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Nyhedsbrev nr. 32

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

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

Velkommen tilbage

Frivillighedskonsulent:
Lærke Noer-Møller
Tlf. 7972 7436,
E-mail: lnm@billund.dk

Der er flere af jer, som så småt er begyndt at ses igen i foreningerne, og andre
starter måske op efter sommerferien. Men ens for jer alle er, at det er nye måder I skal være sammen på og det er ikke alle, som kan være med på samme
vilkår som andre. Derfor vil vi opfordre jer til at holde jer opdateret på hvilke retningslinjer, der er gældende for jer, i genstarten af foreningslivet.

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

Det kan I blandt andet gøre ved at holde jer opdateret hos jeres landsorganisation, Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet.

Gitte Johansen, Grindsted (Næstformand)
E-mail: gitte@vestermarkskirken.dk

Læs mere fra Sundhedsstyrelsen på: www.sst.dk/da/corona/Borgere
og fra Kulturministeriet på: www.kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/
I er selvfølgelig også meget velkomne til at kontakte frivillighedskonsulenten,
hvis I har en landsorganisation, vil vi dog som udgangspunkt bede jer kontakte
denne først.
Tak for jer – velkommen tilbage og god sommer!

Troels Gydum, Grindsted
E-mail: troels@gydum.dk
Birthe V. Riddersholm, Grindsted
E-mail: grindbobyg@grindbobyg.dk
Olga Roest Thomsen, Krogager
E-mail: olgathomsen@gmail.com
Bente Christensen, Grindsted
E-mail: bente.c@hapasu.dk

Puljer i forbindelse med COVID-19
Styrelserne udmønter løbende de aftaler, som partierne indgår på Christiansborg for at understøtte jeres frivillige sociale indsatser.
I kan løbende følge med på følgende hjemmesider, i forhold til hvilke puljer der
er aktuelle for jer i de frivillige sociale indsatser:
www.socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer-og-tilskud/nyheder-om-puljer
www.slks.dk/tilskud/soeg-puljer/
I er også meget velkomne til at kontakte frivillighedskonsulenten for råd og vejledning på området.

John Ullerup-Hansen, Billund
E-mail: ullerup-hansen@stofanet.dk
Lena Bech, Grindsted
E-mail: lenabech@outlook.dk

§18-midler 2020

Årets Forening 2020

Som I har kunne læse i forskellige medier, har Voksenudvalget truffet den beslutning, at hvis I ikke kan anvende alle §18-midler i 2020 grundet COVID-19
nedlukning, har I mulighed for at anvende de resterende midler i 2021, og skal
Nyheder
for tilbage
frivilligetil kommunen.
derfor ikke betale
midlerne
I kan læse mere om beslutningen her: www.billund.dk/presse/nyheder/juni2020/foreninger-skal-ikke-tilbagebetale-18-midler-udbetalt-i-2020/
Hvis I ikke har anvendt midlerne inden udgangen af 2020, skal I selvfølgelig
heller ikke afrapportere for dem i 2021, men vente med at afrapportere til senest den 1. april 2022.
Skulle I allerede have anvendt §18-midlerne i 2020, så afrapporterer I selvfølgelig bare som I plejer inden den 1. april året efter, i dette tilfælde i 2021.

Vinderen 2019 blev kåret til frivilligfesten i Billund Idrætscenter.
Vinderen var Lynghedens Lykkebørn

Kandidater til Årets Forening 2020
Frivilligrådet søger igen efter kandidater til Årets Forening.

Kunne du løbe for en andens liv?
Ifølge Trygfonden Hjerteløber, så er der i dag cirka 5.400 danskere der oplever
at få hjertestop uden for hospitalerne hvert år. 16 procent af dem overlever.
Hvis du har lyst og mulighed så bliv hjerteløber i Danmark og vær med til at
redde liv.
Trygfonden Hjerteløber dækker hele Danmark. Du kan tilmelde dig som hjerteløber ved at downloade appen til din smartphone og oprette dig som hjerteløber.

Det er tid til at finde Årets Forening
2020 - så kender du en forening 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? Så vil Frivilligrådet meget gerne høre fra dig.
Du kan sende din indstilling til:
www.billund.dk/aarets-forening

Se mere på www.hjertestarter.dk/hjerteloeber

Fristen for indstilling: 9. august
2020.

Nyheder for frivillige

Datoer
Næste møde i Frivilligrådet: 13. august 2020
Frivillig fredag: 25. september 2020
Frivilligfest, med uddeling af Årets Forening: 25. september 2020 i Vorbasse Fritidscenter kl. 19.

Læs mere om arrangementerne på www.billund.dk

Nyheder for frivillige

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

Frivilligrådet vælger en vinder mellem de indstillede og offentliggør
samt overrækker vandrepokalen til
vinderen til Frivilligfesten den 25.
september 2020.

