Frivilligrådet/Frivilligkoordinatoren
Nyhedsbrev nr. 10
august 2015
Hermed fremsendes 10. nyhedsbrev til foreningerne fra Billund Kommunes frivilligråd/frivilligkoordinator. Der udsendes nyhedsbreve efter behov nogle få gange om året. Der vil blive udsendt nyhedsbreve, når der er nyheder som vi vurderer, vil være til glæde for foreningerne i
jeres arbejde. Nyhedsbrevene kan også læses på www.billund.dk. under frivillighed.
Frivillig Fredag 2015
Fristen for tilmelding til Frivillig Fredag er for længst overstået, men skulle der være en forening
der endnu ikke har meldt sig og har fortrudt dette, er der et par ledige stande. Henvendelse
skal ske hurtigst muligt til ef@billund.dk .
Programmet for dagen ser således ud:
11.00
13.00
13.00 – 18.00
13.15
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
18.15 ca.

Hallen åbnes for udstillerne
Frivillig fredag åbnes
Foreningernes stande er åbne
Introduktion af bestyrelsesspillet ”Teamleader”
Stolegymnastik
Introduktion af bestyrelsesspillet ”Teamleader”
Gratis foredrag ”det lille ekstra” v/ Connie Svendsen (billet påkrævet)
Hedens Folkedansere
Gratis foredrag ”det lille ekstra” v/Connie Svendsen (billet påkrævet)
Messehallen lukker
Tak for i dag

Spillet ”teamleader” er udarbejdet i et samarbejde mellem Copenhagen GAME LAB og konsulentfirmaet Ingerfair og er et bestyrelsesspil. Hvordan fungerer vi i vores bestyrelse, hvordan
og på hvilket grundlag træffer vi vores beslutninger? Hvad gør vi, når vi presses af omgivelserne? Hvad er vores styrke – og vores svaghed? Der vil være en facilitator til stede og hjælpe
igennem spillet. Når Frivillig Fredag er afholdt vil Frivilligrådet gerne låne spillet ud til foreningsbestyrelser også her med facilitator til at hjælpe igennem spillet. Har du lyst til at være
med til at spille spillet på Frivillig Fredag må du gerne kontakte undertegnede på ef@billund.dk
Foredragene med Connie Svendsen lader til at blive noget af et tilløbsstykke. Der er kun ganske få billetter tilbage til foredraget kl. 16.00, hvorfor vi har besluttet, at foredraget gentages kl.
17.30. Husk der kræves billetter for at deltage. Vedhæftet flyer der fortæller om foredraget
og hvad det handler om. Bilag vedhæftet.
Teknologi i hverdagen
Teknologi i hverdagen inviterer til 1 års fødselsdag og åbent hus i forbindelse med flytning til
Sdr. Omme. Bilag er vedhæftet.

Mænds mødesteder
Et arrangement ved Filskov Fiskesø trak ikke mindre end 111 mænd af huse. De 3 etablerede
grupper mødes og trives.
Kurser
Vi har tidligere meldt ud at vi regnede med at udbyde et par kurser i efteråret. Puljemidlerne i
kurserne er desværre ikke frigivet endnu, derfor kan vi ikke oplyse om hvornår de afholdes.
Støtteforeningen for Grindsted Sygehus
Støtteforeningen for Grindsted Sygehus har anmodet om at få vedhæftet et brev til denne nyhedsmail. Bilag er vedhæftet.
På frivilligrådets vegne

Erhardt Fisker
Frivilligkoordinator/Frivilligrådet
Billund Kommune

Erhardt Fisker, Billund Kommune (Sekretær) Tlf. 79 72 73 92 mail: ef@billund.dk
Gurli Hansen, Vorbasse (Formand) Tlf. 75 33 35 55 mail: gurli.h@mail.dk
Olga Roest Thomsen, Krogager (næstformand )Tlf.75 33 92 90 mail olgathomsen@gmail.com
Ann Klausen, Hejnsvig Tlf. 75 33 60 70/2445 4495 mail: ann_klausen@msn.com
Annie Ladegaard, Grindsted Tlf. 75 32 15 04/6172 0042 mail ladegaard@turbopost.dk
Judith Andersen Sørensen, Filskov Tlf. 75 34 82 60 mail: mcsjas@gmail.com
Jakob Kristiansen, Filskov Tlf. 75 34 83 45/ 5124 8475 mail: ijkristiansen@mail.dk
Kristian Hansen, Vorbasse Tlf. 75 33 33 14/2850 1950 mail: karinogkristian@gmail.com
Gitte Johansen, Grindsted Tlf. 29 86 11 40 mail: gitte@vestermarkskirken.dk
Anni Hansen, Grindsted Tlf. 41 50 56 70 mail fiona-paradis@hotmail.com
Chris Engslund, (Sdr. Omme) Tlf. 40 19 81 90 mail: chris.engslund@gmail.dk
Nyhedsbrevet vil blive udsendt når der skønnes at være behov for det. Ønsker I ikke at modtage det, vil I blive
slettet af maillisten hvis I anmoder herom.

