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Kære Medlemmer 

 

Så fik vi gang i august og sensommeren og udsigten til en dejlig ny sæson. Vi glæder os rigtig 

meget til at se en masse glade frivillige og borgere til Foreningernes Dag. Vi håber, at der også 

fremover vil være masser af foreninger, der har lyst til at fylde byen med aktivitet, så de mange 

1000 borgere, der dukker op på dagen kan få øjnene op for mangfoldigheden i foreningslivet.  

Begge videoer (den for sociale foreninger og den for ældre) ligger nu på hjemmesiden, så du kan se 

dem. 

 

Nyt fra Sekretariatet. 

Sekretariatet har hen over sommeren fået kontakt til Palle, som kommer og hjælper os med alle de 

små praktiske opgaver i huset. Vi er glade for at Palle tager sig tid til at hjælpe os, og vi håber, at 

alle, der bruger centeret, vil tage godt imod ham, hvis I skulle løbe ind i ham.  

 

Lene er nu startet i barselsvikariatet, og hun kan kontaktes på Signes mail. signe@fri-villig.dk og 

også Signes telefon forbliver åben i den normale åbningstid mandag - tirsdag og torsdag fra kl. 10 - 

15. Du kan læse mere om Lene på Fri-villig.dk under Kontakt.  

 

Annoncer i 2022  

Der er nu 1 annonce tilbage i efteråret.  

 

OKTOBER  

Deadline: d. 22. september (der skal din annonce være klar, så kom i god tid) 

Udkommer: d. 5.-6. oktober  

 

§18 og §79 Ansøgninger 

Som vanligt kommer Laila Mørch, Folkesundhed, Guldborgsund Kommune og fortæller om, hvordan man 
ansøger - hvad der bliver lagt vægt på i ansøgningerne, praktiske tips og gode råd. Der er kommet et nyt 
byråd siden sidste gang, der blev delt midler ud, så det er nok værd at se på deres kriterier inden, man 
ansøger.  
 

Torsdag d. 1. september kl. 15 - 17 
Sted: Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F. 
Entré: Gratis 
Tilmelding: navn, telefon, mailadresse og frivillig forening til Signe@fri-villig.dk eller telefon 54 82 00 55 
 

Hjælp til ansøgningen. 
Vil du gerne have en hånd med ansøgningen - så hjælper vi gerne, men kom ikke i sidste øjeblik(så kan vi 
ikke nå at rede trådene ud, hvis der er noget galt)! Bestil en tid nu til at få hjælp til ansøgningen på tlf.: 54 
82 00 55. Det er Jørgen Hansen fra e-administrationen, som hjælper i de fleste tilfælde, Centerleder, 
Birgitte Zimling hjælper med de mere kringlede ansøgninger. 

https://fri-villig.info/foreningernesdag2022/
mailto:signe@fri-villig.dk
mailto:Signe@fri-villig.dk
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Der bliver åbnet for ansøgninger d. 15. august. 
Sidste ansøgningsfrist: 30. september 
Tjekliste inden du ansøger - er din bankforbindelse i orden (vi oplever stadig, at der er midler som ikke kan 
udbetales, fordi bankforbindelsen ikke er i orden), er CVR.nummeret aktivt (det skal aktiveres hvert 3.die år 
(vi ser flere foreninger hvert år, som opdager, at de ikke længere har et cvr.nr, fordi de har glemt at 
aktivere det), og er det knyttet til bankkontoen, har du et budget for 2023, har du opdateret din 
foreningsprofil på Foreningsportalen med de rigtige kontakttelefonnumre og mailadresser, og har du styr 
på hvem, der er kontaktperson på ansøgningen/afregningen du skal til at skrive. Alt det kigger vi også lidt 
på på mødet. 

 

 

Foreningernes Dag  

- Nu skal vi have borgerne til at komme og møde jer 

 

lørdag d. 10. september 

 

I kan stadig nå at melde jer til - sidste frist er d. 21. august.  

