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KÆRE LÆSER
Efteråret er gået i gang og vi er tilbage på ”fuld skrue” her på Frivilligcenteret.

NYT FRA FRIVILLIGCENTRET
Den Sociale Vejviser og Frivilligjob
Vi er i gang med at ringe rundt til alle jer foreninger for at opdatere Den Sociale Vejviser. I er
meget velkommen til at ringe eller maile til os, hvis I ved der er rettelser, der skal med.
Vores hjemmeside – og især Den Sociale Vejviser- bliver brugt rigtigt meget. Dette både af borgere
men også af kommunale medarbejdere.
I august måned havde vi 368 visninger. Dette viser vigtigheden af, at
jeres foreningsinfo er opdateret.

FLERE IND I FÆLLESSKABET
Vi har fået 75.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til at lave arrangementer for borgere, der har
været særligt isolerede under Corona-krisen. Hvis I har lyst til at tage en gruppe med i biografen,
på restaurant eller besøge det nye H.C. Andersens Hus m.v., så kontakt os endelig. Vi uddeler
midler til aktiviteter i kultur- og oplevelsesindustrien. Vi er godt i gang med at uddele midlerne,

men der er stadig mulighed for at få tildelt et tilskud. I er meget velkommen til
at ringe og spørge. Det er efter ”først til mølle”.

FRIVILLIG FREDAG
Vi afholdte Frivillig Fredag den 24.09. Vi holdte et brag af en fest. 17 foreninger havde på forhånd
annonceret at de ønskede en stand, vi havde hyret en pølsevogn og vi havde et fantastisk musisk
indslag. Radio Diablo sendte hele eftermiddagen fra p-pladsen og flere blev interviewet live.
Der var omkring 100-120 besøgende på dagen. Vi havde inviteret hele kommunalbestyrelsen, og vi
siger tak til de medlemmer der dukkede op og var nysgerrige på hvad det frivillige sociale
kan.
En stor tak skal også lyde til alle de frivillige fra foreningen Guldhøj. Uden deres hjælp havde vi
aldrig kunne gennemføre arrangementet.
Vi takker Faaborg-Midtfyn Kommune for økonomisk støtte til arrangementet.

KURSER OG WEBINARER
Den 06.10.2021 kl. 9.30 til 13.30 har vi kurset ”Forstå jeres målgrupper og nå ud til flere frivillige og
brugere”. Underviser er kommunikationschef fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde Suzette Frovin.
Kurset giver jer viden om at arbejde med målgrupper og konkrete tips til, hvordan I kan kommunikere i
øjenhøjde med både potentielle og erfarne frivillige og brugere. Kurset er for dig, der er frivillig eller ansat
på det frivillige sociale område. I arbejder med foreningens kommunikation til frivillige, medlemmer og
brugere (fx tekst til foldere, plakater og hjemmeside eller til foreningens Facebookside. Kurset er også
relevant for dig, der arbejder med at rekruttere eller fastholde frivillige.

Du kan stadig nå at tilmelde dig! Sidste frist er den 01.10.2021

Ny forening eller spørgsmål til nuværende
Hvis I ønsker at opstarte en ny forening eller kender nogen der gerne vil, er I meget velkommen til at
kontakte os. Vi rådgiver omkring opstart, cvr nr., bestyrelsessammensætning, vedtægter mv. Stort og småt
der kan opstå i en forening, ved opstart eller generelle spørgsmål der kan opstå i nuværende forening.
Ring til os, hvis I har brug for en snak, hjælp til alt mellem himmel og jord. Vi er klar.

De bedste hilsner
Anne Sandgaard - Sanne Uhre - Christina Bülow
Bestyrelsen samt de godt 20 frivillige, der er knyttet til Frivilligcenteret

Tlf. 4049 5922 mandag til torsdag kl. 10-14
www.frivilligmidtfyn.dk mail: info@frivilligmidtfyn.dk
Facebook: frivilligmidtfyn. Instagram: frivilligcenter_faaborgmidtfyn
Afmeld nyhedsbrev: forening@frivilligmidtfyn.dk

