
  
 

Nyhedsbrev  

November 2022 

§18 ANSØGNING 

Tak for de mange ansøgninger – der indkom i alt 

72 ansøgninger. 

§18 udvalget har nu vurderet ansøgningerne og 

der er sendt mail ud til alle foreningerne om 

ansøgningen er bevilliget samt beløbet - eller om 

der er afslag på ansøgningen. 

Der kommer en ny ansøgningsrunde i foråret 

2023. 

KONTINGENT 

Opkrævning - medlemskontingent for 2023 bliver 

sendt ud her i december mdr. og deadline for 

betaling er slut januar 2023. 

Har I ikke betalt medlemskontingent for 2022 

bedes kontingentet være betalt inden 31/12 

2022. 

 

NETVÆRKSMØDE  

Tak for en spændende netværksaften sammen 

med jer.  

Jeg håber alle fik noget med hjem, jeg mærkede i 

hvert fald en god stemning i huset.  

På baggrund af mødet bliver det første 

kaffemøde i januar – se invitation: 

 

Invitation til kaffemøde den 17. januar kl. 16-18, 

Storegade 80 - tilmelding på hjemmesiden, hvor 

I kan byde ind på nedenstående grupper  

Dagsorden: 

1. Sang og fælles velkomst V/ Tina 
2. Information om kaffemøderne 
3. Gruppedrøftelser: 

 
Gruppe1: Arbejder videre med temaet: Synlighed og 

PR og hvordan I får jeres tilbud ud til borgerne 

(Bussens Venner, Krisecenter, SIND, Skovby 

forsamlingshus, Øsby Aktivitetsråd, Øsby Vennekreds) 

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation  

Gruppe 2: Arbejder videre med teamet:  Netværks 

møder på tværs – små grupper (SIND, Kantmaskerne, 

Skovby Forsamlingshus, Forældrehuset Vojens) 

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation 

Gruppe 3: Arbejder videre med temaet: Rekruttering 

af frivillige (Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Cafe 

Parasollen)    

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation 

Gruppe 4: Arbejder videre med temaet: Bedre til at 

åbne døren for nye borgere (Red Barnet, Dansk 

flygtningehjælp) 

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation 

Gruppe 5: Arbejder videre med temaet: Ensomhed 

Hemingway klub (Selvhjælp) og   

Fattigdom – overblik over tilbud (Cafe Parasollen, Red 

Barnet)  

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation 

 

4. Fælles afslutning V/Tina  

 
Link til ny Netværks gruppe på Facebook 

https://www.facebook.com/groups/6349806708

52351/ 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/634980670852351/
https://www.facebook.com/groups/634980670852351/


  
 

CANVA KURSUS 

Jeg glemte, til netværksmødet at fortælle at der 

kommer et kursus næste år hvor man har 

mulighed for at lære at lave flyers, foldere og 

andet grafik til jeres forening.  

NYHEDSBREV 

Alle kan modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke 

modtager nyhedsbrevet eller kender nogen som 

gerne vil modtage nyhedsbrevet så gå ind på 

hjemmesiden og tilmeld dig eller skriv en mail til 

kontormail: kontor@frivilligcenter.dk 

Link til vores hjemmeside 
https://frivilligcenter.dk/foreningsinfo/ hvor I kan 

udfylde information så vi får så mange så muligt 

på hjemmesiden. Husk at skrive til os når I skifter 

kontaktpersoner eller bestyrelse. Husk at læse 

det igennem som I sender til os, vi skriver det ind 

vi modtager, vi hjælper gerne over telefon hvis 

der er brug for det       

 

 

 

Strukturændringer på 

Frivilligcenter Haderslev  

Der kommer nogle strukturændringer her på 

Frivilligcenter Haderslev da kommunen ikke 

længere bevilliger en seniorjobber. Det betyder 

at når Alfridas seniorjob periode stopper her i 

december må vi omstrukturere nogle af Alfridas 

opgaver. 

Bookning af lokaler 

på hjemmesiden 

Der er en ny procedure vedrørende bookning 

af lokaler. Lokaler bookes nu på hjemmesiden. 

På hjemmesiden er der en vejledning til 

hvordan der kan bookes lokaler. 

Allerede bookede lokaler – er ført ind i 

kalenderen. 
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Praktikant 

Emma, som går på handelsskolen har været i 

en uges praktik. Emma har lavet 3 flotte 

plakater af tegninger som Ukrainske børn har 

tegnet. 

Emma har desuden lavet opslag til SoMe, 

Instagram side, men ikke mindst er huset 

blevet pyntet op til jul  

Emma har endda lovet at være frivillig hos os 
og hjælpe os med SoMe 
 

 
 

 

Glædelig Advent  

Mange hilsner 

Tina  

 

 

 

 

Advent på Storegade 80 

 

 

 


