NYHEDER FOR
FRIVILLIGE
Nyhedsbrev nr. 30

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.

Fyraftensmøde om § 18-midler
Mandag den 28. oktober kl. 17.00-19.00 inviterer frivilligrådet til fyraftensmøde
om mulighederne for at søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler).
Fyraftensmødet afholdes på Frivilligcenter Billund, Nymarksvej 10, Grindsted.
Tilmeldingsfrist til fyraftensmøde: 22. oktober 2019
Læs mere om fyraftensmødet og tilmeld dig på www.billund.dk/fyraftensmøde
Du kan læse mere om § 18-midlerne på www.billund.dk/18-midler
Der er frist for ansøgning om § 18-midler den 24. november 2019.

Indstil Årets Frivillig 2020
Hvem skal have en anerkendelse for sin frivillige og sociale indsats?
Prisen gives til en person, der har ydet en stor frivillig og social indsats i Billund
Kommune, altså en ildsjæl der brænder for at gøre noget for sine medmennesker.
Kender du en person som opfylder ovenstående kriterier, så send en begrundet
indstilling til formanden for frivilligrådet Gurli Hansen på gurli.h@mail.dk.
Frist for indstillinger er den 1. december 2019
Tidligere modtagere af frivilligprisen
2019: Judith Sørensen
2018: Bente Christensen (FriSam)
2017: Hanne og Anders Larsen (Kontakten)
2016: Elna Sørensen (Karensmindes Venner)
2015: Ejvind Due
Husk også at du kan indstille kandidater til Handicapprisen indtil den
20. oktober. Send din indstilling via www.billund.dk/borger/handicap

Oktober 2019

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

Årets Forening 2019

TEMA: § 18 midler

Lynghedens Lykkebørn fik prisen som Årets Forening 2019.

Nyheder for frivillige

Hans Christian Schack
PROPA – Prostatakræftforeningen

Frivilligrådet kårer hvert år Årets Forening. Prisen gives til en forening, som inden for det sociale område har markeret sig på særlig vis, været med til at
tænke nyt eller taget spændende initiativer. Prisen blev uddelt til frivilligfesten
på Frivillig Fredag. Lynghedens Lykkebørn har i 2019 startet et håndboldhold
for børn med særlige behov. Foreningen har på kort tid samlet en stor gruppe
af frivillige og børn, som hver uge nyder godt af tilbuddet.

Frivillig Fredag 2019
160 frivillige til fest i Billund Idrætscenter

Hvad bruger jeres forening
§ 18-midlerne til?
”Vi har bl.a. brugt §-18 midlerne til
annoncering af et opstartsmøde af
lokalafdeling af PROPA i Billund
Kommune. Vi har også brugt § 18midlerne til at annoncere lokale og
regionale temaaftener i lokalaviserne. Vi har afholdt temaaftner om
prostatakræft, diagnoser og behandlingsmuligheder”.

Hvad betyder § 18-midlerne
for jeres arbejde?

Nyheder
for frivillige
Frivilligrådet
inviterede på Frivillig Fredag til fest, og frivillige fra 33 foreninger

var mødt op til en festlig aften med underholdning og snak på tværs.

Datoer
Frist for indstillinger til Handicapprisen: 20. oktober 2019
Næste møde i frivilligrådet: 24. oktober 2019
Fyraftensmøde om § 18 midler: 28. oktober 2019
Ansøgningsfrist: § 18-midler: 24. november 2019
Frist for indstillinger til Frivilligprisen: 1. december 2019
Fondskonference – frivilligt socialt arbejde: 25. februar 2020
Nyheder for frivillige

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

”Hvis ikke vi havde fået § 18-tilskuddet, havde vi ikke haft mulighed for at oplyse vores medlemmer
og andre interesserede omkring
prostatakræft i Billund Kommune,
og derved havde borgerne i Billund
Kommune ikke haft mulighed for at
deltage i vores aktiviteter.
Det har også en stor betydning, at
vi kan holde et lidt større møde omkring prostatakræft i Magion i
Grindsted i november”.

