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Maj 2020 

 

 

N Y H E D S B R E V 
fra Frivilligcenter Middelfart 

 

Hold nu op en mærkelig tid og surrealistisk situation vi alle står i. Covid19 har 

virkelig fejet benene væk under os og vist os, hvor sårbare vi er. MEN....det 

har også gjort, at mange, både borgere og foreninger, har tænkt innovativt og 

ud af boksen. Initiativer er opstået og hjælpsomheden har været stor – det er 

samfundssind og fællesskab hver for sig når det er bedst, og det er vi enorm 

taknemmelige for.  

Dette nyhedsbrev er ikke spækket med nye spændende nyheder, men er en 

opdatering og information over situationen i Frivilligcentret og hvad vi håber 

og forventer for den kommende tid. 

 

Genåbning af Frivilligcenter Middelfart 
Vi ville allerhelst bare gerne åbne op igen lige nu, så vi alle kunne ses og være sammen, 

hygge og dyrke fællesskabet og samværet, men vi har fået en modspiller, som sætter 

dagsordenen. Vi skal nu tænke anderledes og være sammen hver for sig. Passe godt på 

os selv og ikke mindst hinanden. 

I Frivilligcentret følger vi myndighedernes anvisninger og som det ser ud på nuværende 

tidspunkt, vil der være mulighed for, at vi kan åbne op i fase 3. Dog med forbehold for 

smittens udvikling. 

I denne uge har vi møde med Middelfart Kommune, hvor vi skal drøfte anbefalinger og 

retningslinjer, så vi kan være helt klar til en forhåbentlig åbning den 8. juni eller måske en 

delvis åbning. Det vigtigste er dog, at vi passer på hinanden og at de mest sårbare og 

udsatte kan være trygge, når de besøger os i Teglgårdsparken 17. 
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Så snart der er konkret nyt om en genåbning af Frivilligcentret, hører I alle sammen 

nærmere pr. mail. Følg også gerne med på vores hjemmeside og Facebook, hvor vi 

ligeledes opdaterer når der er nyt.  

Det samme vil være gældende for åbningen af de kommunale mødelokaler. 

 

Har du brug for hjælp fra en Frivillig? 

Frivilligcenter Middelfart har i samarbejde med Middelfart Kommune lavet en oversigt over 

tiltag og muligheder for hjælp, hvis du er i karantæne, isolation eller særlig udsat i forhold 

til at blive smittet med coronavirus? – Så kan du få hjælp fra foreninger og frivillige i 

Middelfart Kommune.  

 

Driver du selv en frivillig indsats og ønsker du at komme på listen? – Så skriv til 

frivillig@middelfart.dk  

Oversigten finder du på kommunens hjemmeside:  

https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Information%20om%20coronavirus/ØVRIGE

%20FORHOLD 

 

Generalforsamling 
Så længe vi ikke har en afklaring eller et overblik over konsekvenserne ifht. Corona er 

Frivilligcenter Middelfarts ordinære generalforsamling, som var berammet til 24. marts 

2020, udsat.  

En ny dato for generalforsamlingen bliver meldt ud, så snart det er muligt og naturligvis 

minimum 4 uger før som vedtægterne foreskriver. 

Formandens beretning for 2019 vedhæftes nyhedsbrevet til orientering. 

 

Grafisk Facilitering 
Ligeledes er kurset ”Grafisk Facilitering”, der skulle være 

afholdt den 14. maj 2020, udsat. Den nye dato for kurset 

er torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16.00 – 21.00. Så er  

det noget for dig med et sjovt og anderledes kursus, 

hvor du sætte din kreativitet i spil, så tilmeld dig gerne 

allerede nu på info@frivilligcentermiddelfart.dk 

 

I løbet af august vil der igen blive sendt information ud om 

kurset, men husk at der er begrænsede antal pladser, så det 

er først-til-mølle.  

https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Information%20om%20coronavirus/ØVRIGE%20FORHOLD
https://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Information%20om%20coronavirus/ØVRIGE%20FORHOLD
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Cafeen 
2. marts 2020 indviede vi Caféen i Frivilligcenter Middelfart med et informationsmøde. 

Interessen var stor og lokalet blev hurtig fyldt op med repræsentanter fra foreningerne og 

borgere, som gerne ville høre mere om muligheden for cafémøder i Frivilligcentret. 

Caféen står klar til brug og vi glæder os meget til, at lokalet for alvor bliver taget i brug. 

Forhåbentlig lige om lidt  

 

 

 

 

 

 

 
Caféen bookes hos Tanja på kontoret og hedder i Frivilligcentrets bookingsystemet møde-

lokale 4. 

 

Synlighed, markedsføring & profilering 
Blot en venlig reminder om, at det fortsat er muligt via Frivilligcenter Middelfarts 

aftale med City Info, at annoncere foreningens aktiviteter eller tiltag til rimelige 

priser på 16 informationsstandere stående centralt i Middelfart Kommune.  

Standerne står bl.a. i de fleste af COOP´s butikker, i idrætshallerne, 

i bowlingcentret og på KulturØen. 

Har det jeres interesse, så kontakt Tanja i Frivilligcentret på mail: 

info@frivilligcentermiddelfart.dk eller pr. telefon: 24 47 30 84. 

 

. 

Træffetider og enkelte lukkedage 
Frem til 8. juni vil træffetiderne i Frivilligcentret fortsat være mandag-torsdag i tidsrummet 

kl. 09.00 – 11.00 på telefon: 24 47 30 84 eller via mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk 

Dog vil Tanja ikke kunne træffes: 

 mandag den 18. maj 2020 samt  

 mandag, tirsdag og onsdag i uge 22 (25. – 27. maj 2020) 
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Årsbookingen 
Ønsker for kommunale mødelokaler i skoleåret 20/21 er tastet og lagt ind i kommunens 

bookingsystem.  

Rikke Jørgensen fra Kultur- og Fritid sidder i skrivende stund med det store puslespil og 

gør alt for at kabalen går op, så alle så vidt som muligt får deres ønsker opfyldt. Meldingen 

fra Rikke er, at der senest i uge 26 er svar på de ønskede bookinger.  

Du kan med fordel selv følge med i bookingsystemet, hvor det vil fremgå om dine ønsker 

for lokaler er gået i opfyldelse. 

Blå betyder: Booket men ikke godkendt endnu 

Gul betyder: Booket uden om årsbookingen og endnu ikke godkendt 

Grøn betyder: Booket og godkendt.   

https://book01.webbook.dk/middelfartkom/portal_borger/index.php 

Dog kan bookinger som vedrører lån af lokaler på skolerne drille ifht. skoleskema-

lægningen for det kommende skoleår. Det betyder, at man kan risikerer først at få svar 

efter sommerferien. Hvis det skulle være tilfældet, vil de få som venter svar få personlig 

besked herom i slutningen af uge 26. 

 

Sommerferie 
Frivilligcenter Middelfart holder sommerferielukket i uge 27, 28, 29, 30, 31 og 32. Det 

betyder, at mødelokalerne og Caféen som udgangspunkt ligeledes vil være lukket i denne 

periode. 

  

Tak fordi du gav dig tid til at læse nyhedsbrevet. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål 

til ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

Frivilligcenter Middelfart 

Tanja & Co. 

 

 

 

 

https://book01.webbook.dk/middelfartkom/portal_borger/index.php

