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Julebrevet kan også læses på www.billund.dk under frivillighed.

GLÆDELIG JUL TIL ALLE FRIVILLIGE I
BILLUND KOMMUNE
Vi vil gerne starte med at takke alle jer frivillige for jeres arbejde i 2018. I har hver og
én gjort et fantastisk arbejde, som har været til glæde for mange forskellige mennesker i Billund Kommune. Vi sætter stor pris på jeres frivillige arbejde i hverdagen –
TUSIND TAK!
2018 har været et år, hvor der er skiftet lidt ud på ansigter på frivillig- og fritidsområdet
i kommunen. Der er kommet en ny fritidskonsulent i februar, Annette Jensen, der
understøtter idræts- og folkeoplysende foreninger. Dertil er der kommet en frivillighedskonsulent i september, Lærke Noer-Møller, i stedet for den tidligere frivilligkoordinator, som understøtter det frivillige sociale arbejde i kommunen. I må endelig tage
fat på os, hvis I har brug for hjælp i form af rådgivning og vejledning i jeres foreningsarbejde/frivillige arbejde.
I 2019 starter vi ud med at sige velkommen til vores barselsvikar Kathrine Lund Jacobsen, som skal være stand in til Lærke er tilbage igen. Håber I alle vil tage godt
imod Kathrine.

Endnu en gang tak for den indsats I gør, og har gjort hver og én i Billund
Kommune i 2018 - TAK!

OBS til tilskudsmodtagere af §18-midler i 2018
De af jer, som har fået tildelt §18-midler i 2018 skal huske at sende redegørelse og
regnskab ind til frivillighedskonsulent Kathrine Lund Jacobsen senest 1. maj 2019.
Det kan sendes pr. e-mail: klj@billund.dk eller sendes til Billund Kommune, Att. Frivillighedskonsulent Kathrine Lund Jacobsen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
På forhånd tak!

Godt nyt for alle frivillige:

”Frivilligt arbejde
fordobler chancen
for høj mental sundhed”
Er man engageret i frivilligt arbejde,
eksempelvis som spejderleder, fodboldtræner eller besøgsven, er der
dobbelt så stor sandsynlighed for
så god mental sundhed som overhovedet muligt. Det viser et nyt studie, som er lavet i blandt 14.000
skandinaver.
Læs mere om undersøgelsen her:
https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal
/48_2018

Har I ideer eller inputs til det
frivillige sociale arbejde i Billund kommune er I meget velkomne til at kontakte:
Frivillighedskonsulent:
Lærke Noer-Møller
Tlf. 7972 7436,
E-mail: lnm@billund.dk
Barselsvikar:
Kathrine Lund Jacobsen
Tlf. 7972 7436,
E-mail: klj@billund.dk
Frivilligrådet:
Gurli Hansen, Vorbasse
(Formand)
E-mail: gurli.h@mail.dk
Gitte Johansen, Grindsted (Næstformand)
E-mail: gitte@vestermarkskirken.dk
Troels Gydum, Grindsted
E-mail: troels@gydum.dk
Birthe V. Riddersholm, Grindsted
E-mail: grindbobyg@grindbobyg.dk

INSPIRATION TIL 2019
Mulighed for at søge støtte til sociale formål
Elna Jensens Fond uddeler den 15. august 2019 legater til fritidsformål i
den geografiske del af den gamle Billund Kommune eller til sociale formål
i nuværende Billund Kommune.
Der er frist for ansøgninger den 31. januar 2019. Ansøgning med begrundelse og støttebeløb skal sendes til: Elna Jensens Fond, Teglgårdsvej
18A, 1., 6000 Kolding eller albolig@outlook.dk.

Skal I være en del af Mellemfolkeligt Samvirkes internationale Work Camps 2019?
I sommeren 2018 har 15 organisationer fået hjælp af internationale unge
fra hele verden til at realisere diverse projekter og arbejdsopgaver.
Sommeren 2019 ønsker de at gentage succesen, og er derfor på udkig
efter organisationer, der mangler en hjælpende hånd i sommermånederne
(juni-september), og som kunne være interesserede i at huse en gruppe
internationale frivillige.
I kan læse mere om konceptet og hvad det indebærer at være vært
på: www.ms.dk/work-camp/vaert eller ringe til Kamilla Holm fra Mellemfolkeligt Samvirke og høre nærmere på 7731 0055.

Lise Nielsen, Sdr. Omme
E-mail: lisenielsen1211@gmail.com
Olga Roest Thomsen, Krogager
E-mail: olgathomsen@gmail.com
Bente Christensen, Grindsted
E-mail: bente.c@hapasu.dk
John Ullerup-Hansen, Billund
E-mail: juh@billund.dk
Lena Bech, Grindsted
E-mail: lenabech@outlook.dk

FRIVILLIGRÅDET VIL OGSÅ GERNE
ØNSKE JER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

- VI GLÆDER OS ALLE TIL SAMARBEJDET MED JER I 2019!

Julebrev til frivillige i Billund Kommune

Dette julebrev er sendt til alle, som også modtager nyhedsbreve. Ønsker I ikke længere at modtage nyhedsbreve på frivilligområdet fra Billund Kommune, kontakt da frivillighedskonsulenten.

