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Kære Medlemmer 
 
1/3 af deltagerne i Foreningernes Dag i morgen lørdag d. 10. september er Sociale Foreninger. Og 
meningen med at lave Foreingernes Dag i første omgang var at give de Sociale Foreninger en 
mulighed for at være synlige på et tidspunkt, hvor alle andre foreninger starter deres sæcon, og hvor 
der er rift om de frivillige kræfter, så det er glædeligt, at deltagelsen er så stor, så har vi opfyldt 
målet på den gode måde. 56 foreninger deltager i år, 230 sanwich er bestilt til de frivillige, og vi 
glæder os til at byde alle foreningerne og alle borgerne velkommen kl. 10 på Store Torv. 

VI SES I MORGEN! 
 
Nyt fra Sekretariatet. 
Vi henstiller igen til, at man booker en tid, hvis man har opgaver, man gerne vil have hjælp til i 
sekretariatet. Hver gang der kommer én ind, som "bare lige" skal have ordnet noget, så er der 
planlagte opgaver, der bliver forsinket for andre foreninger. Kom i god tid med din opgave, book en 
aftale, send materialerne på forhånd, så kan alle få klaret opgaverne til tiden - ellers kan du risikere 
at blive afvist. Vi servicerer 200 foreninger i sekretariatet, og der er travlt, og vi vil gerne hjælpe 
alle, hvis vi kan, men det skal planlægges for at lykkes. 
 
Læg mærke til at de fleste foreningsfoldere nu ligger på foreningens medlemsside på hjemmesiden, 
så kan alle let få dem i hånden. 

 
Annoncer i 2022  
Der er nu 1 annonce tilbage i efteråret. Vi har udvidet fra en halv side til en hel, så der er et par 
enkelte tilbage stadigvæk. 
 
OKTOBER  

Deadline: d. 22. september (der skal din annonce være klar, så kom i god tid) 
Udkommer: d. 5.-6. oktober  

 
I oktober og november kan I finde opslag fra vores Facebook på Folketidendes forside under 
Handel Lokalt. Det er en del af planen at prøve forskellige former for annoncering af, så vi kan 
finde den bedste måde at synliggøre jer på, og så vi kan blive bedre til at råde og vejlede. 
 

§18 og §79 
Der er ansøgningsfrist på de kommunale puljer d. 30. september. Har du brug for hjælp, så skal du 
hurtigst muligt kontakte Frivilligcenteret. Se det tidligere nyhedsbrev på hjemmesiden for 
yderligere oplysninger om ansøgning og puljerne.  
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Vi må til det! 
Telefoner, I-pads, NemID, MitID, PodCarst, Streaming - den digitale tidsalder er her Apps er kommet for at 
blive i en eller anden form og foreningerne må tilpasse sig det digitale liv, som resten af tilværelsen er fuld 
af. Det er der også mange, der gør - de bruger Facebooks lukkede grupper, og andre smarte funktioner. 
Alligevel mangler der det gode enkle stykke værktøj, som alle kan få glæde af både foreningerne og de 
frivillige.  
 
Vi våger det ene øje - og tror, vi har fundet noget, som har nok gode kvaliteter til, at det kan opfylde 
de behov som både foreningerne, de frivillige og dem der ønsker en løsere tilknytning til 
frivilligheden har. Derfor rykker vi nu og indbyder jer til et informationsmøde om et digitalt værktøj 
til brug i foreningerne.  
 
Vi arbejder på at etablere et pilotprojekt med mindst 10 foreninger i Guldborgsund (sociale - 
kulturelle - idræt, institutioner, store og små foreninger), som kunne være interesseret i at 
samarbejde om at prøve det af. Vi kan se den udfordring, som alle foreninger kæmper med, 
problemstillinger som allerede er en realitet, og vi vil gerne have alle de mange nye frivillige med, 
som er naturligt digitale. Vi vil vise jer, at andre har haft stor glæde af det her, og give jer 
muligheden for at være med til at udvikle og påvirke produktet. 
 
Vi tager initiativ til at starte projektet omkring en App, som Unitii har udviklet og fortsat udvikler 
på - 
 

som skal hjælpe foreningerne med at administrere deres frivillige 
som kan hjælpe specielt de unge med at være aktive med det, de har lyst til 
som er let og intuitivt at bruge i hverdagen både for foreningen og for den frivillige 
som også giver Ad Hoc-Frivillige mulighed for at komme tættere på din forening 

 

Vi vil gerne fortælle meget mere om projektet 
 

Mandag d. 26. september kl. 16:30, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F. 
 

