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KÆRE LÆSER
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om hvad der er sket hen over sommeren og efteråret. Du kan, som altid, også læse
om de mange tilbud der findes på Frivilligcentret.

DET SKER
Personalenyt:
Projektleder Christina Bülow går
på barsel fra d. 5. december. Vi har
ansat en vikar i stillingen, Camilla
Olesen, som har en kandidat i
Socialt Arbejde fra d. 1. januar
2020.
Vi ser frem til samarbejdet og
glæder os til Christina er

NYT FRA FRIVILLIGCENTERET
Frivilligcentret er nu flyttet i nye lokaler på Guldhøj
Den 14. august flyttede vi til Guldhøj. Vi er næsten helt færdige med at
indrette os i de nye lokaler, og vi glædes over den summen af aktivitet der
hersker her på Guldhøj.
Vi kan allerede nu mærke, at vi er kommet tættere på mange af jer i de
frivillige sociale- og patientforeninger.
I er altid velkommen til at komme forbi vores lokaler, hvis I er på Guldhøj.
I kan læse mere om foreningen Guldhøj, lokalebooking og priser på
www.guldhoj.dk.
Efterårsferie
Frivilligcentret holder lukket fra den 16.-18. oktober.

tilbage😊

FRIVILLIG FREDAG OG FLYTTERECEPTION
Fredag den 27.09.19 afholdte vi sammen med Arbejdsmarked i FaaborgMidtfyn Kommune og foreningen Guldhøj, Frivillig Fredag. Foreningen
Guldhøj deltog med frivillige der hjalp til med at lave kaffe, servere kage,
ryddede op osv. Tusind tak for det.
Temaet i år var ”Vil du med”. Borgmester Hans Stavnsager holdt
åbningstalen og fortalte anekdoter fra hans egen tid som frivillig og tidligere
arbejdsliv.
Derefter var der mulighed for, at publikum kunne få en snak med de
frivillige foreninger der havde taget opstilling i aulaen og andre steder i
huset.

Arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune havde taget opstilling i Cafe området og havde arrangeret ”ø-hop”, indbød
til at komme med en ny frivillig ide og viste film.
Frivilligcentret bød på bobler og muligheden for at se de nye kontorlokaler og rammer for Frivilligcentrets arbejde.
Anslået deltog omkring 150 personer i arrangementet. Vi takker de mange der tog sig tid til at komme forbi og fejre
dagen sammen med os.

SOCIAL AMBASSADØR
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev har vi her på Frivilligcentret fået bevilget penge til vores projekt ”Social ambassadør”.
Hvis I som forening er interesseret i at være med i projektet, så kontakt os endelig. Vi søger 3-5 foreninger, som har lyst
til at tage imod et par borgere med særlige udfordringer.
Der vil snart komme en invitation til en temadag hvor der bl.a. vil komme en konsulent fra jobcentret. På temadagen er
emnet ”Hvordan tager foreninger godt imod nye frivillige” og hvordan bliver DU en god social ambassadør.

VEJEN TIL GULDET
Den 10.10.19 afholdte vi kurset ”vejen til guldet”. Antropolog Mette Wang
fra Center fra Frivilligt Socialt Arbejde underviste i metoder til at søge om
fundraising og hvordan en god ansøgning skal udformes.
Dagen bød på gode snakke, latter, meget inspirerende indslag og virkelig
godt indblik i hvordan der søges efter de rigtige fonde. Ligeledes hvordan
den gode ansøgning skal skrives. Vi takker Mette Wang for en god dag.

VIDSTE DU?
Vi har forskellige
selvhjælpsgrupper tilknyttet
Frivilligcentret.
Tænker du, at du gerne vil oprette
en ny selvhjælpsgruppe, som ikke
eksisterer i forvejen, så ring til
Frivilligcentret på 6262 2201, og så
hjælper vi gerne på vej.
Vi har åben for tilgang til vores
sorggrupper i øjeblikket. Kontakt
os og vi sørger for at etablere
kontakt til den frivillige
igangsætter. Ring på 6262 2201.

UNGEGRUPPE
Vores ungegruppe er kommet godt i gang. Vores dygtige frivillig Vivi Nielsen er lykkedes med at få megen omtale i både
ugeavisen og Fyens Stiftstidende. Vi oplevede derefter stor tilgang af unge der netop manglede andre unge at socialisere
med. Ungegruppen mødes en gang om ugen og laver forskellige aktiviteter.

TVÆRKULTUREL STUDIEKREDS FOR KVINDER
Projektet vil meget gerne have kontakt til både kvindelige deltagere og kvindelige frivillige. Hvis det har interesse, så
kontakt meget gerne Frivilligcenteret. -Mere info om projektet på vores hjemmeside.

NYT FRA FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
Ulrik Skyum Christensen er fratrådt sin stilling pr. 09.10.19. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Ulrik for mange
gode samarbejdstimer, hans arrangement samt- og ikke mindst- forståelse for den frivillige verden.

GÆLDSRÅDGIVNING OG BISIDDERNE
Som altid vil vi gerne gøre reklame for de gode frivillige kræfter der driver gældsrådgivning og bisidderne. Begge grupper
hjælper hvert år mange borgere. Så tøv ikke med at tage kontakt hvis behovet opstår.

Gældsrådgivning:
Er I i kontakt med borgere, der har brug for at få kigget på deres økonomi? Det kan dreje sig om økonomiske problemer,
gennemgang af budget/ budgetlægning og tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers problematikker. Så tøv ikke
med at kontakte Den Frivillige Gældsrådgivning i Faaborg-Midtfyn på tlf. 5397 5918 eller mail:
gaeldsraadgivningen@gmail.com.
Bisidderne:
Står du overfor en vanskelig samtale eller møde, og har brug for at have en bisidder med? Så kan du kontakte bisidderne.
Bisidderne kan tage med til møder i banken, hos lægen, på kommunen eller noget helt fjerde. Bisidderne kan kontaktes
på tlf. 5050 4618 eller mail: bisidderne1@gmail.com
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