17. december 2021

Julehilsen 2021
(socialområdet)
Kære frivillige sociale foreninger samt patient- og handicapforeninger
2021 lakker mod ende og vi vil derfor gerne sende jer alle en lille julehilsen og takke jer for jeres indsats i det forgangne år. Vi håber og tror på, at 2022 bliver et år, hvor I igen kan få lov til at være mere
fri i jeres frivillige arbejde uden at tænke Covid-19 og restriktioner ind i den sammenhæng.
Noget vi dog med sikkerhed ved er, at der er valgt et nyt Byråd i Billund Kommune for de næste 4 år.
Det betyder for jer, at det også er tid til at pege på, hvem der skal repræsentere jeres frivilligområde de
næste 4 år i Frivilligrådet i Billund Kommune.
Det er jer, de frivillige i sociale og sundhedsfremmende foreninger, som kan pege på kandidater til Frivilligrådet.
Der har oprindeligt været frist søndag den 12. december 2021 – men denne er flyttet til søndag den
16. januar 2022 – I håb om at få endnu flere kandidater i spil.
Indstillingen kan sendes ind via www.billund.dk/frivilligraad2022-2025 eller ved at fremsende en udfyldt
formular (se bilag) til frivillighedskonsulenten, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
Vi håber på, at alle lokalområder og foreningstyper vil overveje, om der kunne være én eller flere i jeres nærmiljø, der kunne have lyst og energi til at deltage i det mere strategiske arbejde med at skabe
gode rammer for det frivillige sociale område i Billund Kommune.
Nogle af de opgaver som Frivilligrådet på nuværende tidspunkt varetager er samarbejdet med det politiske udvalg, blandt andet med et årligt dialogmøde. Dertil bidrager rådet til anerkendelse af det frivillige sociale område via priser og fejring af frivillig fredag. En af de opgaver som Frivilligrådet lige har
siddet med i denne måned, er at udarbejde en indstilling til fordeling af §18-midler. En fordeling som
tager udgangspunkt i de ansøgningskriterier, som Frivilligrådet ligeledes har været med til at udarbejde. Du kan læse mere om Frivilligrådets opgaver her: www.billund.dk/frivilligraadet.
I kan også her høre nuværende næstformand Gitte Johansen fortælle om, hvorfor hun stiller op til rådet igen: https://youtu.be/pVl9shsWAfQ.
Har I nogen spørgsmål til arbejdet i rådet, er I meget velkommen til at kontakte nuværende medlemmer af rådet eller frivillighedskonsulenten. Kontaktoplysningerne findes nedenstående.
Slutteligt vil vi igen takke jer ALLE for jeres indsats i 2021 – og ønske jer alle en rigtig glædelig jul og
godt nytår.
Med venlig hilsen
Kultur og Fritid i Billund Kommune

Side 1/2

Frivillighedskonsulent:
Lærke Noer-Møller, Tlf. 79 72 74 36, E-mail: lnm@billund.dk
Frivilligrådet:
Gurli Hansen, Vorbasse (Formand), E-mail: gurli.h@mail.dk
Gitte Johansen, Grindsted (Næstformand), E-mail: gitte@vestermarkskirken.dk
Troels Gydum, Grindsted, E-mail: troels@gydum.dk
Birthe V. Riddersholm, Grindsted, E-mail: grindbobyg@grindbobyg.dk
Olga Roest Thomsen, Krogager, E-mail: olgathomsen@gmail.com
Bente Christensen, Grindsted, E-mail: bente.c@hapasu.dk
John Ullerup-Hansen, Billund, E-mail: ullerup-hansen@stofanet.dk
Lena Bech, Grindsted, E-mail: lenabech@outlook.dk
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