Tilmelding til: FORENINGERNES DAG:  

Benyt linket herunder og brug nedenstående brugernavn og password.  

https://arrangement.guldborgsund.net/Registration/RegLogin  

Brugernavn: forening22  

Password: forening22  

Informationamøde tirsdag d. 16. august kl. 17 - 18 i Byrådssalen - ingen tilmelding  

Der er mulighed for at tilmelde sig på mødet - skrive sig på scenelisten - hente p-tilladelser - få en 

snak om aktiviteter på standen - og selvfølgelig møde alle de andre foreninger. Er du usikker på, om 

I vil deltage, så kom og tal med os og lad os høre, hvad jeres bekymring er, måske kan det let løses. 

 

Men tiden er kommet til at koncentrere sig om at få gæsterne til at komme 
- og det kan vi ikke klare alene. 

 

Del linket til vores hjemmeside med jeres frivillige og borgere:   

https://fri-villig.info/foreningernesdag2022/ 

 

Eller del opslaget her på facebook: 

https://www.facebook.com/454140801381662/posts/5057431291052567 

 

Vedhæftet denne mail er også plakaten - vil du gerne have et par plakater til at hænge op, kan du 

enten printe eller bestille dem i Frivilligcenteret 54 82 00 55 - du kan hente dem på alle tider af 

døgnet, hvis du ønsker, bare spørg os. 

 

https://arrangement.guldborgsund.net/Registration/RegLogin
https://fri-villig.info/foreningernesdag2022/
https://www.facebook.com/454140801381662/posts/5057431291052567
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Frivilligprisen 

Vi glæder os til at få en masse indstillinger til Frivilligprisen. Alle kan indstille en social frivillig/forening til at 

blive hædret som Årets Frivillig 2022. Der må også gerne være små foreninger blandt indstillingerne - men 

alle indstillede skal arbejde på det sociale område, så spred budskabet blandt frivillige og borgere - plakaten 

er vedhæftet, så du kan hænge den op. 

Man kan maile eller aflevere en indstilling i Frivilligcenteret indtil d. 26. september 

Det er Frivilligcenterets bestyrelse, som træffer beslutningen om, hvem der får frivilligprisen (det er altså 

ikke et spørgsmål om, hvor mange indstillinger, den enkelte frivillig/forening får), og selve prisen er en 

event for den frivillige/foreningen i sommeren 2023. Som oftest er det en overraskelse, hvad der skal ske, 

og det er frivilligcenteret, som planlægger oplevelsen. 

Vil du se, hvem der gennem tiden har fået Frivilligprisen, så hænger der gruppebilleder i det blå lokale i 

Frivilligcenteret. Det er på Dialogmødet at Frivilligprisen deles ud, og det er oftest formanden for det 

kommunale udvalg, som holder talen og overrækker prisen. 

Men for at alt det skal kunne ske – så skal vi have nogle indstillinger, så se dig om 

– er der ikke en frivillig/forening du kender, der kunne fortjene at bliver 

overrasket med Frivilligprisen. 

Indstillingen skal indeholde følgende: 

1. Jeg indstiller følgende – navn/forening, telefon eller mail – frivillig social forening 

2. kort beskrivelse af den frivillige indsats, hvad synes du gør vedkommende frivillig eller 

forening til en god kandidat? 

3. Dit eget navn og telefonnummer og mail adresse. 

Send svaret til 

Signe@fri-villig.dk – ring på 54 82 00 55 eller aflever den på adressen Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F. 

– OG VI VIL GERNE HAVE MANGE AT VÆLGE IMELLEM. 

KOM VIDERE MAND 

Mænd er ikke de bedste til at række ud, når de har det svært og oplever begivenheder, de ikke selv kan 
håndtere. 
Når livet gør ondt, er det vigtigt at kunne og turde dele sine tanker. Det kan man blive bedre til i en gruppe, 
som Jan Riis, formand for Guldborgsund Frivilligcenter, står bag. 
 

mailto:Signe@fri-villig.dk
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Kom Videre Mand er en samtalegruppe med et koncept lavet af mænd til mænd. 8 mænd mødes i 8 uger til 
en samtale om et nyt tema hver uge. Der kan man blive bedre til at formulere, det der er svært, og man kan 
få et kærligt skub ud af isolation, ensomhed, begrænsende tanker og få lidt sat ind på selvværd- og 
selvtillidskontoen, og i det hele taget få værktøjer til at håndtere kriser med større overskud, så det er godt 
at komme ud på den anden side. 
 
Deltagerne kommer i alle aldre fra 25 – 80 år og med alle slags årsager – ensomhed – skilsmisse – 
arbejdsløshed eller andre livsændrende oplevelser. 
 
