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Slå katten
af tønden
i Dagli’Brugsen Humble

SØNDAG
D. 2. MARTS
KL. 11.00

Børn op
til 12 år kan
deltage.

Efter tøndeslagning byder
butiksrådet på gratis kaffe

og fastelavnsboller.
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Tirsdag den 25. februar 20144

■Her sidder hun, Friviilligcentrets daglige leder, Linda Dybdal Nielsen,men på fredag får hun ikkemeget tid til
at sidde ned, for der er løbende rundvisninger ogmegetmere.

Efter måneders baksen, ham-
ren, planlægning og indretning
er Frivilligcenter Langeland på
Fredensvej 1 ved siden af råd-
huset iRudkøbingnuklar tilof-
ficielt at åbne og byde indenfor.
Det skerpå fredag 28. februar

i tre eftermiddagstimer.
Det er en milepæl i Frivil-

ligcenter Langeland’s historie,
når dørene bliver slået op for
centrets egne lokaler.

Byder velkommen
ViceborgmesterLisaPihl Jensen
bydervelkommenkl.14ogklip-
per det røde bånd.
- Vi byder på det store kage-

bord, rundvisninger i huset og
oplæg om Frivilligcenterets til-
budogmuligheder.Musikalske
indslag i løbet af eftermiddagen
vil bidrage til den festlige stem-
ning, fortæller projektmedar-
bejder, Nina Andersen.
Centrets daglige leder, Linda

Dybdal Nielsen, der tiltrådte

som leder af centret i septem-
ber, siger:
- Frivilligcenteret skal være

en mødecentral for foreninger,
frivillige og brugere. Derfor vil
vi gerne gøre noget særligt ud
af åbningsdagen, så alle lærer
centeret og dets muligheder at
kende.
- Det er vores ambition, at

Frivilligcenteret skalværeethus,
der summer af liv og at alle skal
føle sig velkomne til at benytte
centeret og komme med ini-
tiativer, der kan støtte og styrke
frivilligt socialt arbejde.

Kom og dyrk det
Det gamle Forebyggelsescenter
er forvandlet til mødelokaler,
samtalerum og sociale miljøer,
hvor frivillige foreninger kan
dyrkeogudvikle frivilligt socialt
arbejde på Langeland.
Udover lokale – og køkken-

faciliteter er konsulentbistand,
synlighed og kurser en central
del afFrivilligcenterets tilbudtil
foreninger og frivillige.
Frivilligcenter er en selvstæn-

dig forening, stiftet i maj sidste
år. Det er hverken politisk eller
religiøst orienteret.
Centretspersonaletrupbestår

udover Linda Dybdal Nielsen,

i dag af projektmedarbejder,
Nina Andersen og praktikant,
JanneWeller, som hjælper med
grafisk arbejde frem til påske.
Interesserede kan læse mere

om Frivilligcenter Langeland
på www.frivilligcenterlange-
land.dk
Åbningsreceptionen foregår i

tidsrummet fra kl. 14 til kl. 17.

Klipper rødtbånd
tilære for frivillige
indvielse:Frivil-
ligcenter Langeland
indviesmed brask og
bram, rundvisninger,
kagerm.v. på fredag

» Frivilligcenteret
skal være

enmødecentral for
foreninger, frivillige og
brugere.
lindadybdalnielsen, daglig leder

» Det er vores
ambition, at

Frivilligcenteret skal
være et hus, der sum-
mer af liv og at alle
skal føle sig velkomne
til at benytte centeret
og kommemed initia-
tiver.
lindadybdalnielsen, daglig leder


