Januar 2019
Dagen er tiltaget med 20 minutter allerede, og I ønskes alle et godt nytår.
Udnyt resurserne - Plakater og tekst
Vil du gerne have så meget ud af dit besvær med at lave og sætte plakater op i byen, så kom med i
plakatværkstedet. Du er også velkommen selvom du ikke selv laver plakater og andet materiale,
viden om virkemidler både når man udformer og når man skriver er godt at have. Udnyt
resurserne bedst mulig. Vi ses første gang på mandag - der er også plads til dig! Se mere under
kurser og workshop.
Udnyt resurserne - hjemmesiden.
Da vi skal have flyttet vores hjemmeside over på et andet system, vil vi i den forbindelse gerne i
kontakt med foreninger, som kunne tænke sig at deltage i en workshop om, hvordan vi bedst på
hjemmesiden synliggør foreningernes indsats. Hanne er ny frivillig på opgaven. Se mere under
kurser og workshop.
Praktisk juleferie i Frivilligcenteret
Hen over julen har der været gang i Frivilligcenteret - et par dage før jul gik vores kaffeautomat i
stykker. Vi valgte ikke at reparere mere på den, og har i stedet købt en ny.
Da vi gerne vil hjælpe naturen og for så vidt også spare på mængden af affald og på prisen for
anskaffelse af papkrus og engangsservice, er det fuldt ud tilladt at tage et glas i skabet i køkkenet,
tappe kaffe i automaten, og så vaske det af efter brug. Vi vil hen over året arbejde mere med FNs
17 verdensmål, se nederst i nyhedsbrevet.
Hvis I er mere end 3-4 personer til et møde, henstiller vi stadig til, at I bruger den almindelige
kaffemaskine, det handler selvfølgelig om, hvad der bedst kan betale sig i det lange løb.
Vi har også fået skiftet køkkenskabene, køkkenbordet, vasken og fliserne ud, det har vi ønsket os i
flere år, så nu er der lækkert i køkkenet. I kopirummet er der kommet 2 nye lysarmaturer op, og
med nogle lidt mere effektive rør - så nu kan vi se, hvad vi laver.
Ny i praktik
Simon er startet i praktik og skal være her i 3 mdr. Simon er i gang med en uddannelse som
Serviceøkonom, og skal arbejde med økonomiske sammenhænge i den frivillige sociale indsats,
mens han er her.

OPLYSNING
FÆLLESANNONCE
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Der er nu planlagt fællesannoncer for 2019. Datoer og deadlines har jeg vedhæftet her i mailen.
Du kan også altid finde deadlines på vores hjemmeside under ”Synliggørelse”, ”Annoncer i
Fritidsnyt”, og klik på linket Deadline. Deadline betyder, at dér skal al godkendelse osv. være
klaret, så beregn god tid til at sende frem og tilbage.
Vil du gerne bestille en annonce, kan du kan enten bruge hjemmesidens formular under
”Synliggørelse”, maile til Signe på sekr@fri-villig.dk eller ringe tlf.: 54 82 00 55

KURSUS & WORKSHOP
PLAKATVÆRKSTED
Kom med en stak af dine plakater, så hænger vi dem op, og ud fra dem taler vi om udseende virkning og formål. Målet er at udnytte de resurser vi har i foreningerne bedst muligt, vi har alle
nok at se til, så det er vigtigt at vi bruger kræfterne rigtigt og fornuftigt. Vi vil hen over foråret,
beskæftige os med andre elementer af synliggørelse af foreningerne. Vi arbejder f.eks. på at få
Fotograf Ann-Lise Hass til at fortælle om fotografering ved et kommende arrangement. Det er
vigtigt bare at blive klogere - også selv om du ikke selv laver plakater så kom og få viden, det
betaler sig for din forening på længere sigt.
Dette værksted er det første i en række plakatværksteder med forskelligt indhold. Man skal ikke
deltage i dem alle, man må gerne vælge de emner, man har lyst til eller sende andre, der har lyst.
Tid: mandag d. 21. januar kl. 16 - 18 (ny dato)
Sted: Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.
Tilmelding: til Signe Schneekloth mail: sekr@fri-villig.dk senest 15. januar. Det er gratis at deltage
og der er stadig plads.

SYNLIGHED PÅ HJEMMESIDEN
Da vi skal have flyttet vores hjemmeside over på et andet system, vil vi i den forbindelse gerne i
kontakt med foreninger, som kunne tænke sig at deltage i en workshop om, hvordan vi bedst på
hjemmesiden synliggør foreningernes indsats.
Tid: Tirsdag d. 19. februar kl. 16 - 18
Sted: Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.
Tilmelding: til Signe Schneekloth, mail: - sekr@fri-villig.dk senest d. 17. februar

FNs 17 Verdensmål
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Vi vil i Frivilligcenteret gennem året sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at nå verdensmålene før
2025.
Lige nu vil vi arbejde for at nedsætte brugen af plastik og engangsservice i frivilligcenteret ved at
henlede opmærksomheden på, at vi kan træffe et bevidst valg.
Du kan læse mere om verdensmålene på hjemmesiden https://www.verdensmaalene.dk
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre
sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på
at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred,
sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at
opnå holdbare udviklingsresultater.
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion,
genvinding og genbrug.
Mål 14: Livet i havet
14.1 Inden 2030, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især
forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med
næringsstoffer.

Guldborgsund Frivilligcenter • Banegårdspladsen 1A • 4800 Nykøbing F • Telefon: 51281205 / 54820055
bli@fri-villig.dk • www.fri-villig.dk
3

