Nyhedsbrev Maj 2022
Ny bestyrelse i FrivilligCenter Haderslev
På repræsentantskabsmødet i april blev der valgt
en ny bestyrelse. I kan se navne og billeder af
bestyrelsen på hjemmesiden
https://frivilligcenter.dk/
Velkommen til den nye bestyrelse – jeg ser frem
til et godt samarbejde.

●

Legestue og netværkscafe

●

Cafe hvor Ung pige tilbyder at lave
netværksaften med hygge, pizza og
brætspil for unge Ukrainer

●

Ukrainsk psykolog tilknyttet til Selvhjælp

●

Hjælper Ukrainer gennem Røde Kors at
finde sin familie i Norge

§18 midler
Vi har modtaget 72 ansøgninger og
bevillingsudvalget mødes den 31. maj og vi
forventer at kunne udbetale midler inden
sommerferien.

Nye foldere
På hjemmesiden kan I læse de nye opdaterede
foldere for:
● Besøgstjenesten
● Senior folder
Tina holder oplæg ved generalforsamlingen
Igangværende aktiviteter i Huset Storegade 80
Efter en lang Corona perioden kan vi her i huset
mærke, at der igen er godt gang i aktiviteterne.
Naturligvis har krigen i Ukraine betydet særlig
fokus på hjælp og støtte til Ukrainerne. Her har
frivillige ydet en stor indsats med bl.a.
●

Danskundervisning 5 hold i ugen. Bøger
og spil fra Vojens boghandel. Sophies
Kilde 10.000 og Rotary 25.000

●

Gratis biografbilletter til ukrainske børn i
samarbejde med Kosmorama Haderslev
og Disney
Projektmidler til at skabe forbindelser
mellem Ukrainske flygtninge og
fritidsaktiviteter. Ulyana Kuzymchak,
projektleder

●

Kommende arrangementer sæt x i kalenderen
● Frivilligfest den 22. september 2022

Kommunikation:
Vi kommunikerer formelle informationer på
hjemmesiden https://frivilligcenter.dk/
Daglige informationer, billeder mm foregår på
Facebook – her fortælles de gode historier som
der er i foreningerne
https://www.facebook.com/profile.php?id=10006
4488354011
Ny frivillig på kontoret
Elsebet Warthoe er ny frivillig på kontoret og
hjælper Tina men forskellige administrative
opgaver. I kan kontakte kontoret på mail:
kontor@frivilligcenter.dk

Billeder og gode historier fra foreningerne:
Vi er interesseret i billeder fra mange af de
aktiviteter som I har i foreningerne. Har I gode
billeder så må komme på hjemmesiden/Facebook
så må I gerne sende dem til
kontor@frivilligcenter.dk

Fællesskabformidler

Tyge Mortensen til Netværksmødet

Bytur med Ukrainer

+60 besøger Arla

