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Marts 2017
Hermed fremsendes 18. 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.

Det Frivillige Sociale Netværk i Billund Kommune
Den 27. februar var knap 60 mennesker til stede i Rådhusets kantine hvor der blev givet orientering om opstarten af et frivilligt socialt netværk i Billund Kommune. En initiativgruppe fremlagde planerne, og der blev givet rigtig meget positiv feed back. Aftenen sluttede med at 27 foreninger på stedet gav til kende at de ønskede at blive medlemmer, i skrivende stund er der 40
foreninger der har tilsluttet sig. Der er bestemt ikke tale om en lille og sluttet kreds af foreninger, og alle de foreninger der ønsker at blive medlem er velkomne. Hvis I i jeres forening gerne
vil være med, vil I kunne blive det ved at skrive til frisam@frisam.dk da FriSam kommer til at
virke som administration for netværket. Det er vigtigt at pointere, at netværket er politisk og religiøst neutralt. Det betyder f.eks., at hvis kirkelige organisationer melder sig ind i netværket er
det alene med det sociale engagement og der må ikke ske forkyndelse.
Det årlige medlemskab er for 2017 fastsat til 100 kr. som så også omfatter medlemskab af
FriSam hvis dette ønskes.
Initiativgruppen bag netværket arbejder ihærdigt på at få netværket i gang, men der er rigtig
mange ting der skal falde på plads før den endelige opstart. Medlemmerne i netværket vil løbende blive orienteret om processen og i nyhedsbrevene vil der også fremover blive lidt orientering om nyt. Det er allerede nu også muligt for medlemmerne at komme med input til initiativgruppen, det kan også gøres via ovenstående mailadresse.
Vedhæfter for god ordens skyld materiale omkring netværkets idegrundlag.
Kursusbehov
Frivilligrådet har gennem de senere år gennemført en lang række gratis kurser, og at
dømme på de tilbagemeldinger vi har fået har det gjort en stor forskel. Det vil glæde Frivilligrådet, hvis I fra foreningernes side kommer med forslag til kursusvirksomhed. Det er jo jer
der ved hvilke behov I har. Det kan være kurser af enhver art. F.eks. kunne det være bestyrelseskurser, rekrutteringskurser, kurser omkring bekæmpelse af ensomhed osv. osv. Send
blot ønskerne til ef@billund.dk .
Lokaleundersøgelse
Der er nu kommet en række besvarelser på den lille lokaleundersøgelse der blev sat i gang for
en måneds tid siden. De forskellige ønsker og behov vil nu i den kommende tid blive gennemgået, og efterfølgende vil vi undersøge om der kan foretages nogle match så de udfordringer
nogen måtte have kan løses.

Sjælesorg på nettet
Fra den 1. februar har folkekirken etableret en chatlinje hvor man som borger kan komme til
at ”tale” med en præst om ensomhed, sorg og glæde. Tilbuddet http://www.sjaelesorg.nu er
til alle, der har brug for at dele små og store sorger og glæder med en præst. Præsten har
tavshedspligt. Du behøver ikke være medlem af folkekirken eller tro på Gud for at tale med
en præst.
Projekt Frivillig
Projekt Frivillig vil i efteråret 2017 besøge Kommunens Ungdomsuddannelser og slå et slag
for frivilligheden. I den forbindelse vil vi gerne opfordre jer ude i foreningerne til at finde
nogle spændende frivilligjob for unge. I er meget velkomne til at sende disse forslag, såvel
til My fra Projekt Frivillig som frivilligkoordinator Erhardt Fisker ef@billund.dk . Se Projekt
Frivilligs beskrivelse nedenfor.

Info om Projekt Frivillig – vejen til ungdomsfrivillighed
Projekt Frivillig er et landsdækkende initiativ, som hjælper unge på ungdomsuddannelser med
at finde et frivilligt arbejde. De arbejder for at give unge lysten til at være frivillige, og de arbejder for, at de frivillige foreninger er interessante for unge at være aktive i.
Ung frivillig i Billund Kommune
I Billund Kommune er vi interesserede I at give unge mulighed for at opleve den glæde, som
det frivillige arbejder giver. Derfor samarbejder vi med den regionale konsulent i Projekt Frivillig
om at formidle frivilligt arbejde til eleverne på ungdomsuddannelserne. Som frivillige forening
kan I kontakte My Andreassen fra Projekt Frivillig, hvis I har spørgsmål til ungdomsfrivillighed,
eller hvis I ønsker sparring på et initiativ målrettet unge frivillige.
Projekt Frivillig planlægger at besøge en eller flere ungdomsuddannelser i Grindsted i efteråret
2017. Hold ørene åbne, hvis I har lyst til at komme med på skolebesøg.
Bevis dine kompetencer
Elever på ungdomsuddannelser kan få et Frivilligbevis, som dokumenterer de kompetencer, de
har udviklet som frivillige. Beviset er et officielt dokument, som den unge kan vedlægge ansøgninger til f.eks. job eller videregående uddannelse. Frivilligbeviset udfylder I på Projekt Frivilligs
hjemmeside.
Læs mere på www.projektfrivillig.dk
Kontakt My Andreassen/Telefon 21 16 02 41/projketfrivillig@frivilligcenter-odense.dk

