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Nyhedsbrev nr. 20
Juli 2017
Hermed fremsendes 20. 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 er nu sket mere nyt i Det Frivillige Sociale netværk i Billund Kommune.




Gruppen har fået tilsagn om dækning af udgifter til professionel fundraising.
Der er i øjeblikket gang i udarbejdelse af oplæg til projektbeskrivelse der er forudsætning for at der kan søges penge.
Gruppen udsender efter hvert møde i netværksledelsen et informationsbrev.

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 kan tilslutte sig netværkets menneskesyn som er:



Vi tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt.
Vi anser alle mennesker som ligeværdige, og at ethvert menneske altid har krav på at blive respekteret som medmenneske.

Herudover skal man være indstillet på at agere politisk og religiøst neutralt.

Medlemskabet er billigt. Således er det årlige ”kontingent” sat til 100 kr. 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????
Den 8. juni blev der afholdt et fyraftensmøde på træningsenheden i Grindsted. Temaet
var ”handicap og frivillig – kan man det?”
Udgangspunktet var Billund kommunes handicappolitik hvori ”Ligeværdighed og lige muligheder” er et gennemgående begreb.
Det blev en god aften, hvor foreninger der har handicappede frivillige fortalte om den
glæde og hvilke muligheder dette giver. Samtidig fortalte nogle handicappede om hvordan de oplevede at være frivillige.
Beretningerne viste, at der er meget at hente for begge parter.
Aftenen sluttede af med at Morten Bo Lund (som oprindelig kommer fra Grindsted) med
humor fortalte om ”fordelene ved at være spastiker”. Et oplæg, hvor der både var alvorlige tanker, men også en masser glæde og sjove oplevelser som udløste smittende latter
hos deltagerne.

Der skal lyde en opfordring til foreningerne om at være opmærksomme på de muligheder
og ressourcer der her er. Der vil på sigt komme nye tiltag inden for dette område. Er I interesserede så kontakt evt. ef@billund.dk
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 25. august 2017.
Ved at komme med indstilling er du med til at gøre omverdenen opmærksom på det kæmpe
arbejde der foregår i foreningerne. 
Handicappris
Med Billund Kommunes handicappolitik vil kommunen være med til at skabe ligeværd og
lige muligheder for alle. Handicapprisen skal sætte yderligere fokus på handicapområdet –
og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.
Formål
Handicapprisen har til formål at støtte op om enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap i Billund Kommune.
Formålet med prisen er at anerkende en bemærkelsesværdig indsats til gavn for mennesker
med handicap, for på den måde at sætte fokus på handicapsagen og synliggøre den på en
positiv måde.
Handicapprisen uddeles hvert år den 3. december på FN’s internationale handicapdag.

Indstilling af kandidater
Alle borgere i Billund Kommune kan indstille kandidatur til modtagelse af handicapprisen.
Sidste frist for indsendelse af begrundede forslag om kandidater er 2. oktober 2017.
Handicaprådet beslutter ud fra de indkomne indstillinger, hvem der skal modtage årets handicappris.
Indkomne indstillinger af kandidater offentliggøres løbende via relevante nyhedsmedier.
Find indstillingsformularen på billund.dk på følgende link. https://billund.dk/borger/handicap/handicapprisen/indstilling-af-kandidat-til-handicapprisen/
Se vedhæftede bilag.
Handicaprådet frivilligpulje
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.
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.

