9. juli 2021

Nyheder for frivillige
(socialområdet – nr. 34)
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.fritidsliv-billundkommune.kmd.dk/publicfiles under Nyheder for frivillige.

Kære frivillig i Billund Kommune
Så er det blevet sommer og tid til nyt fra det frivillig sociale område. Du kan her læse mere om:
1)

’Fritidsliv’ og nyhedsbreve i fremtiden

2)

Indstilling til Årets sociale forening 2021

3)

Frivillig fredag 2021 – sæt kryds den 24. september 2021

4)

Valg til Frivilligrådet 2022-2025

5)

Nyt vedrørende §18-midler tildelt i 2020 og 2021

6)

Nye tilbud og samarbejder i Billund Kommune

7)

Fritidsdage – meld fritidsaktiviteter til programmet for den 2.-3. oktober

’Fritidsliv’ og nyhedsbreve i fremtiden
Billund Kommune har fået et nyt forenings-, booking- og puljesystem. Det er et system, som vi håber
på, at I alle vil tage godt imod, da det også fungerer som et udstillingsvindue for jer som forening.
Derfor vil det fremadrettet være fra ’Fritidsliv’ at nyhedsbreve fra Kultur- og Fritidsområdet vil blive
sendt. Det betyder, at det bliver lettere for dig at melde dig til og fra nyheder og ændre oplysninger på
personer, som gerne vil modtage nyheder fra blandt andet frivilligområdet. I vil også kunne abonnere
på nyheder vedr. puljer/fonde, så hvis du ønsker at modtage disse nyheder, skal du tilmelde dig: ”Nyhedsbrev vedr. eksterne fonde”. Det vil blandt andet være her, at vi fremadrettet vil sende nyheder om
puljer som 1.000 nye fællesskaber, som lige nu er udmeldt fra Kulturministeriet.
Du kan se de seneste nyhedsbreve her: https://fritidsliv-billundkommune.kmd.dk/PublicFiles, hvor du
også kan finde vejledninger for ’Fritidsliv’.
Hvis du fremadrettet ønsker at modtage nyhedsbreve fra Kultur- og fritidsområdet, herunder dette, skal
du derfor ind i ’Fritidsliv’ og tilmelde dig. Er du bruger af systemet kan du tilmelde dig ved at trykke på
Abonner på i venstre side på forsiden, når du er logget ind. Hvis du ikke er bruger af systemet, kan du
tilmelde dig via følgende link: https://fritidsliv-billundkommune.kmd.dk/Newsletter
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Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte Kultur og Fritid på fritidsliv@billund.dk eller
tlf. 79 72 76 00.
Der kan dog forventes længere svartid i sommerferieperioden ugerne 28-31.

Indstilling til Årets sociale forening 2021
Det er nu tid til at tænke på, hvilken forening du synes der har gjort en særlig indsats på socialområdet, og som skal hyldes for deres indsats i det forgangne år.
Prisen gives til en forening, som inden for det sociale område i det forgangne år eller over en årrække
har gjort en særlig indsats, markeret sig på særligvis eller har været med til at tænke nyt og taget
spændende initiativer.
Frist for indstillinger er søndag den 22. august 2021.
Indstillingen sker på www.billund.dk/aarets-sociale-forening.

Frivillig fredag 2021 - sæt kryds den 24. september 2021
Sidste fredag i september er hele Danmarks festdag for frivilligheden.
Frivilligrådet vil derfor gerne invitere jer frivillige sociale med til Frivilligfest i Vorbasse Fritidscenter, fredag den 24. september 2021. Temaet for dagen er Lokale stemmer, hvilket vil være afspejlet på forskelligvis i løbet af aftenen. Festlighederne starter kl. 17 med mulighed for at snakke med Frivilligrådet,
byrådsmedlemmer og Frivilligcenter Billund om frivilligheden i Billund Kommune. Kl.18-21 vil Frivilligrådet være vært for en festligaften med mad, taler og underholdning.
Frist for tilmelding er torsdag den 16. september 2021.
Tilmelding sker på www.billund.dk/frivilligfredag.

