SeniorCentralen
Vi viser vej til frivillige fællesskaber
på Langeland
Hvem er vi
Frivilligcenter Langeland står bag SeniorCentralen. Frivilligcenteret
er en selvstændig forening fra 2013, som er udsprunget af Langelands rige foreningsliv. Vi har overblik og indblik i det lokale foreningsliv på Langeland.

Find os her:
Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing
www.frivilligcenterlangeland.dk
Facebook: Frivilligcenter Langeland
Tlf. 2080 4533

SeniorCentralen
Vi viser vej til frivillige fællesskaber
på Langeland

Hvad kan du bruge SeniorCentralen til?

Du er måske pensionist, blevet enlig, er tilflytter
eller bare nysgerrig…



Har du lyst til at møde nye mennesker?



Vil du deltage i nye aktiviteter eller genoptage
gamle interesser?



Vil du starte en aktivitet eller en forening?



Vil du give en hånd og hjælpe andre?



Eller bare få en ide om de mange muligheder?

Men det kan være en udfordring at få overblik over de
mange lokale tilbud, finde de rigtige kontaktoplysninger
eller komme afsted, selvom lysten er der.
I SeniorCentralen ved vi, at Langelands fællesskaber har
brug for dig! Derfor vil vi gøre det nemt at finde vej ind i
det brede udvalg af frivillige fællesskaber og foreninger
på Langeland.



I SeniorCentralen kan du få en uforpligtende snak
telefonisk, i eget hjem, i Frivilligcenter Langelands
lokaler eller et andet sted, som passer dig.



Vi har god tid til samtalen, hvor fokus vil være dine
interesser, og hvilke frivillige tilbud du har lyst til.



Er der ”knaster”, som gør det svært for dig at deltage
– fx transport – så prøver vi at finde en løsning sammen.



I SeniorCentralen er målet at finde det fællesskab,
som passer til dig – enten som deltager, frivillig eller
initiativtager.



Vi glæder os til at få en snak med dig
i SeniorCentralen

Ring 20 80 45 33 til vores koordinator, Sofie,
i SeniorCentralen
eller send en e-mail : kontakt@fcll.dk
Hvis telefonen ikke besvares, kan du lægge en besked, og
vi vil kontakte dig - som regel inden for et par dage.

