Nyhedsbrev til det frivillige sociale område i Rebild kommune
18. september 2019
Om: Frivillig Fredag, §18-tilskud og Frikvarter

Kære frivillige, frivilliggrupper og frivilligorganisationer
I får et hurtigt nyhedsbrev denne gang, for vi har meget travlt med at forberede Frivillig Fredag
den 27. september. Men der er lige et par ting, vi gerne vil fortælle jer.
Frivillig Fredag 27. september på Støvring Gymnasium kl. 15.30-20
Det bliver en spændende og festlig dag! Husk at melde jer til senest fredag den 20. september til
cskf@rebild.dk eller på tlf. 9988 8450.
Vi har fastlagt et alsidigt program og har også lige set produktionskøkkenets forslag til traktement,
og I kan godt glæde jer!
For jer, der kun kan være med enten om eftermiddagen eller om aftenen: skriv det ved
tilmeldingen, så vi ved, hvor mange mennesker vi skal bestille traktement til.
Jeg vedhæfter indbydelsen igen, denne gang i den udformning som også var i avisen.
Ansøgning om §18-midler
Så er det tid at indsende en ansøgning om tilskud fra §18-midlerne (støtte til det frivillige sociale
arbejde) for året 2020. Ansøgningen, der skal udfyldes elektronisk, skal sendes inden den 1.
november.
I kan læse kriterierne og finde ansøgningsskemaet på https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-ogfrivillig/frivilligt-socialt-arbejde, se allernederst på siden.
Jeg beklager, at det af tekniske grunde ikke er muligt at vedhæfte noget (f.eks. program eller
regnskaber) til ansøgningsskemaet. Hvis I gerne vil sende noget supplerende materiale, må I gerne
sende det til min mail.
Har I spørgsmål ang. §18-tilskud eller ansøgningen, så skriv også gerne en mail til mig.
Frivillige søges til en ny indsats for demensramte familier:
Frikvarter for pårørende til personer med demens
I har nok hørt om muligheden for at få en demensveninstruktør på besøg i jeres forening, og at vi
sammen gerne vil gøre Rebild Kommune til en demensvenlig kommune.
Nyt er, at der dannet en arbejdsgruppe af frivillige fra forskellige organisationer
(Alzheimerforeningen, Røde Kors, Ældre Sagen og kirkerne), der sammen vil forsøge at etablere en
slags demens- aflastningstjeneste. Vi kalder det ”Frikvarter for pårørende til demensramte”.
Tanken er, at der kan komme en frivillig ud i hjemmet for at give den pårørende et pusterum, så
han eller hun lige kan komme hjemmefra i et par timer.
Disse frivillige får en særlig introduktion, så de er godt rustet til opgaven. Gruppen har nogle få
frivillige allerede, men der er behov for flere. Har du lyst til at høre mere om det, så kontakt mig
gerne.
Dette nyhedsbrev slutter vi med et fint digt om Frivillig Fredag, forfattet af frivilligrådsmedlem
Axel René Aubertin:
Frivilligdagen
For frivilligsagen
Alle de møder med sjæl og med krop
Thi intet i livet
Er blevet os givet

Derfor vi med glæde i dag møder op
Frivilligsagen
Har frivilligdagen
En dag, som giver os alle en grund
En grund til at mødes
Hvor hjælpsomhed fødes
Til fest og til glæde, vi mødes en stund
Velkommen til dagen
For frivilligsagen
Ja, dagen hvor Danmark og alle vil fejre
Personer med ånd
Som giver en hånd
Med gerning, som ensomhed nu kan besejre

Venlig hilsen
Sietske Vlieger Møller
Frivilligkoordinator
Tlf.: 99889415
Mobil: 41147900
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