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Nyhedsbrev nr. 28

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.

Sæt kryds i kalenderen den 27. september
Fredag den 27. september inviterer Billund Kommunes frivilligråd traditionen
tro til frivilligfest. Festen afholdes i anledning af den nationale frivillighedsdag,
Frivillig Fredag, hvor frivillige hyldes over hele landet.
Festen afholdes fredag aften i Billund Idrætscenter. Yderligere information følger i det næste nyhedsbrev, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

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

ds i kalenderen.

Indstil Årets Forening 2019
Kender du en forening, som gør en særlig indsats og dermed har fortjent frivilligrådets vandrepokal? Så er det nu, du skal sende din indstilling afsted!
Du kan indstille foreninger i Billund Kommune, der inden for det sociale område
har markeret sig på særlig vis, været med til at tænke nyt eller taget spændende
initiativer.
Både foreninger og enkeltpersoner kan indstille til prisen.
Frivilligrådet udvælger en vinder og uddeler prisen på
Frivillig Fredag den 27. september 2019.
Frist for indstillinger er den 25. august 2019
Læs mere og indsend din indstilling på www.billund.dk.

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

Inspiration: Foreningsudvikling

Hvorfor valgte du at stille op
til frivilligrådet?

Tager driftsopgaver al jeres tid? Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udgivet
en artikel med inspiration til, hvordan I kan arbejde med udvikling og forandring
i jeres forening. Find artiklen her.

Få mere inspiration
Vil du modtage mere inspiration til arbejdet som og med frivillige, kan du tilmelde dig nyhedsbreve fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Ingerfair.
Troels Gydum
Medlem af frivilligrådet og formand
for ÆldreSagen Grindsted

Skal din forening med i foreningsvejviseren?
Nyheder for frivillige

Frivilligcenter Billund er ved at opdatere foreningsvejviseren over alle frivillige sociale foreninger i Billund Kommune.
For at komme med i foreningsvejviseren skal du udfylde skemaet på
www.frivillig-billund.dk.

”Der er flere fordele ved at sidde i
frivilligrådet. F.eks. har din forening
førstehåndsinformationer om initiativer og tiltag i kommunen og har
mulighed for at påvirke disse. Da
det i vid udstrækning er de samme
borgere, de frivillige sociale foreninger retter deres aktiviteter imod, er
det heller ikke uvæsentligt, at vi
kender hinandens tilbud og aktiviteter, så vi kan supplere hinanden”.

Følg Frivilligcenter Billund på Facebook
Frivilligcenter Billund, tidligere FriSam, har fået ny Facebookside.
Find siden her, og hold dig opdateret på Frivilligcentrets aktiviteter, kurser mm.
for frivillige sociale foreninger.

Bente Christensen
Medlem af frivilligrådet og frivillig i
Frivilligcenter Billund og Lydavisen

Datoer
Fyraftensmøde - Vold og seksuelle overgreb mod børn: 21. august 2019
Næste møde i frivilligrådet: 4. september 2019
Demensdag på Mødestedet: 23. september 2019
Frivillig Fredag 2019: Fredag den 27. september 2019
Fondskonference – frivilligt socialt arbejde: Tirsdag den 25. februar 2020

Nyheder for frivillige

Læs mere om arrangementerne på www.billund.dk/borger/kulturogfritid/

”Jeg har været engageret i frivilligt
arbejde med en lydavis for mennesker med læseproblemer. Dette
medførte, at jeg blev opfordret til at
lade mig vælge til formand i det lokale frivilligcenter, FriSam. Da Frivilligcenter Billund var ved at blive
en realitet, blev vi i FriSams bestyrelse enige om, at jeg skulle prøve
at være bindeleddet mellem det
nye frivilligcenter og Frivilligrådet”.

Nyheder for frivillige

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

