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September 2016
Hermed fremsendes 15. 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.
Bliv frivillig aften
I foråret blev der afholdt en ”Bliv frivillig” aften hvor 10 personer der overvejede at blive frivillige deltog. Det var en rigtig dejlig aften, hvor det for deltagerne blev en øjenåbner hvor forskelligartede frivilligjobs der findes. Flere af deltagerne vil i løbet at den nærmeste fremtid
begynde at arbejde frivilligt i forskellige foreninger. På baggrund af succesen gentager vi
arrangementet i Billund her i efteråret, endda 2 gange. Den ene gang vil det komme til at
foregå I samarbejde med Connect Billund og dermed på engelsk så nogle af de engelsktalende borgere i kommunen har mulighed for at deltage. Her vil de så kunne høre om mulighederne for at lave frivilligt arbejde og også på den måde blive en aktiv del af lokalsamfundet. Jeg er meget opmærksom på jer som foreninger og hvilke slags frivillige I kunne være
interesserede i. Jeg vil naturligvis gerne have input, specielt hvis I har opgaver som kan varetages af engelsktalende, derfor – meld ind til mig hvis I har gode ideer.
Billund – Vorbasse Selvhjælp
Efter at det i foråret stod her i nyhedsbrevet at selvhjælpen stod i stort behov for en eller
flere frivillige har der meldt sig en person som har lyst til at deltage, dejligt.
Integrationspuljen har 45.000 kroner og laver ekstra ansøgningsrunde
Billund Kommune annoncerer for tredje gang i år efter ansøgninger til Integrationspuljen.
Overordnet er formålet med puljen at støtte op om projekter, som fremmer integration af
borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer og værdier og andre kulturer.
- Vores ønske er at pengene i puljen kommer ud at arbejde i projekter, der fremmer integrationen og vi ved der er gang i mange initiativer rundt omkring. Dem vil vi gerne give mulighed for at søge og derfor laver vi en tredje runde, siger Gitte Ottosen, der er formand for
beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune.
For at få yderligere oplysninger om muligheder brug dette link: https://billund.dk/borger/integration/
INFORMATIONSMØDE: mandag den 3. oktober fra klokken 15.30 i lokale A1.20 på
Rådhuset, Jorden Rundt 1 i Grindsted.
BEMÆRK: ansøgningsfrist torsdag den 13. oktober klokken 08.00

Mænds Mødesteder i Billund Kommune modtager pris
Ved åbningskonferencen til Mens Health Week 2016 i København fik Mænds Mødesteder i
Stevns, Aarhus, Bornholm, Aalborg og Billund Kommune tildelt Mens Health Week Prisen
2016 for engagement, initiativ og indsats i forbindelse med oprettelse af mødesteder for
mænd. Men også for at gå forrest og nu at have skabt interesse for at lave flere Mænds
Mødesteder rundt om i Danmark. Prisen blev lokalt i Billund Kommune overrakt på rådhuset
i Grindsted 24. august.
Mænds mødesteder etablerede sig i sommer som forening med bestyrelse hvilket betyder,
at de nu står på egne ben efter lidt igangsætningshjælp fra kommunen der havde modtaget
fondsmidler til projektet. Frivilligrådet vil gerne ønske Mænds Mødesteder god vind fremover.
Frivillig fredag
Fredag, den 30. september fejres Frivillig Fredag over hele landet. I Billund Kommune sker
det ved en frivilligfest på Grindsted Erhvervsgymnasium. Her bliver holdt festtale af Borgmester Ib Kristensen, uddelt en vandrepokal til ”årets forening i Billund Kommune” samt
budt på ”frivilligrevy” med Grindsted Amatørscene GAS. Her vil det frivillige arbejde i kommunen blive bearbejdet på en sjov og kærlig måde, måske endog med nogle skæve vinkler.
200 personer har tilmeldt sig festen, hvor over halvdelen af byrådet fungerer som serveringspersonale når der i pausen bliver serveret kaffe og kage.
Handicaprådets frivilligmidler
Handicaprådet har på budgettet nogle frivilligmidler som kan søges hos rådet. Det kan konstateres, at der ikke er nogen der har søgt endnu i år, derfor hvis I har ønsker om noget der
kan hjælpe foreningen i forhold til handicappede så få sendt en ansøgning af sted til handicaprådet. Det bemærkes, at ikke brugte midler ved årsskiftet tilbageføres til kommunekassen.
§ 18 midler 2017
Vi nærmer os nu fristen for indsendelse af ansøgning om § 18 midler for 2017. Fristen er i
år den 25. november. Ansøgningsskemaet er elektronisk og at finde på Billund Kommunes
hjemmeside. Du kan eventuelt anvende følgende link:
https://billund.dk/borger/frivilligt-arbejde/18-midler/
I løbet af december måned vil der blive arbejdet med fordelingen af midlerne, og foreningerne vil i januar måned 2016 modtage besked om de er blevet tilgodeset, ligesom midlerne
vil blive overført til foreningens nemkonto
Mungo Park
Frivilligrådet har med kort varsel fået et godt tilbud fra Mungo Park, Kolding, der vil komme
og spille teaterstykket ”Dødshjælp” (en kondolanceguide for begyndere). Tilbuddet er yderst
attraktivt og vil blive tilbudt til udvalgte foreninger som kan sende deres frivillige gratis i teater. Stykket opføres som ”gulv”teater i Vestre Skoles aula, torsdag, den 13. oktober kl.
19.00. Der vil også på ”Sundhed, Billund Kommune”s facebookside blive udbudt et mindre

antal billetter som kan tildeles borgere i almindelighed. Mungo Park skriver følgende om
stykket:
Mungo Park Kolding præsenterer “Dødshjælp” - på sporet af sorg
DØDSHJÆLP er en monolog om sorg, berøringsangst og menneskets trang til at forstå det
(måske) uforståelige.
For syv år siden mistede Maja sin mor efter et hårdt sygdomsforløb.
Sammen med publikum trækker hun i detektivtøjet og forsøger at kortlægge sorg som altopslugende følelse, samfundsproblem, teori, psykiatrisk diagnose, socialt tabu og dyb personlig
livskrise.
Forestillingen bygger dels på Maja Juhlins personlige historie og en række ekspertinterviews,
som er frit bearbejdet i en dramatisk fortolkning.
Frivilligrådet er glade for, at vi kan tilbyde dette til vores frivillige foreninger.
Cykling uden alder
Hvis der ude i foreningerne skulle være én eller flere ildsjæle der kunne tænke sig at være
med til at give vores beboere på plejecentre en rigtig god oplevelse, så vil vi rigtig gerne
høre fra jer. Det drejer sig både om cykelpiloter, cykelmekanikere, og nogen som har lyst til
at drive projektet. Kontakt os hvis det har interesse, så finder vi ud af hvordan.
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.

