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Billund Kommunes frivilligråd og frivillighedskonsulent udsender et
par gange om året ”Nyheder for frivillige”. Nyhedsbrevet er målrettet de frivillige sociale foreninger og kan også læses på www.billund.dk under frivilligt socialt arbejde.

Har I spørgsmål eller nye
idéer er I altid velkomne til at
kontakte:

Uddeling af Frivilligprisen 2019

Frivillighedskonsulent:
Kathrine Lund Jacobsen
Tlf. 7972 7436,
E-mail: klj@billund.dk

Onsdag den 6. februar overrakte frivilligrådet Frivilligprisen
2019 til Judith A. Sørensen. Overrækkelsen fandt sted i Vestermarkskirken, hvor familie, venner og medfrivillige var mødt op
for at ønske Judith tillykke med prisen.

Frivilligrådet:
Gurli Hansen, Vorbasse
(Formand)
E-mail: gurli.h@mail.dk

Judith modtog prisen for sit livslange engagement som frivillig. Judith har siddet med i frivilligrådet og været aktiv i bl.a. FriSam, Sind,
Venstres Ungdom, Husholdningsforeningen i Filskov, De Handicappedes Aftenskole og Filskov Slægts- og Lokalhistorisk Arkiv.
I alt syv kandidater var indstillet til Frivilligprisen 2019. De indstillede var Anne Marie Nielsen (Kirkens Korshær Grindsted), Ragna
Nielsen (Vennekredsen på Billund Plejecenter), Aase Krog Nielsen
(Grindsted), Niels Peter Pedersen (Red Barnet Billund), Ester Mortensen (Bøvl IF), Lene Elmgaard (Centerrådet Omme Centret) og
Judith A. Sørensen (Filskov).

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
Lise Nielsen, Sdr. Omme
E-mail: lisenielsen1211@gmail.com
Olga Roest Thomsen, Krogager
E-mail: olgathomsen@gmail.com

§18-midlerne 2019 er nu udbetalt
Voksenudvalget har på sit møde den 21. januar 2019 fordelt Billund Kommunes § 18-midler til frivilligt socialt arbejde. Midlerne er nu udbetalt til
de foreninger, der har fået bevilliget penge. Alle ansøgere har fået besked med tilsagn eller afslag i foreningens e-boks. Har I spørgsmål vedrørende § 18-midlerne, kan I kontakte frivillighedskonsulenten.
Læs Voksenudvalgets beslutning vedrørende fordeling § 18-midler 2019
her.

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

Inspiration og

Hvad vil du og din forening vide mere om?
Center for Frivilligt Socialt Arbejde udbyder en lang række lokale kurser
i foråret 2019, som vi kan få til Billund Kommune, hvis det har interesse
blandt foreningerne. Hvis et eller flere af kurserne har din/din forenings
interesse så kontakt frivillighedskonsulenten.
Se listen over lokale kurser her.
Frist for tilmelding: 25. februar 2019

Få gratis oplevelser sammen i naturen

redskaber til frivillige
Hvordan gør vi en generalforsamling spændende? Hvordan tiltrækker vi nye frivillige? Hvordan hjælper
du som frivillig mennesker i en sårbar situation?
Disse og mange andre spændende
spørgsmål kan du få svar på til nogle
af Center for Frivilligt Socialt Arbejdes gratis kurser for frivillige. Mange
af kurserne er 1-times webinarer,
hvor du kan følge med hjemme fra
din egen computer.
Du finder kurserne her.

Naturen byder på mange muligheder for, at I som forening kan få spændende oplevelser sammen.
Få inspiration til aktiviteter i naturen på www.oplevbillund.dk.
Vil I have en anderledes oplevelse sammen, kan I som forening også
deltage i naturplejeture, hvor I sammen med andre frivillige f.eks. er med
til hedeafbrænding, rydde græsarealer med le eller bygge redekasser og
insekthoteller.
Er I interesserede i at deltage på en naturplejetur, kan I kontakte Natur
og Friluftsliv i Billund Kommune på naturfriluftsliv@billund.dk.
Læs mere om naturplejeturene på www.billund.dk.

Vi vil gerne høre fra jer!

Har din forening god erfaring
med fundraising?
I 2020 afholder Billund Kommune i
samarbejde med andre kommuner i
trekantområdet fondskonference for
frivillige sociale foreninger.
I den forbindelse er vi på udkig efter
foreninger, der eksempelvis har et
godt samarbejde med en fond, eller
har fundet en alternativ måde at
skaffe midler på.
Kontakt
frivillighedskonsulenten
hvis I har lyst til at dele jeres erfaringer på fondskonferencen.

Har I brug for råd eller vejledning, har I fået en god idé, eller har I forslag til, hvordan vi kan udvikle og understøtte frivillige og foreninger i
Billund Kommune, vil vi meget gerne høre fra jer.
I er altid velkomne til at kontakte frivilligrådet og frivillighedskonsulenten. Se kontaktoplysninger på side 1.
Nyheder for frivillige

”Nyheder for frivillige” udsendes af Billund Kommunes frivilligråd og frivillighedskonsulent. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet kontakt da frivillighedskonsulenten.

