Frivilligrådet/Frivilligkoordinatoren
Nyhedsbrev nr. 19
Maj 2017
Hermed fremsendes 19. 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
Det Frivillige Sociale netværk i Billund Kommune er nu kommet lidt længere. Der har siden
etableringsmødet været afholdt 4 møder, hvor vi i netværksledelsen især har arbejdet på nedenstående opgaver:
 Udarbejdelse af jobprofil for netværkskoordinator (denne er nu klar til vedhæftning til
fondsansøgninger)
 Fondsansøgninger (her forsøger vi at få et kommunalt tilskud til at hyre professionel
hjælp, og det har vi svar på i første halvdel af juni)
 Hjemmeside for netværket (her har vi fået en frivillig, der assisterer i processen)
 Kommunikation internt og eksternt
Prioriteringen er sket i erkendelse af, at uden midler udefra kommer vi ikke i gang på et professionelt og fremtidssikret grundlag. Vi har arbejdsgrupper i gang på alle 4 områder.
Der er i skrivende stund 47 foreninger/organisationer der har tilmeldt sig netværket.
Har I som forening også lyst til at blive en del af dette spændende netværk er I velkomne. Eneste betingelse er, at man skal overholde de få regler der er sat op og at der betales et ”kontingent” på 100 kr. pr. år. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til frisam@frisam.dk . Har I brug
for yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte netværksgruppen.
Handicappet og frivillig – kan man det????
Kom og vær med til en spændende og sjov temadag omkring handicap og frivillighed.
I handicappolitikken er der lagt op til, at handicappede i større udstrækning end hidtil deltager i foreningslivet og også bliver frivillige. For at synliggøre overfor foreninger og ansatte at dette er en reel mulighed, og vise, at mange handicappede har ressourcer at
byde ind med, indbydes der til et fyraftensmøde. Her vil være et lille oplæg om at være
handicappet og frivillig. Så vil der blive mulighed for at møde forskellige personer med
handicap som deltager aktivt og som frivillige, ligesom der vil være ledere fra foreninger
der benytter frivillige med handicap. Efter lidt spiseligt får vi et ”spark” af Morten Bo Lund
der fortæller om ”fordelene ved at være spastiker”. Her vil der være højlydt latter, god
kampgejst og mere gå på mod at hente.
Frivilligrådet vil opfordre så mange foreninger som muligt til at møde op – høre om social
ansvarlighed - og måske blive udfordret. Tilmelding til mas@billund.dk eller 79 72 72 94
senest 2. juni 2017. Vedhæfte plakat/flyer til omdeling/ophængning.

Indsendelse af forslag til ”Årets forening i Billund Kommune”
Frivillighedsrådets vandrepokal til årets forening i Billund kommune uddeles i forbindelse
med Frivillig fredag som er sidste fredag i september.
Pokalen tildeles en forening som inden for det sociale område i det forløbne år eller over en
årrække enten
-

har gjort en særlig indsats,
markeret sig på særlig vis,
har været med til at tænke nyt,
taget spændende initiativer.

Udpegningen af foreningen sker efter indstilling fra øvrige foreninger eller enkeltpersoner i
Billund kommune. Det vil fortsat være Frivilligrådet der afgør hvem der tildeles vandrepokalen.
Prisen består ud over ”lån” af vandrepokalen i det kommende år af en buket og æren. Foreningens navn samt årstallet bliver indgraveret i pokalen.
Når vi kommer til 1. september året efter skal vandrepokalen returneres til Frivilligrådet (rent
praktisk til sekretæren) hvorefter foreningen får en plakette som et varigt og synligt bevis på
at foreningen har været årets forening i det pågældende år.
Begrundet forslag bedes indsendt til ef@billund.dk senest 3. juli 2017.
Møde om netværksfamilier
Mange mennesker i Billund kommune gør allerede et stort arbejde blandt nydanskere i området. Nogle laver arrangementer, andre er netværksfamilier eller kontaktpersoner for nytilkomne. Trods det, er der stadig et stort behov for flere etniske danske familier eller enkeltpersoner, som vil bruge lidt af deres tid på at hjælpe med integrationen i vores land og by.
Mange nydanskere mangler blot nogle at være sammen med og snakke dansk med, og nu
gøres der et forsøg på at skabe flere kontakter. Mange, der har prøvet det, fortæller om stort
udbytte af samværet, ikke kun for nydanskerne, men også for ”gamle danskere”.
Kontakten har sammen med et bredt udsnit af andre foreninger og enkeltpersoner taget initiativ til et møde, som særligt retter sig mod etniske danskere, der ønsker at blive netværksfamilie eller kontaktperson. Ved mødet på Kontakten tirsdag d. 30. maj kl. 19.00 kommer
Else Tersgov fra Dansk Flygtningehjælp og fortæller om udfordringer og muligheder, og en
netværksfamilie og deres syriske venner fortæller om, hvordan det fungerer i praksis. Alle er
velkomne.
Kulturelle Fyraftensmøder
I onsdags afholdt Kultur & Fritid fra Billund Kommune sit første Kulturelle Fyraftensmøde i
samarbejde med Billund Idrætscenter.
Internationale Børnekulturdage, som afvikles d. 25. – 27. august i Billund, var på programmet. Ildsjæle og foreninger kunne høre om tidligere år, og hvordan det er muligt at byde ind
med aktiviteter. Internationale Børnekulturdage i Billund er en farverig fest med fokus på leg,
læring, kreativitet, på mødet mellem forskellige kulturer, og på oplevelser ud over det sædvanlige. Det er muligt at byde ind med en aktivitet ved kontakte, kommunens kulturkonsulent, Sune Rasmussen, på mail sura@billund.dk

Ambitionen bag de Kulturelle Fyraftensmøder er, at Kultur og Fritidsstaben rykker kontoret
ud af Rådhuset for at møde Billund Kommunes kultur og fritidsliv i uformelle rammer. Fyraftensmøderne skal være et forum hvor fritids og kulturelt interesserede kan møde andre ligesindede, og et forum hvor ildsjæle, nysgerrige og foreninger kan møde Kultur og Fritidsstaben. Næste fyraftensmøde er d. 7. september i Vorbasse Fritidscenter.
Frivillig fredag
Husk, at der er frivillig fredag, den 29. september 2017. Nærmere information kommer
senere, men sæt allerede nu X i kalenderen.

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.

