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Billund Kommunes frivilligråd og frivillighedskonsulent udsender et par 

gange om året ”Nyheder for frivillige”. Nyhedsbrevet er målrettet de 

frivillige sociale foreninger og kan også læses på www.billund.dk under 

frivilligt socialt arbejde. 

 

 

 

 

 

  

 

September 2019 Nyhedsbrev nr. 29 

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 (Næst-

formand) 

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: liseniel-

sen1211@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@sto-

fanet.dk   

Lena Bech, Grindsted 

E-mail: lenabech@outlook.dk 

 

 

 

Kom til Frivillig Fredag den 27. september 
Café for frivillighed på Torvet i Grindsted kl. 14.00-17.00  

Få et æble eller et stykke kage i frivilligrådets café, prøv aktiviteter med fokus 

på frivillighed og hør mere om frivilligrådets arbejde, kommunens mange for-

eninger og muligheden for at engagere sig som frivillig.  

Frivilligfest i Billund Idrætscenter kl. 19.00-21.30  

Fredag den 27. september inviterer Billund Kommunes frivilligråd traditionen 

tro til frivilligfest. Festen afholdes i anledning af den nationale frivillighedsdag, 

Frivillig Fredag, hvor frivillige hyldes over hele landet. Festen afholdes fredag 

aften i Billund Idrætscenter. 

Tilmeldingsfrist: 19. september 2019   

Læs mere om Frivillig Fredag og tilmeld dig frivilligfesten på:  

www.billund.dk/frivilligfredag  

 

 

 

 

  

Læringsbanken – Frivillighed og civilsamfund 
Mangler du materiale til kurser, læringsaktiviteter og kompetenceudvik-

ling af frivillige?  

I Center for Frivilligt Socialt Arbejdes læringsbank finder du undervisningsma-

terialer om frivillighed og civilsamfund. Materialerne kan du og din forening 

bruge kvit og frit, når I tilrettelægger og faciliterer kurser, læringsaktiviteter og 

kompetenceudvikling for jeres frivillige, bestyrelsesmedlemmer eller ansatte.  

Du finder læringsbanken her: https://frivillighed.dk/kurser/laeringsbanken  
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Nyheder for frivillige  

 

Demensdag den 23. september 
Frivillige foreninger, borgere med demens, deres pårørende og andre interesse-

rede inviteres til temaeftermiddag om demens kl. 13.00-17.00 på Mødestedet, 

Nygade 29, Grindsted. På temaeftermiddagen er der fokus på de tilbud, der er 

til borgere i Billund Kommune og der er inspiration til, hvordan de frivillige forenin-

ger er og bliver demensvenlige.    

 

Læs mere og tilmeld dig på www.billund.dk.  

 

Hvorfor skal du deltage i  

frivilligfesten 2019?  

 

Frivillig i Selvhjælp 

”Når man yder frivilligt arbejde, 

så er frivilligfesten en fin måde 

at blive fejret på. Så kan man 

mærke, at der er mange, der 

påskønner ens frivillige ar-

bejde”.  

 

 

 

 

 

Frivillig i Ældresagen   

 

”Frivilligfesten er en rigtig god 

lejlighed til at hilse på kolle-

gerne i de andre sociale for-

eninger og få hørt lidt om, hvad 

der rører sig rundt omkring. 

Det er - måske desværre - alt 

for sjældent, at vi mødes og ud-

veksler f.eks. ideer og erfaringer 

med forskellige aktiviteter eller 

giver hinanden inspiration til 

nye. Det kan sådan en aften i 

hyggeligt selskab være med til 

at fremme. 

Derudover er det bestemt også 

en god anledning til at vise, at 

der rører sig rigtig meget godt i 

den frivillige verden i Billund 

Kommune.” 

 

 

Datoer   
Demensdag på Mødestedet: 23. september 2019  

Næste møde i frivilligrådet: 24. september 2019 (ekstraordinært møde) 

Frivillig Fredag 2019: Fredag den 27. september 2019  

Fondskonference – frivilligt socialt arbejde: Tirsdag den 25. februar 2020 

 

Læs mere om arrangementerne på www.billund.dk/borger/kulturogfritid/ 

 

 

Nyheder for frivillige  

”Nyheder for frivillige” udsendes af Billund Kommunes frivilligråd og frivillighedskonsulent. Ønsker du ikke længere at mod-

tage nyhedsbrevet kontakt da frivillighedskonsulenten. 

 

Information til frivillige på www.billund.dk     
På Billund Kommunes hjemmeside har vi samlet en række nyttige informatio-

ner til dig som frivillig. På siden finder du bl.a.:  

- Guides om alt fra rekruttering til regler om frivillige på offentlige ydelser  

- Retningslinjer for tilskud (§18-midler)  

- Information om hvordan du kan bruge Billund Kommunes frivilligråd og  

  frivillighedskonsulent.  

Følg linket her: www.billund.dk/borger/frivilligt-socialt-arbejde/ 

 

Få flere med til jeres aktiviteter 

På www.oplevbillund.dk har I mulighed for at slå jeres aktiviteter op, så alle i 

kommunen kan se dem. Alle typer aktiviteter kan lægges op på OplevBillund – 

både enkeltstående arrangementer og tilbagevende (f.eks. ugentlige) aktivite-

ter. Det eneste krav er, at arrangementerne er åbne for alle. 

Opret jeres arrangement her.  

OplevBillund har også en side på Facebook, hvor arrangementer fra hjemmesi-

den deles. Find Facebooksiden her.   

I er altid velkomne til at kontakte frivillighedskonsulenten, hvis I har brug for 

hjælp til at gøre opmærksom på jeres aktiviteter og arrangementer.  
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