter. Boblberg er en online platform, hvor I som forening kan oprette 
frivilligjobs og annoncere jeres arrangementer. Det er også en platform, hvor I kan finde brugere til jeres 
grupper, arrangementer og andre tiltag.  
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Kom med og bliv klogere på, hvordan man kan bruge Boblberg. Efter oplægget vil der være mulighed for 
at høre om andre muligheder for rekruttering bl.a. frivilligjob.dk og vores ungeprojekt En Tryg Vej ind i 
Fællesskabet.  
Arrangementet foregår d. 26. april kl. 16-18 i aulaen på Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe. Tilmelding til 
forening@frivilligmidtfyn.dk eller tlf. 4049 5922 senest d. 23. april 2023.  
 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING:  

Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn afholder generalforsamling d. 21. marts kl. 17-18.30. 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

3. Regnskab og budget til godkendelse 

4. Fastlæggelse af evt. kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Forslag - som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen – skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14. dage før generalforsamlingen.  

Tilmelding på info@frivilligmidtfyn.dk senest d. 19. marts af hensyn til forplejning.  

 

DEN SOCIALE VEJVISER  

Igen i år vil vi opdatere vores Sociale Vejviser. Vejviseren er en oversigt over alle de sociale foreninger der 

er i kommunen. Vejviseren er et vigtigt værktøj for kommunale medarbejdere og Frivilligcenteret, da vi på 

den måde får henvist til de rette personer.  

I år gør vi det lidt anderledes. Vi ringer stadig omkring jeres opslag, men i år vil vi også gerne høre lidt mere 

om jeres forening, hvilke udfordringer I står overfor samt hvilke tilbud I savner fra Frivilligcenteret. På den 

måde håber vi, at vi kan tilbyde et program, som er relevant og aktuelt for jer.  

Vi begynder at ringe rundt ultimo april.  

EN TRYG VEJ IND I FÆLLESSKABET 

Vi arbejder fortsat på vores projekt for sårbare unge i alderen 18-30 år, som er blevet til med midler fra 

TrygFonden. Med En tryg vej ind i fællesskabet har vi en målsætning om at støtte flere unge mennesker i at 

tage del i foreningsfællesskaber og frivilligt arbejde.  

Da vores sigte er at gøre vejen hen i et nyt fællesskab tryg og mere overskuelig for de unge, har vi, i vores 

samarbejde med foreningerne og de frivillige, stort fokus på, at de er klædt på til at tage imod de nye, unge 

medlemmer.  
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D. 25. januar fik vi skudt samarbejdet med foreningerne og de frivillige godt i gang, med en workshop hvor 

fokus især var på den gode modtagelse. Frem mod projektets afslutning i februar 2024 afholdes der 

yderligere to workshops for de foreninger og frivillige der deltager i projektet.  

Ungegruppeopstart 8. februar 

For nogle unge kan det være så svært at skulle træde ind i et etableret fællesskab, at man har brug for 

nogle trygge rammer at øve sig i. Den mulighed kan vi give de unge med vores ungegrupper, som startes op 

til februar i hhv. Ringe og Faaborg. De unge mødes i alt 8 onsdage i lige uger. Der vil være frivillige 

tovholdere til at tage imod og sørge for at skabe et trygt rum med plads til alle. De unge har stor 

medbestemmelse og indflydelse på, hvad de ønsker at bruge tiden sammen med gruppen på. Tovholderne 

hjælper med at rammesætte det efter de unges behov.  

Skal jeres forening være med?  

Det er stadig en mulighed at blive koblet på projektet som forening. Vi er ligeledes på udkig efter frivillige 

følgevenner. Tag blot kontakt til projektleder, Agathe på mail: afs@frivilligmidtfyn.dk eller tlf.: 2082 7300 

Læs mere om projektet på https://frivilligmidtfyn.dk/en-tryg-vej-ind-i-faellesskabet 

 

 

VIDSTE DU? 

 
Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn yder støtte og sparring til sociale foreninger i Faaborg-Midtfyn 

Kommune. I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har brug for sparring eller hjælp til en konkret 

udfordring i jeres forening.  

Kontakt os her:  
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Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn 

Floravej 11 

5750 Ringe 

Tlf. 4049 5922 

info@frivilligmidtfyn.dk 

Åbningstid:  

Mandag til torsdag: 10-14.  

Efter aftale træffes vi også udenfor åbningstiden  

 

Hvis du har brug for sparring, er det en god ide at ringe eller skrive og lave en aftale.  

 

Ønsker du ikke at modtage dette nyhedsbrev? Så send en mail til forening@frivilligmidtfyn.dk.  
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