Valg til Frivilligrådet 2022-2025
Frivilligrådet vælges for en 4-årig periode der følger byrådsperioden. Det er derfor nu tid til at pege på
kandidater til det nye Frivilligråd for perioden 2022-2025.
Frivilligrådet er bindeleddet mellem de frivillige sociale foreninger og Billund Kommune. Formålet med
Frivilligrådet er at styrke, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og vilkårene herfor i Billund
Kommune samt virke som samtalepartner og inspirator for Byrådet og Voksenudvalget.
Det er jer frivillige sociale foreninger, som kan indstille kandidater til Frivilligrådet for den næste periode og det nyvalgte byråd som udpeger, hvilke kandidater der skal sidde i rådet blandt de indstillede.
Der tilstræbes så vidt muligt en bred geografisk sammensætning og repræsentation af forskellige foreningstyper og tages hensyn til foreningsmedlemstal og aktivitetsniveau i kommunen.
Overvej derfor gerne allerede nu, hvem der kunne være relevant at pege på til det kommende Frivilligråd. Du kan læse mere om Frivilligrådets opgaver her: www.billund.dk/frivilligraadet.
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Har du nogen spørgsmål er du også meget velkommen til at kontakte rådets nuværende medlemmer
eller frivillighedskonsulenten, kontaktoplysninger findes nederst i dette nyhedsbrev.
Frist for indstilling er søndag den 12. december 2021.
Indstillingen sendes via www.billund.dk/frivilligraad2022-2025

Nyt vedrørende §18-midler tildelt i 2020 og 2021
Voksenudvalget har på møde i 2020 godkendt, at §18-midler tildelt i 2020 kan anvendes i 2021. Det
har dog desværre for mange foreninger været svært at anvende dem i 2021 grundet nedlukning i første halvdel af året. Voksenudvalget har derfor på møde den 10. juni godkendt, at §18-midler udbetalt i
2020 og 2021 også kan anvendes i 2022 til det godkendte formål.
Der skal senest afrapporteres for anvendelse af midlerne anvendt i 2022 den 1. april 2023. Læs mere
om afrapportering på www.billund.dk/borger/frivilligt-socialt-arbejde/tilskud-til-frivilligt-socialt-arbejde/afrapportering

Nye tilbud og samarbejder i Billund Kommune
Billund Kommune har fokus på at mindske ensomhed blandt kommunens borgere. I den forbindelse
har de valgt at indgå i et samarbejde med Boblberg.dk. En platform hvor alle kommunens borgere kan
søge nye fællesskaber og hvor I som forening kan søge efter nye frivillige eller medlemmer til tilbud/aktiviteter/ mv.
Læs mere om Boblberg her: www.boblberg.dk.
Derudover støtter Billund Kommune op om ”March mod Ensomhed 21”. ”March mod Ensomhed” er en
frivillig social forening, som har til formål at sætte nationalt fokus på ensomhed som sundheds- og
samfundsudfordring såvel som at samle penge ind til velgørenhed.
Hvert år fra uge 33 til og med uge 40 udfører Patrick Cakirli ”March mod Ensomhed”, hvor han vandrer
1.600 kilometer fra Nexø til Rønne på Bornholm - ned gennem Nordsjælland, København, Midt- og
Sydsjælland til Sydhavsøerne - videre over Langeland, Tåsinge og rundt på Fyn - op gennem Sønder-,
Øst- og Nordjylland - og til sidst ned gennem Vestjylland til Esbjerg.
⠀
Konceptet for ”March mod Ensomhed” er, at Patrick må ikke gå, hvis han ikke har følgeskab - ellers
skal han stå stille. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social
ansvarlighed i kampen mod ensomhed. Det er gratis at deltage, og man bestemmer selv, hvor og hvor
langt man vil gå med.
Patrick kommer til Billund Kommune den 7.-8. oktober og I kan læse mere om projektet her:
https://www.facebook.com/marchmodensomhed/
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Fritidsdage – meld fritidsaktiviteter til programmet for den 2.-3. oktober
Kultur og Fritid har i samarbejde med en række foreninger i Billund Kommune udviklet konceptet ’Fritidsdage i Billund Kommune’. Initiativet er en del af Unge- og Kulturudvalgets hjælpepakke til foreningslivet som et medlemsfremmende tiltag.
Fritidsdage er et nyt koncept, hvor I som forening har mulighed for at invitere alle interesserede borgere i hele kommunen til at se, prøve og høre om jeres forenings fritidstilbud – et slags ‘åbent hus’ for
alle foreninger under den samlede betegnelse Fritidsdage.
Fritidsdage kommer til at foregå i weekenden den 2.-3. oktober 2021, kl. 10.00-15.00 i hele Billund
Kommune. Læs mere om konceptet eller tilmelde jer på www.billund.dk/fritidsdage.

Har I spørgsmål eller nye idéer til frivilligområdet eller nyhedsbrevet, er I altid velkomne til at kontakte:
Frivillighedskonsulent:
Lærke Noer-Møller, Tlf. 79 72 74 36, E-mail: lnm@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
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
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