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KÆRE LÆSER
Vi er så glade for at foreningslivet nu, endelig, kan lukke op. Vi ser frem til at hjælpe og servicere jer med stort
og småt.
Vi kan mærke at foreningslivet stille og roligt lukker mere og mere op, og der igen er liv på Guldhøj. Det er så
glædeligt, at vi er kommet dertil i ”Corona processen”. Vi ser frem til en skøn sommer og efterår, hvor vi kan
komme godt i gang med diverse aktiviteter.
Vi holder sommerferielukket i uge 28-30. I uge 31 træffes vi på telefon eller efter aftale.
Rigtig god sommer.

NYT FRA FRIVILLIGCENTRET
DEN SOCIALE VEJVISER OG FRIVILLIGJOB
Hvert år opdaterer vi Den Sociale Vejviser. I kan se den på vores hjemmeside www.frivilligmidtfyn.dk.
Oplysningerne i Den Sociale Vejviser er utrolig vigtige, da det gør det nemt og enkelt for frivillige, borgere og
samarbejdspartnere at finde frem til jer.
I år håber vi, at I vil kontakte os i perioden fra d. 9. august til d. 30. august for at få jeres forening opdateret.
Kontakt os på tlf. 4049 5922.
Vi har desuden også mange frivilligjobs på vores hjemmeside. Disse trænger også til et kærligt eftersyn. Så det
klarer vi også, når I ringer.

HAR I SET VORES NYE HJEMMESIDE?
I foråret fik vi ny hjemmeside. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har nogle ris/ros eller noget som helt
mangler på vores hjemmeside.

FRIVILLIG FREDAG
Vi er i fuld gang med planlægningen, og I vil alle blive inviteret til arrangementet. Sæt allerede et stort kryds i
kalenderen den 24.09.21 fra 14-17. Temaet i år er ”Lokale stemmer”. Yderligere info kommer i august hvor vi
har detaljerne på plads.
Vi har arbejdet hårdt for at få sendt ansøgninger afsted til forskellige puljer. Vi håber og tror på, at vi lykkedes
med at få bevilliger så vi kan fortsætte med vores projektafdeling.

SORGGRUPPER
Vi har indgået et samarbejde med vores hovedorganisation FriSe og Nationalt Sorgcenter. Vi søger derfor
efter frivillige der har lyst til at være med i et spændende projekt. Som frivillig skal du deltage i et
weekendkursusforløb hvor du vil få en masse spændende viden og blive klar til at varetage, og facilitere, en
sorggruppe.
Hver gruppe mødes 8 gange.
Du kommer ikke til at stå alene, vi på Frivilligcentret er med hele vejen og vil give råd, støtte og vejledning hele
vejen igennem, så du er klædt godt på til at være facilitator i en gruppe.
Kontakt os allerede nu hvis du vil høre mere, er nysgerrig og eller bare tænker det kunne være noget for dig. Vi
skal starte minimum 3 grupper fra vinter/forår 2022 til og med 30.04.24.

KURSER OG WEBINAR
Sidste år holde vi kursus i hvordan de sociale medier fungere, i år afholder vi kursus i ”forstå jeres
målgruppe og få styr på kommunikationen”.
Sæt allerede et stort kryds i kalenderen den 06.10.2021 fra ca. kl. 9.30 til 14. Yderlige info og tilmelding
kommer til september. Underviser er kommunikationschef fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde Suzette
Frovin.

GDPR

Den 16.06.2021 havde vi besøg af jurist Stella Sandgaard fra VBL Rådgivning. Stella er ekspert i alt det
juridiske der er i- og med GDPR lovgivningen.
Der deltog repræsentanter fra forskellige foreninger, og vi havde to gode og meget intense timer, hvor vi fik
opdateret/indblik i lovgivningen.
Det er vigtigt at understrege, at alle foreninger er underlagt GDPR lovgivningen. I skal derfor tage stilling til,
om I som forening har styr på jeres medlemmers data, opbevaring mv. Vi vil gerne vejlede i GDPR, men vi yder
ikke bindende juridisk rådgivning. På vore hjemmeside kan I under fanen -Foreninger-persondato finde link til
CFSA’s hjemmeside/skabeloner
Det er muligt, mod betaling, at få Stella til at komme ud i jeres forening og give jer et individuelt oplæg/tilsyn af
jeres data.

Stella Sandgaard fra VBL Rådgivning

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 at lave en genåbningsplan eller andet. Vi er klar.

De bedste sommerhilsner
Anne Sandgaard - Sanne Uhre - Christina Bülow
Bestyrelsen samt de godt 20 frivillige, der er knyttet til Frivilligcenteret
Tlf. 4049 5922 mandag til torsdag kl. 10-13 (telefonisk 10-15)
www.frivilligmidtfyn.dk mail: info@frivilligmidtfyn.dk
Facebook: frivilligmidtfyn. Instagram: frivilligcenter_faaborgmidtfyn
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