Danmark spiser sammen
I kan nå det endnu!
Billund kommune deltager i Spis sammen i uge 17 som starter mandag d. 24 april. Vi er enige
om at fællesskaber er med til at skabe god livskvalitet. Vi ved at måltidet kan skabe nye relationer og opfordrer derfor institutioner, spisesteder og andre relevante, meget gerne enkelt personer til at deltage i uge 17 ved at invitere til et fælles måltid.
Undersøgelser har vist at ufrivillig ensomhed er lige så sundhedsskadeligt som at ryge.
Vi håber at rigtig mange deltager.
Billund kommune tilbyder at lave en fælles annonce, hvis I vil deltage i Spis sammen uge 17.
Alle deltagende "udbydere" skal inden den 28/3 aflevere følgende oplysninger til
Margit Stycke mas@billund.dk
Arrangørens navn
Tid og sted
Tilmeldings-person: Telefon-/mobilnummer
Det er aftalt, at "enheds-kuvertprisen" for deltagere i arrangementerne er: 50,00 kr.

Materialer, som "Danmark Spiser Sammen" stiller til gratis rådighed
(Servietter, krus, informationsmateriale, nøgleringe m.m.).
Disse materialer skal anvendes i forbindelse med afviklingen af arrangementerne, da de er en
del af det landsdækkende initiativ fra "Folkebevægelsen mod ensomhed".
Folkebevægelsen mod Ensomhed står bag “Danmark spiser sammen”, fordi vi med de mange
fælles måltider vil skabe nye fællesskaber. Flere end 70 organisationer, foreninger, skoler, virksomheder og kommuner er gået sammen for at skabe denne nationale begivenhed med støtte
fra Nordea-fonden. Alle kan være med i “Danmark spiser sammen” på tværs af generationer,
kulturer og samfundslag

Borger Idékassen
Er I som forening klar over, at I kan bruge Borger idekassen? Af hjemmesiden fremgår:
Borger Idékassen er en mulighed for alle I borgere i kommunen, lokale foreninger og organisationer for at indsende store som små projektidéer, der kan skabe glæde, engagement og ejerskab i jeres lokalmiljø.
Idékassen er en direkte invitation til jer alle om at deltage aktivt i udviklingen af jeres lokalmiljø.
Vi samarbejder meget gerne med jer om at løfte projekterne, så I kan få det bedst mulige ud af
dem.
Find borger idekassen på kommunens hjemmeside: http://billund.dk/borgeridekassen
Con Amore Kulturpris fra Amatørernes Kunst og Kultur Samråd
Billund Kommunes nye kulturkonsulent har modtaget brev vedr. Con Amore Kulturpris fra
Amatørernes Kunst og Kultur Samråd. Kopi af brevet vedhæftes.
Bliv frivillig aften
Sidste år blev afholdt 3 aftner om frivillighed 2 på dansk og 1 på engelsk. Dette vil vi gentage i år. Første aften bliver 20. april 17.00 – 20.00 i Træningsenheden, Sydtoften 102 i
Grindsted. Indholdet er dels en generel orientering om det at være frivillig, hvilke ting man
skal være opmærksomme på osv. mens anden del vil pege helt konkret på hvor forskellige
frivilligjob der findes. Kender I nogen som har brug for et lille kærligt ”spark” så få dem til at
tilmelde sig på ef@billund.dk . Der kommer annoncer i ugeaviserne i uge 14 og 15. Erfaringen fra sidste år er, at det giver nye frivillige. Har I som forening lyst til at deltage med et par
frivillige der fortæller om glæden ved at være frivillig og hvad det betyder for dem at være
frivillig vil jeg gerne have en tilbagemelding.
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.

