Frivilligrådet/Frivilligkoordinatoren
Nyhedsbrev nr. 21
Oktober 2017
Hermed fremsendes 21. 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.
§ 18 midler 2018 (tilskud til frivilligt socialt arbejde)
Vi nærmer os nu fristen for indsendelse af ansøgning om § 18 midler for 2018. Fristen er
den 24. november 2017. Der står yderligere oplysninger om hvad der kan søges midler til
på Kommunens hjemmeside. https://billund.dk/borger/frivilligt-arbejde/18-midler/. Ansøgningsskemaet er elektronisk og er tilgængeligt fra denne side.
I løbet af december måned vil der blive arbejdet med fordelingen af midlerne, og foreningerne vil i januar/februar måned 2018 modtage besked om de er blevet tilgodeset, ligesom
midlerne vil blive overført til foreningens Nem-konto.
Det Frivillige Sociale Netværk i Billund Kommune
Det frivillige sociale netværk i Billund Kommune har netop afsluttet arbejdet med at levere
et solidt materiale til brug for fondsansøgninger til det videre arbejde. Netværket er et samarbejdsorgan for pt 46 sociale og kirkelige foreninger i Billund Kommune, og vi har arbejdet med at beskrive vores initiativ, så eventuelle fonde vil være interesserede i at støtte
det, siden vores stiftende møde i februar. De allerførste spæde idéer kom faktisk til verden
helt tilbage i juni 2016, så det er over et år, initiativgruppen har været i gang.
Hvis netværkets mål skal formuleres meget kort og konkret, handler det om at sætte mennesker, der gerne vil være frivillige, i forbindelse med foreninger, der har brug for netop deres frivillighed. Herudover vil vi gerne motivere endnu flere til at være frivillige inden for
trygge og gennemskuelige rammer, da vi er overbeviste om, at alle mennesker rummer
ressourcer, der kan være til gavn for andre.
De konkrete aktiviteter, vi søger midler til i den 2-årige projektperiode, er:




Indsats mod ensomhed.
Praktisk hjælp og støtte til familier.
Kontaktfamilier til nydanskere/flygtninge.

Netværket er ikke en ”lukket klub”. Vi ønsker at nå så langt ud som overhovedet muligt, og
vi vil gerne opfordre foreninger til at overveje, om de som forening/organisation skulle
melde sig ind. Vi arbejder ud fra en tro på, at hvis vi er flere der løfter i flok, bliver vi
stærke. Skulle man have interesse for at høre mere om netværket, er man velkommen til
at kontakte initiativgruppen for en snak.

Frivilligcentret FriSam er en væsentlig samarbejdspartner og fungerer som juridisk og administrativ garant for netværket.
Det forventes, at der snart kommer en pressemeddelelse ud omkring projektet.
Fra Billund kommunes forebyggelseskonsulenter
Som forebyggelseskonsulenter I Billund kommune har vi muligheden for at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i særlig vanskelig livssituation fra 65 år.
For at komme i kontakt med denne gruppe af borgere henvender vi os til jer.
Hvis I oplever en bekymring for de medborgere I er i kontakt med via jeres frivillige arbejde, vil vi gerne at I er opmærksomme på vores tilbud.
Forebyggende hjemmebesøg er et kommunalt tilbud, som varetages af 3 ansatte med en
sundhedsfaglig baggrund. Vi besøger borgerne i deres eget hjem og har tid og mulighed
for en dialog omkring deres situation og de udfordringer de oplever i hverdagen. Vi kan
tage kontakt til relevante kommunale tilbud. Der er tavshedspligt omkring besøgene.
De borgere vi blandt andet tænker I kan være opmærksomme på er;
og håndtering af hverdagen.
- eller høre tab.
hol, søvnproblemer, ensomhed og sorg.
Det kræver samtykke fra borgeren hvis I tager kontakt til os, men I kan også opfordre borgeren til selv at rette henvendelse til os.
Kontakten til os kan ske telefonisk til Træningsenheden på Tlf.: 72 13 16 69,
mandag – fredag fra kl. 8.00 -10.00 samt mandag til torsdag 12.00 -13.00
Nye pjecer: https://billund.dk/media/991286/pjece-fbh-forebyggende-hjemmebesoeg-april2016_-pdf.pdf

”Årets forening i Billund Kommune”
På Frivillig fredag, den 29. september blev det afsløret hvem der i 2017 er kåret
som årets forening. Det blev SKIF, Stenderup-Krogager idrætsforening der løb af
med sejren.
Hjertelig tillykke.

Udmelding fra regeringens Task Force
Børne- og Socialministeriets har haft nedsat en task force vedr. ny civilsamfundsstrategi.
Taskforcen er kommet med en betænkning og herefter er udgivet en 12 punkts plan,
der beskriver Regeringens ”Strategi for et stærkere civilsamfund”.
Af betænkningen fremgår at man overvejer at tilføre frivilligområdet 112 mill. kr. i de
kommende år. Det er regeringens plan, at midlerne skal hentes i satspuljemidlerne.
Hvis du har lyst til at læse mere kan du eventuelt bruge dette link: http://socialministeriet.dk/media/19014/strategi-for-et-staerkere-civilsamfund.pdf
Udviklingen i frivillighed i Danmark
De senere år er der hvert andet år udsendt en stor rapport om frivilligheden i Danmark. Denne rapport vil fremover blive splittet op i flere små rapporter.
Første delrapport omkring frivillighed i Danmark er offentliggjort. Af denne fremgår,
at frivilligheden stort set er uændret fra sidste undersøgelse.
Af spændende oplysninger er bl.a.
a. Antallet af personer udenfor et arbejdsfællesskab deltager i større udstrækning i frivilligt arbejde.
b. Fordelingen af mænd og kvinder der udfører frivilligt arbejde viser næsten lighed (51% mænd og 49% kvinder)
c. 41% af de personer der IKKE udfører frivilligt arbejde ville sige ja, hvis de
blev spurgt.
d. Hver 3. frivillige er aktiv mere end eet sted.
e. Største frivillighed findes i grupperne +70 og 16-19 årige!
f. I gennemsnit bruger frivillige 15 timer mdl. på frivilligt arbejde.
g. Motivationen for at udføre frivilligt arbejde
a. At være med til at gøre en forskel/at hjælpe andre
85%
b. At det er sjovt
73%
c. At indgå i et socialt netværk/fællesskab
70%
h. Region Syd ligger på landsgennemsnittet. Region Nord topper.
Der vil senere komme flere delrapporter. Bl.a. vil der også kunne trækkes oplysninger ud på den enkelte kommune.
Frivillig fredag
Der blev den 29. september, traditionen tro, afholdt Frivillig fredag i Billund Kommune. I den anledning blev der i Billund Fritidscenter afholdt Frivilligfest, hvor 110
frivillige havde en munter aften i samvær med GAS og Teaterkompagniets Rejsehold. Der var festtale ved Social- og Sundhedsudvalgets formand Ruth Lauridsen

og overrækkelse af Vandrepokalen ”Årets forening i Billund Kommune” som gik til
SKIF, Stenderup-Krogager idrætsforening.
Der er ikke taget stilling til hvordan Frivillig fredag afholdes næste år.

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
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. 61 60 73 69 mail: gitte@vestermarkskirken.dk
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.

