FORENINGS-VEJVISERAUGUST-2018 BILLUND
KOMMUNE

Frivilligcenter Billund udgiver Forenings Vejviser. Her videregives oplysninger om frivillige
sociale organisationer, foreninger, netværk mv.
Den frivillige sociale verden er mangfoldig, og vi får ikke det hele med. Ligesom der vil
være kontaktoplysninger, åbningstider og tilbud, som ændres kort efter udgivelsen. Derfor
er Forenings Vejviser et kig ind i den frivillige sociale verden og aldrig et endeligt overblik.
Frivilligcenter i Grindsted hører meget gerne fra dig, når du opdager, at noget mangler, en
forening har fået ny formand, et mødesteds nye åbningstider eller lignende. Sammen kan
vi gøre Forenings Vejviser endnu bedre.
Du er altid velkommen til at kontakte Frivilligcenter Frisam, når du søger frivillige sociale
tilbud. Eller måske selv ønsker at være frivillig. Vi er også gerne med til at udvikle en ide
eller søge løsninger på et problem i din forening. Kontaktoplysninger til Frivilligcenter
Frisam og vores åbningstider ses længere nede i teksten.
Vi indgår altid gerne aftale om møde, deltagelse i arrangement mv. i hele Billund
kommune.

Sekretær Lisbeth Rathleff
Frivilligcenter Billund august 2018

Mange danskere yder en imponerende frivillig indsats til gavn for mennesker, lokalsamfund
og samfundets sammenhængskraft. Der er også mange danskere, som ikke er aktive i den
frivillige verden. Spørger man dem, hvorfor de ikke er frivillige, er svaret ofte: fordi jeg ikke
er blevet spurgt!
HUSK AT SPØRGE DIN NABO, MENNESKER I KØEN I SUPERMARKEDET,
KOLLEGER, VENNER ……….. Der er altid brug for flere gode kræfter i den frivillige
verden. Og der er mange gode oplevelser til alle, der har lyst til at være frivillig!
Ønsker du indblik i de mange muligheder i den frivillige sociale verden i Billund kommune,
er du velkommen i Frisam. Du må også gerne opfordre andre til at besøge os på Banegårdsvej 45b i Grindsted, hvor åbningstiden er 9.00 - 12.30.
Venlig hilsen Anne Eriksen, Formand for bestyrelsen i Frisam

Frivilligcenter Frisam
Frivilligcenter Frisam er ledet af en bestyrelse med repræsentanter fra frivillige sociale
organisationer, foreninger og netværk. Bestyrelsesformand er Anne Eriksen.
Frivilligcenter Frisam kan være med til at understøtte, koordinere og udvikle det frivillige
sociale felt, og alle frivillige organisationer, foreninger og netværk med fokus på det
sociale, er velkomne til at bruge frivilligcentret. Besøg Frivilligcenter Frisams hjemmeside:
https://www.frivillig-billund.dk

Foreninger:

Alzheimerforeningen Sydvest
Alzheimerforeningen Sydvest er en støtte- og pårørende forening.
Vi sætter fokus på sygdommen Demens og følgevirkninger for demente og pårørende,
samt plejepersonale, læger og politikere mm.
Vi støtter pårørende, der er berørt af demens, så de har mulighed for et godt og
indholdsrigt liv og har livskvalitet.
Adresse
Tranebærvej 9, 6753 Agerbæk
Telefonnr til
21621011
kontakt
hhhe@knudsen.mail.dk
Mailadresse
Hjemmeside
www.alzheimer.dk
hovedorganisation

Beredskabsforbundet Billund-Grindsted
Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.
Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så
borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i
dag og i fremtiden. Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.
Adresse
Hedemarken 16, 7200 Grindsted
Telefonnr til
26467514
kontakt
Mailadresse
bf@beredskab.dk
Hjemmeside
www.bf-syddanmark.dk
hovedorganisation
Facebookadresse Beredskabsforbundet Billund-Grindsted

Dansk Blindesamfund
Hyggeklubben Grindsted
Blind og svagtseende mødes 1 gang i måneden til hyggeligt samvær, med kaffe og kage
og meget snak.
Adresse
Lena Bech, Birkeholtvej 2, 7200 Grindsted
Telefonnr til kontakt
75323312
Mailadresse
lenabech@outlook.dk