- men vi er der ikke alene - der er folk fra Unitii, som viser, hvordan det ser ud foran og bagved, der 
kommer forhåbentlig en frivilligcenterleder og en frivillig, som bruger systemet, der er forhåbentlig 
en repræsentant fra Frivilligcenter Lolland - og så jer, som skal stille alle de rigtig gode spørgsmål. 
Når det stadig virker lidt uvist, så er det fordi, vi har haft meget travlt med at nå i mål med at kunne 
invitere jer allerede nu, og dernæst skal vi vide, at I er der, og har lyst til vide mere. 
 

I binder jer ikke til noget, fordi I deltager denne aften! - og I må gerne komme bare fordi I er 
nysgerrige, men I skal også være oprigtig interesseret for måske at deltage, hvis I kan se jer selv i 
projektet. Vi kommer til gengæld med en god plan for, hvordan vi kommer godt i gang, og vi er der 
for at løse de udfordringer, som måtte være der.  
 
Tid: d. 26. september kl. 16:30 
Sted: Banegårdspladsen 1A (hvis ikke vi bliver for mange - derfor er det vigtigt med en tilmelding, så vi kan give 
dig besked, hvis vi flytter det). 
Entré: Tilmelding senest d. 22. september på tlf.: 51 28 12 05 (telefonsvarer) eller mail: bli@fri-villig.dk 
husk tydeligt at lægge navn, telefonnummer og forening. 
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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: 

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

kort beskrivelse af den frivillige indsats, hvad synes du gør vedkommende frivillig eller forening til 
en god kandidat? 

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. 

Dialogmøde 
Dagen er valgt!  

Onsdag d. 9. november kl. 17:00 - 20:00 
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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.  
 
Tid: onsdag d. 9. november kl. 17 - 20 (vi starter til tiden) 
Sted; Vandrehjemmet, Østre Alle 110, 4800 Nykøbing F. (lige overfor Zoo) 
Entré: Da vi spiser suppe sammen, er det nødvendigt med tilmelding til Frivilligcenteret 54 82 00 
55 eller mail: Signe@fri-villig.dk senest 31. oktober! 
 

TEMA -TYPE 2 DIABETES 

Guldborgsund Kommune, STENO og Absalon er i gang med et større samarbejde omkring Type-2 
diabetes. Afledt af dette har en masse fagpersoner (herunder Frivilligcenteret) forsøgt at belyse, 
hvilke tilbud der kunne være rigtig gode for mennesker med Diabetes. Et af disse tilbud forestiller 
vi os, er et madlavningshold for mennesker med diabetes og deres pårørende.  
 
Derfor er vi nu i gang med at undersøge behovet for et madlavningshold, og hvis vi kan få det til at 
ske - så opretter vi et.  
 
Der er mange borgere i Guldborgsund, som har Diabetes Type 2 - flere end i andre kommuner, og 
derfor giver det mening at undersøge, hvad borgerne selv synes, de har brug for. 
 
Hjælp os ved at tilkendegive en interesse for Diabetes Type 2, og sige ja til, at vi det næste år, må 
kontakte dig og informere dig om udvikling og aktiviteter på dette område. Du vil blandt andet 
kunne melde dig på madlavningskurset - hvis vi får etableret det. 
 
Du siger ja til, at vi må kontakte dig indtil 10. september 2023 med oplysninger og aktiviteter, der 
handler om Diabetes Type 2 
Gældende fra dato: 10. september 2022 
Opgiv kontaktoplysninger til: bli@fri-villig.dk 
Navn, telefonnummer, mail  
- og du må gerne skrive meget kort, hvorfor du er interesseret. 
 
Informationen her må meget gerne spredes. 
 

Her Gror Vi 
50 mio. kr. i ny pulje til mere bynatur i Nordea-Fonden 
  
Har I en idé til at skabe flere gode liv i jeres nabolag?  
Så kan I nu søge op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje.   
Nordea-fonden uddeler 50 mio. kr. til projekter, som får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.   
Læs mere på www.nordeafonden.dk/hergrorvi   
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Banditter 
"Nogen" har oprettet en googlemail som ligner formandens så meget, at man i forbifarten ikke 
lægger mærke til, at det ikke er den rigtige mail Formand@fri-villig.dk - 
formand.frivillig@gmail.com). Derefter har de på hjemmesiden fundet frem til 
bestyrelsesmedlemmer, som de har skrevet til, og der forsøgt at få overført penge.  
 
Vi er ikke det eneste frivilligcenter der er blevet prøvet - vi er heller ikke den eneste forening, som 
er blevet prøvet - alt dette kun for at sige - der er nogen Banditter derude, og pas på jer selv og 
hinanden. God kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne er en vigtig del af 
foreningsarbejdet, så sådanne ting ikke kan ske. 
 


