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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. Nyhedsbrevet kan også læses på www.billund.dk under frivilligt so-

cialt arbejde. 

 

 

 

 

 

  

 

November 2020 Nyhedsbrev nr. 33 

Har I spørgsmål eller nye 
idéer, er I altid velkomne til 
at kontakte: 
 

Frivillighedskonsulent: 

Lærke Noer-Møller 

Tlf. 7972 7436,  

E-mail: lnm@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  

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 

 

 

 

Datoer   

Næste møde i Frivilligrådet: 10. december 2020. 

 

Tid til §18-ansøgning 

Det er nu, der skal sendes en §18-ansøgning af sted, hvis I vil nå at komme 

med i betragtning til midler i 2021. Fristen er den 22. november 2020.  

Formålet med puljen er at understøtte det frivillige sociale arbejde, der gøres i 

vores kommune til glæde for vores borgere. I kan læse mere om puljen og 

hvordan der ansøges på www.billund.dk/18-midler. 

  

 

Frivilligrådet søger kandidater til Årets Frivillig 2021 

2020 har været et mærkeligt år for os alle. Et år hvor vi har skullet stå sam-

men, ved at holde afstand. Det er ikke nemt og slet ikke i det frivillige sociale 

arbejde, hvor der er fokus på at hjælpe vores mest udsatte, sårbare og for 

nogle mest ensomme borgere.  

Der er heldigvis rigtig mange af jer frivillige, som har kæmpet videre på trods 

og tænkt i kreative baner for at fortsætte arbejdet på afstand. For det skal I 

have tak! 

Derfor er vi også glade for, at det nu igen er tid til at hylde en frivillig, som har 

gjort en særlig indsats. Så kender I en, der har ydet en særlig stor frivillig og 

social indsats, så er det nu, der skal sendes en indstilling ind til Frivilligrådet, 

via www.billund.dk/aaretsfrivillig, så der kan kåres en Årets Frivillig i 2021. Vi 

glæder os til at læse jeres indstilling.      

Nyheder for frivillige  

”Nyheder for frivillige” udsendes af Billund Kommunes Frivilligråd og frivilligheds-

konsulent. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet kontakt da  

frivillighedskonsulenten. 
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