Dansk Folkehjælp – Grindsted Afdeling
Dansk Folkehjælp er en frivillig organisation, som hjælper de svage i samfundet og
uddanner folk i førstehjælp. For at kunne hjælpe de svage i samfundet arrangerer vi
forskellige aktiviteter i lokalområdet, så som at stå i en tombolavogn, ferielejer for
enlige forsørgere og deres børn, netværksgrupper osv. Endvidere står vi
sammaritervagt til forskellige stævner, løb osv.
Telefonnr til
26282371 til formanden
kontakt
28953215 til vagtfordeler
Mailadresse
grindsted@afdeling.folkehjaelp.dk
Hjemmeside
www.folkehjaelp.dk
hovedorganisation

Kontakten
Kontakten yder forskellige former for hjælp til flygtninge og indvandrere, f.eks. lektiehjælp
og forklaring af breve fra det offentlige. Kontakten er lig med et fællesskab på tværs af
sproglige og kulturelle forskelle. Her møder vi hinanden med åbenhed og nysgerrighed.
Adresse
Østerbrogade 2, 7200 Grindsted
Telefonnr til
75 32 31 10
kontakt
Mailadresse
kontakten@kontakt.dk
Hjemmeside
www.kontakt1.dk
Facebookadresse Ikke etableret endnu

Kræftens Bekæmpelse - Lokalforening Billund
Café for livet
Telefonnr til
kontakt
Mailadresse
Hjemmeside
hovedorganisation
Facebookadresse

En anderledes café for kræftramte og pårørende.
28181008 (Inge)
ingececilie@gmail.com
www.cancer.dk
Ikke etableret

LAFS Støttegruppe - Grindsted
Lafs arbejder løbende på at forbedre vilkårene for mennesker på kanten af
arbejdsmarkedet. Netværksgruppen i Grindsted, mødes sidste torsdag i måneden i
Frisams lokaler, fra kl. 15 til 17. Her kan kommende og nuværende fleks- og
skånejobbere møde ligesindede, erfaringsudveksle, afklare love og regler, og der
arrangeres foredrag.
Telefonnr til
29 70 00 65
kontakt
Mailadresse
Lindachr1974@gmail.com
Hjemmeside
www.lafs.dk
hovedorganisation
Facebookadresse Støttegruppe til LAFS, Grindsted

Pensionistforeningen Stenderup - Krogager
Formand Olga Thomsen Nørrevej 37 B Stenderup- krogager 7200 Grindsted
Kassere Else Marie Simonsen Storegade 14 Stenderup- krogager
Næstformand Elly Christensen Rosenvej 12 Stenderup Krogager
Sekretær Alis Husum Krogagergaardsvej 113 Stenderup - Krogager
Menig Laurits Thomsen Nørrevej 37 B Stenderup -Krogager

Ældre Sagen – Grindsted Lokalafdeling
Alder er noget alle har, men ingen er kun deres alder. Nogle har brug for støtte og
omsorg. Andre kan ikke finde timer nok i døgnet til alt det, de skal nå.
Ældre Sagen skaber rum for gode liv — uanset alder.
Vær med sammen med 825.000 andre danskere. Du er velkommen.
Adresse
Jyllandsgade 43, 7200 Grindsted
Telefonnr til kontakt
40194635
Mailadresse
Troels@Gydum.dk
Hjemmeside
www.aeldresagen.dk/grindsted
Facebookadresse
https://www.facebook.com/AeldreSagenBillundGrindsted

ANNONCERING EFTER FRIVILLIG!!

Grindsted afdelingen:

Patientstøtter på Sydvestjysk Sygehus i
Grindsted
Kontaktperson for frivillig
Tlf
Mail
Søges en frivillig til en
længere periode eller til et
enkeltstående arrangement?
Hvor lang tid skal den frivillige
regne med at sætte af?
Hvad skal den frivillige lave?
Hvad skal den frivillige
kunne?
Andet

Karen Ostersen
75324424
oleostersen@mail.tele.dk
Søger en frivillig til længere perioder

2 timer hver 14 dag
Besøge patienter, hygge, snakke - samt evt. køre en tur
rundt i anlægget eller rundt i byen
Skal være god til at lytte og være omsorgsfuld
Da mange er indlagt i længere tid og ikke har
pårørende, kan du være det friske pust i hverdagen

Grindsted afdelingen:

Støtte for herlige børn med udfordringer
Kontaktperson for frivillig
Tlf
Mail
Søges en frivillig til en
længere periode eller til et
enkeltstående arrangement?
Hvor lang tid skal den frivillige
regne med at sætte af?
Hvad skal den frivillige lave?
Hvad skal den frivillige
kunne?

Inge Pedersen
22 24 36 66
ingececilie@gmail.com
Vi søger frivillige til en længere periode

4 timer torsdag eftermiddag, dog ikke i skolernes ferie.
I skal være sammen med herlige børn, der har
udfordringer
Godt humør