Næste forløb starter d. 28. september kl. 16:00 - 19:00 
 
Er du interesseret i at deltage i forløbet, skal du henvende dig til 
Tovholder Jan Riis, tlf.: 40 45 09 74 

 

Dialogmøde 

Dagen er valgt!  

Onsdag d. 9. november kl. 17:00 - 20:00 

 

Der er en ny Plan-Strategi for Guldborgsund Kommune på vej, og de 2 udvalg Socialudvalget og 

Ældre- og Omsorgsudvalget har eller er midt i at planlægge og afvikle workshops, der skal forme 

de næste 3-4 år i Kommunen efter de principper, som de ønsker at arbejde hen imod. Vil det påvirke 

de frivillige sociale foreningers arbejde? - ja, blandt andet fordi det er i de udvalg 

tildelingskriterierne for §18 og §79 ligger. Det vil sikkert også have andre effekter, som vi i 

fællesskab måske kan blive lidt klogere på denne aften.  

 

Der kommer mere om tilmelding og indhold i løbet af efteråret - men de første politikere 

(Borgmester Simon Hansen, Camillo Krog) og ledere (Direktør Allan Ruders, Center for 

Socialpsykiatri Centerleder, Bodil Pedersen) har meldt sig til, så sæt bare dagen af - det bliver 

spændende. 

 

 

TEMAMØDE - Den attraktive forening 

Guldborgsund Kommune holder nu 

 

Mandag d. 22. august kl. 18 - 21 

 

Et spændende temamøde med fokus på at styrke fællesskabet i foreningslivet og udvikle foreninger.  

 

Praktiske oplysninger: 

Dato: mandag den 22. august 2022 

Sted: Rådhuset, Parkvej 37 i byrådssalen  
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Tidspunkt: kl. 18.00 – 21.00 

Forplejning: Sandwich, vand, frugt, te og kaffe 

Pris: Gratis 

 

Aftenens program: 

18.00              Velkomst ved formanden for folkeoplysningsudvalget Lene Madegaard 

18.10 - 19.20   Oplæg ved Torben Stenstrup. 

19.20 - 19.40   Pause med sandwich og vand  

19.40 - 20.50   Oplæg fortsat med øvelser, cases og masser af dialog   

20.50              Opsamling og evaluering. 

21.00              Tak for i aften                      

 

Målgruppe:  

Alle foreninger, som ønsker at få ny inspiration og nye ideer og tiltag til ledelse af frivillige og 

udvikling af foreninger.  

 

Oplægsholder: Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne.    

 

Tilmeldingslinket:  Tilmelding til temamøde 

• Brugernavn: tema22august 

• Password: tema22august 

 

Tilmeldingsfrist:  onsdag den 17. august   

 

Du kan læse mere om mødet og indholdet her 

 

Frivilligjob.dk 

Det er nu en realitet at Frivilligjob.dk ligger direkte på vores hjemmeside - fri-villig.dk - men før vi 

kan begynde at markedsføre det overfor borgerne, så skal vi have nogle job ind at ligge på portalen, 

ellers skal borgerne se på en tom oversigt. Derfor vil vi være ekstra opmærksomme på, at I får lagt 

jeres Frivilligjob ind digitalt på portalen.  Det kan faktisk lykkes at finde frivillige på nettet. 

 

En forening har hen over sommeren fundet en kasserer på 

Frivilligjob.dk 

 

 

Telefoner og døre er åbne - ring - skriv eller kig ind til en kop kaffe - vi glæder os til at se jer igen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte Zimling  

https://arrangement.guldborgsund.net/Registration/RegLogin
https://fri-villig.info/spaendende-kommunalt-temamoede/
file:///C:/Users/Ejer/Dropbox/Ledermappe/A-Frivilligcentret/Nyhedsbreve/2022/fri-villig.dk
https://fri-villig.info/frivilligjob/
https://fri-villig.info/frivilligjob/
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Centerleder 

Guldborgsund Frivilligcenter 

Tlf. 5128 1205  

www.fri-villig.dk  

Guldborgsund Frivilligcenter er en forening, som arbejder for at støtte, udvikle og synliggøre den 

frivillige sociale indsats i Guldborgsund. 

 

 
 

http://www.fri-villig.dk/

