Frivilligrådet/Frivilligkoordinatoren
Nyhedsbrev nr. 14
april 2016
Hermed fremsendes 14. nyhedsbrev til foreningerne fra Billund Kommunes frivilligråd/frivilligkoordinator. Der udsendes nyhedsbreve efter behov nogle få gange om året.
Der vil blive udsendt nyhedsbreve, når der er nyheder som vi vurderer, vil være til glæde for
foreningerne i jeres arbejde. Nyhedsbrevene kan også læses på www.billund.dk. under frivillighed.
Kurser
2-dages kurset ”kunsten at passe på sig selv” nærmer sig. Der er nu kun ca. 1½ måned
til det afholdes. Vil du med, er det nok en god ide at tilmelde dig inden ret længe. Der er kun
7 ledige pladser tilbage. Vi havde fuldt kursushold da vi afviklede det i efteråret, og de deltagere der var med i efteråret sagde alle, at de havde fået brugbare redskaber med sig fra
kurset. Der vedhæftes dette nyhedsbrev en indbydelse til kurset og pladserne tildeles efter
princippet først til mølle.
Til efteråret afvikles kurset ”Om at forstå og kommunikere med udfordrede børn og unge”. Dette kursus retter sig naturligvis mod frivillige der arbejder med børn og unge i det
frivillige arbejde. Kurset planlægges med en hel undervisningsdag og med 2 opfølgningsaftener, hvor der er mulighed for sparring på egne cases og konkrete erfaringer. Datoerne er
netop fastsat til 17/9 2016, 7/11 2016 og 9/1 2017, max. antal 18. Der er stadig god plads
på kurset. Se nærmere beskrivelse og indbydelse i vedhæftet materiale, herunder også en
præsentation af underviseren. Kurset etableres som resultat af henvendelse fra forening der
ønskede at emnet blev sat på dagsordenen. Har I konkrete kursusønsker er I velkommen til
at kontakte undertegnede.
Billund – Vorbasse Selvhjælp
Billund – Vorbasse selvhjælp oplyser, at de mangler frivillige til selvhjælpen. Både frivillige som
igangsættere til selvhjælpsgrupperne og frivillige i initiativgruppen, som planlægger, f.eks.
netværksskabere, arrangementmagere m. m.
Billund – Vorbasse selvhjælp arbejder på trods af navnet i hele kommunen
Vil du være med til at gøre en forskel, så kontakt Gurli Hansen 2637 3555 eller mail: Gurli.h@mail.dk
Foreningernes dag i Grindsted 2. september 2016
I år afholdes foreningernes dag i Grindsted efter sommerferien. Vedhæftet er en beskrivelse
af hvilke muligheder der er, for at I som forening kan gøre reklame for jer selv. Det bemærkes, at alle foreninger i Billund Kommune er velkomne.
Vi spiser sammen
Folkebevægelsen mod ensomhed har opfordret til, at uge 17 bliver ugen, hvor vi alle spiser
sammen for at modvirke ensomhed. Det er hyggeligt, fornøjeligt og dejligt at samles om et

veldækket bord. I Billund Kommune er planlagt en lang række arrangementer. Det første
blev afviklet mandag med over 130 deltagere i Vestermarkskirken. Vi håber, at vi kan få
bredt det endnu mere ud til næste år. Hvis din forening har lyst til at være med i planlægningen eller vil afholde en spis sammen aften, så kontakt undertegnede.
Connect Billund
Connect Billund er nu endegyldigt etableret som forening ved en stiftende generalforsamling
den 25. april 2016. Connect Billund er et netværk for ledsagende partnere med det formål at
øge deres sociale og professionelle forbindelser mens de integreres i Billund.
Mænds Mødesteder i Billund Kommune
Mænds Mødesteder i Billund Kommune er nu en kendsgerning som forening. Der var stiftende generalforsamling den 19. april 2016.
Bliv frivillig aften
Frivilligråd og frivilligkoordinator har planlagt en ”frivilligaften” hvor interesserede kan komme og høre om hvad det vil sige at være frivillig.
På aftenen vil vi tage udgangspunkt i, at opgaverne er mange og meget forskelligartede, og
at der garanteret vil være frivilligjob til alle.
Vi vil gerne opfordre foreningerne til at melde ind til undertegnede på ef@billund.dk hvis I
har særligt behov for frivillige, eventuelt har ledige frivilligjob. Vi vil naturligvis også slå på
tromme for, at I i hverdagen bruger www.frivilligjob.dk når I har opgaver der mangler ”hænder”.
Det vil også være rigtig fint, hvis flere foreninger har lyst til at komme og fortælle om hvilke
frivilligopgaver I har, hvordan I oplever det at være frivillige og være med til at gøre en forskel. Kontakt undertegnede hvis I har lyst, jeg vil så kontakte jer når det bliver aktuelt.
Hvis aftenen bliver en succes er det planen, at vi med regelmæssige mellemrum vil afvikle
den slags aftener. Se vedhæftede annonce.
Sommerferieaktiviteter
Så er det igen tiden, hvor sommerferieaktiviteterne skal planlægges. Har I som forening lyst
til at skabe en eller flere aktiviteter for børn og unge skal I senest den 19. maj tilmelde jer.
Vedlagt er materiale der fortæller om betingelserne for at deltage. Vær med til at give børn
og unge en rigtig god sommerferieoplevelse.
Arrangementskalender og eventportal
Kulturkonsulent Charlotte Popp indbyder til to åbne møder hvor der bliver mulighed for at
fortælle hvilke særlige behov og ønsker I som foreninger, brugere og borgere har til en portal. Vedlagt materiale der fortæller om tidspunkter og indhold.
Møde om fundraising
FriSam har i samarbejde med Veluxfonden planlagt et møde omkring fundraising. Veluxfonden har specialiseret sig i at yde støtte til frivilligt arbejde som udføres af ældre, der har for-

