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Først og fremmest et stort tillykke til alle nye- og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Vi glæder os til samarbejde samt give jer indblik- og viden om den frivillige verden.
Foreningsdrift
Mindre foreninger og initiativer i civilsamfundet oplever stor opbakning til deres projekter, men er
udfordret på økonomien.
Heldigvis har vi været så heldige, at vi den 14.12.21 modtog den glædelig nyhed at vi er bevilget
kr. 1.200.000 fra TrygFonden over en 2. -årig periode.
Det betyder helt konkret, at vi kan beholde vores betroede projektleder Christina Bülow som ellers
skulle være fratrådt ved udgangen af 2021.
Projektet hedder ”En tryg vej ind i fællesskabet”. Læs meget mere på
vores hjemmeside frivilligmidtfyn.dk

Projekt ”Flere ind i fællesskabet”
Siden august har vi haft glæden af at kunne uddele midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til
aktiviteter i oplevelsesindustrien. Vi fik i alt 75.000 kr., som vi har uddelt til 16 forskellige
aktiviteter såsom biografture, foredrag, restaurant- eller krobesøg, fodboldkamp og en enkelt tur

til København. Aktiviteterne har betydet, at omkring 400 personer har fået en ekstra oplevelse
efter halvandet år med nedlukninger og en øget oplevelse af isolation og ensomhed blandt
deltagerne. Vi håber dermed, at flere har fået mod på endnu en gang at være med i sociale
fællesskaber sammen med andre.
Den Sociale Vejviser og Frivilligjob
Vi har ringet rundt til alle sociale foreninger for at opdatere Den Sociale Vejviser og frivilligjobs der
er opslået på vores hjemmeside. I er meget velkommen til at ringe eller maile til os, hvis I ved der
er opdateringer der skal med. Dette gælder også løbende, f.eks. efter årsmøde, generalforsamling
hvor der er valgt ny formand, kontaktperson etc.
Vores hjemmeside – og især Den Sociale Vejviser- bliver brugt rigtigt meget. Dette både af
borgere, men også af kommunale medarbejdere. Derfor er opdatering vigtig.
Selvhjælpsgrupper
Der er ønske om at vi opretter en pårørendegruppe til demensramte.
Gruppen skal være for alle pårørende der har brug for et pusterum fra deres ægtefælle/nære
pårørende der er demensramt. Det er ikke afgørende hvilken type demensdiagnose der er tale om
eller i hvilke stadie den demensramte befinder sig i. Det handler om, at pårørende kan mødes i et
frirum hvor deres demensramte pårørende ikke deltager.
Så hvis DU gerne vil hjælpe med at være igangsætter på gruppen, hører vi
gerne fra dig.
Kontakt os endelig for yderligere information.

Lokale kurser
Center for Frivilligt Socialt arbejde åbner for ansøgning til lokale kurser pr. 16.01.21 og frem til
02.02.22. Hvis I har et ønske om et lokalt kursus, skal I endelig kontakte os for hjælp og sparring. Vi
søger også om flere kurser, som vi efterfølgende vil invitere jer til. Mere om dette i næste
nyhedsbrev.
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 være i
nuværende forening.

Ring til os, hvis I har brug for en snak, hjælp til alt mellem himmel og jord. Vi er klar.

Frivilligcentret holder julelukket i perioden den 21.12.2021 til og med den 02.01.2022. Vi træffes
dog på tlf. 40495922 både den 21. og den 22.12.21.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle

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