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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.

Hvad skal der ske på Frivillig Fredag?
Torsdag den 25. april tager frivilligrådet hul på planlægningen af årets Frivillig
Fredag. Frivilligrådet vil i år gentænke, hvordan vi skal markere Frivillig Fredag
i Billund Kommune. Frivilligrådet vil derfor meget gerne have jeres idéer til,
hvordan vi kan bruge Frivillig Fredag til at fejre og sætte fokus på kommunens
frivillige aktiviteter.
Har du idéer til, hvordan vi skal markere Frivillig Fredag i 2019, kan du sende
dem til frivillighedskonsulenten på e-mail klj@billund.dk.
Læs mere om Frivillig Fredag på www.frivilligfredag.dk.

Har I spørgsmål eller nye
idéer er I altid velkomne til at
kontakte:
Frivillighedskonsulent:
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
Lise Nielsen, Sdr. Omme
E-mail: lisenielsen1211@gmail.com
Olga Roest Thomsen, Krogager
E-mail: olgathomsen@gmail.com

Fortæl om jeres forening på Caféen
Caféen er et aktivitets- og værested for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. I Caféen arrangeres der aktiviteter, foredrag og udflugter. Caféen vil meget gerne byde foreninger indenfor, som har lyst til at fortælle en aften eller rykke sine aktiviteter til Caféen for en dag/aften.
Vil I give brugerne af Caféen en god oplevelse og udbrede kendskabet til
jeres forening?
Kontakt teamleder Anne-Mette Kjær. E-mail: amkj@billund.dk Tlf.: 72 14 19 48

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

Opdaterede kriterier for § 18-midler på vej

Hvad gør I for at byde nye
medlemmer velkommen?

Frivilligrådet har de seneste måneder arbejdet med kriterierne for tildeling af
midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler). På frivilligrådets møde den 7.
marts udarbejdede rådet et forslag til kriterier. De nye kriterier vil blive en del af
en samlet guide til ansøgning om § 18-midler, som udarbejdes i løbet af foråret. Den samlede guide skal behandles på Voksenudvalgets møde den 19.
august 2019.
Se referat fra frivilligrådets møde og frivilligrådets forslag til kriterier her.

Få rådgivning og sparring
Nyheder
for frivillige
Billund Kommunes
frivillighedskonsulent
tilbyder rådgivning og sparring
til kommunens foreninger. Du kan bl.a. få hjælp til:









Fundraising herunder § 18-midler
Rekruttering af frivillige
Samarbejde med andre foreninger
Samarbejde med kommunale institutioner eller medarbejdere
Nye aktiviteter, ideer og projekter
Kurser og uddannelse af frivillige
Synlighed omkring jeres forening og aktiviteter

Poul Kjær, Mænds Mødesteder
”Vi prikker til venner og bekendte,
som kunne være interesserede i at
være med i Mænds Mødesteder. Vi
tager imod nye medlemmer med
nærvær og sørger for, at de føler
sig velkommen, ved at alle hilser på
og taler med det nye medlem. Nye
medlemmer bliver informeret om
arrangementer, og vi spørger ind til,
hans ønsker til aktiviteter. ”

Læs mere på www.billund.dk.

Husk afrapportering af § 18-midler 2018
Hvis I har modtaget §18-midler i 2018, skal I senest den 30. april 2019 aflevere
et regnskab, hvoraf det fremgår, hvordan midlerne er anvendt.
På Billund.dk finder I et skema til afrapportering.
Kristian Kongsgaard Hansen,
Høreforeningen

Frivilligcenter Billund flytter
Frivilligcenter Billund flytter til Nymarksvej 10 i Grindsted den 16. april. Derfor er
der lukket den 16. og 17. april. Frivilligcenter Billund er åben igen efter påske
den 23. april kl. 9.00.

Datoer
Næste møde i frivilligrådet: 25. april 2019
Frivillig Fredag 2019: Fredag den 27. september 2019
Fondskonference – frivilligt socialt arbejde: Tirsdag den 25. februar 2020

Nyheder for frivillige

”Vi møder ofte, at hørehæmmede
er lidt tilbageholdende med deltagelse i arrangementer, hvorfor et
hjemmebesøg er meget værd. Vi
tilbyder også kørelejlighed til de første arrangementer. Høreforeningen
afholder arrangementer, hvor der
hver gang er skrivetolkning. Derved kan hørehæmmede og normalt
hørende være sammen. Når vi første gang møder en med nedsat hørelse, fortæller vi om fordele ved at
være medlem af Høreforeningen. ”

Nyheder for frivillige

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