ladt arbejdsmarkedet på grund af alder (efterløn/pension). Det kan godt være, at arbejdet
gøres i en forening der arbejder med yngre, blot der er ældre frivillige involveret. Vedhæftet
findes beskrivelse af arrangementet med oplysning om tid og sted, og om hvor man tilmelder sig
Handicaprådets frivilligmidler
I forbindelse med budgetforliget for 2015 blev der afsat 75.000 kr. som Handicaprådet kunne
anbefale brugt til, at støtte frivillige initiativer. Forligsteksten er: ”Som led i at styrke frivilligindsatsen er der enighed om, at imødekomme handicaprådets ønske om at få en pulje til at
iværksætte initiativer. Den afsatte pulje bliver på 75.000 kr. uden overførselsadgang.” Handicaprådet har også i 2016 fået rådighed over tilsvarende pulje.
Handicaprådet ønsker med puljen at støtte:
1. Formål der giver borgere i kommunen mulighed for at skabe forbedringer for handicappede.
2. Formål der skaber nye veje for handikappede til inklusion, tilgængelighed, sundhed og
deltagelse i samfundslivet
3. Eksempelvis anskaffelse af materialer, støtte til oplysende virksomhed (kursus, undervisning og lignende), afholdelse af arrangementer m.v., som understøtter pkt. 1 og 2.
Ansøgninger behandles løbende uden en fast deadline.
Ansøgninger sendes til sekretæren for Handicaprådet, og ansøgninger behandles som udgangspunkt på først mulige handicaprådsmøde.
På frivilligrådets vegne

Erhardt Fisker
Frivilligkoordinator/Frivilligrådet
Billund Kommune

Erhardt Fisker, Billund Kommune (Sekretær) Tlf. 79 72 73 92 mail: ef@billund.dk
Gurli Hansen, Vorbasse (Formand) Tlf. 75 33 35 55 mail: gurli.h@mail.dk
Olga Roest Thomsen, Krogager (næstformand)Tlf.75 33 92 90 mail olgathomsen@gmail.com
Ann Klausen, Hejnsvig Tlf. 75 33 60 70/2445 4495 mail: ann_klausen@msn.com
Annie Ladegaard, Grindsted Tlf. 75 32 15 04/6172 0042 mail ladegaard@turbopost.dk
Judith Andersen Sørensen, Filskov Tlf. 75 34 82 60 mail: mcsjas@gmail.com
Jakob Kristiansen, Filskov Tlf. 75 34 83 45/ 5124 8475 mail: ijkristiansen@mail.dk
Kristian Hansen, Vorbasse Tlf. 75 33 33 14/2850 1950 mail: karinogkristian@gmail.com
Gitte Johansen, Grindsted Tlf. 61 60 73 69 mail: gitte@vestermarkskirken.dk
Chris Engslund, (Sdr. Omme) Tlf. 40 19 81 90 mail: chris.engslund@gmail.dk
Nyhedsbrevet vil blive udsendt når der skønnes at være behov for det. Ønsker I ikke at modtage det, vil I blive
slettet af maillisten hvis I anmoder herom.

