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Året 2020 er af mange spået til, at der vil ske noget ganske særligt, det er vi spændte på i FrivilligVest. 

Planer har vi i hvert fald mange af og vi er enige om, at det ikke er for sent at sige GODT NYTÅR – tak for et 

rigtig godt samarbejde i året der gik.  

2019 har været et spændende år, der har været et stort fokus på at understøtte og kompetenceudvikle 

ildsjælene, de frivillige og foreningerne i Ringkøbing-Skjern, dette for at sikre involvering og aktiviteter i 

civilsamfundet. 

Inden du fortsætter med at læse nyhedsbrevet igennem, kunne du gå på hjemmesiden, den er nemlig helt 

ny. Kig ind på www.frivilligvest.dk og bliv opdateret. Her kan du også få din nysgerrighed styret om, 

hvordan du og din forening kan bruge FrivilligVests foreningsservice. 

Som noget ganske særligt holder FrivilligVest jubilæum i 2020. Det er nemlig 25 år siden, at det første 

Frivilligcenter startede i Ringkøbing-Skjern, det startede i Tarm. I den anledning inviterer vi til jubilæum i 

FrivilligVest fredag den 28. februar i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Vi har endnu ikke programmet helt 

klar, men hvis du har nogle gamle artikler, billeder eller andet som du synes, at vi skal udstille, så kom 

endelig ind med dem til os eller send en mail til susanne@frivilligvest.dk – vi vil gerne låne materialet. Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen, det bliver en festlig eftermiddag. 

Medarbejderne samt bestyrelsen i FrivilligVest har gennem en længere proces fundet frem til en ny vision 

for FrivilligVest, visionen kan ses her og præsenteres også på repræsentantskabsmødet onsdag den 11. 

marts på Erhvervsskolen i Borris, hvor der samtidig vil være rundvisning 

og fortælling om skolen.  

Igen i år glæder vi os til at afholde Danmark Dejligst i Naturens Rige. 

Arrangementet afholdes lørdag den 22. august i Tarm, vi arbejder lige nu 

på at give festivalen et nyt navn, mere om dette senere, I bliver snart 

inviteret indenfor til at deltage. 

 

Har du eller din forening brug for inspiration og nye værktøjer til at 

gennemføre projekter, så er Mestring af Projekter lige noget for jer. 

Mestring af Projekter er en kursusrække i projektledelse for frivillige og 

ildsjæle. Kursusrækken består af fire temaer: Projektorganisering, 

Økonomi og Fundraising, Kommunikation og Evaluering og afslutning. I 

sammensætter selv temaerne efter, hvad I har mest brug for i jeres 

forening/projekt. 

Vi opretter løbende begivenheder på Facebook og lægger op på vores hjemmeside i aktivitetskalenderen. 

Vores kursusaktivitet har i 2019 været stor og 2020 bliver også et rigtig godt kursus år. Vi har allerede 

følgende kurser i støbeskeen og planlagt: 

Torsdag den 16. januar. ”Projektorganisering – gratis inspirationsaften” Få erfaringer, nye ideer og 

inspiration med hjem til jeres projekt. Underviser Lotte Jensen fra Upfront Europe. Oplæg fra DGI. 

Mandag den 27. januar ”Projektorganisering – workshop” Her afprøves konkrete værktøjer i et konkret 

projekt som I selv medbringer. Underviser er også her Lotte Jensen fra Upfront Europe.   

Tirsdag den 3. marts ”Økonomi og fundraising – gratis inspirationsaften” Få erfaringer, nye ideer og 

inspiration med hjem til jeres projekt. Underviser Lotte Jensen fra Upfront Europe. Oplæg fra Vestervig 

Byfornyelse ApS. 

Onsdag den 18. marts ”Økonomi og fundraising – workshop”. Her afprøves konkrete værktøjer i et 

konkret projekt som I selv medbringer. Underviser Lotte Jensen fra Upfront Europe. 
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Tirsdag den 31. marts. ”Fyraftensmøde om §18 og ansøgning til fonde”. Medborgerhuset i Ringkøbing. 

”Kommunikation af dit projekt – gratis inspirationsaften” og ”Kommunikation af dit projekt – 

workshop”. Underviser DGI Vestjylland. Annonceres senere – hold øje med det. 

Bestyrelseskursus. I samarbejde med Ringkøbing Udviklingsforum arbejder vi i øjeblikket på et 

bestyrelseskursus til afholdelse i foråret. Et kursus, hvor du får konkrete redskaber til at arbejde som 

bestyrelsesmedlem. 

Mobilkursus. Vi følger op på efterårets store succes med kurser i mobilfilm. I løbet af foråret afholder vi på 

ny - i samarbejde med DGI - kurser i mobilfilm og ”walk a story”. Underviser er Inger Bech, Mobilfilm. 

”Få endnu mere ud af samarbejdet med kommunen”. 

Er overskriften på et netop ansøgt kursus hos Center For Frivilligt Socialt Arbejde, som FrivilligVest håber at 

kunne udbyde i foråret. Kurset giver indsigt i, hvordan I træder over dørtærsklen til kommunen og kommer 

i gang med et samarbejde.  

I løbet af foråret udbydes der endnu et kursus med støtte fra Friluftsrådet i samarbejde med DGI med 

fokus på naturoplevelser målrettet sårbare børn og unge. Via linket Naturen gør alle børn glade kan du 

læse mere og aktuelt kan vi fortælle, at mere end 10 elever fra Spjald Skole alle har været på naturkursus 

med fokus på fiskeri. Det er Laksens Hus i Skjern og frivillige, som har introduceret de unge til fiskeri og 

flere unge er på vej på naturkursus.  

 

Bydelsmødrene, som vi skrev i sidste Nyhedsbrev er etablering af netværk, uddannelse og brobygning for 

kvinder fra Danmark, Østeuropa og andre steder i verden, som er 

flyttet til det vestjyske. Vi er godt i gang med projektet. Vi er i fuld 

gang med at finde de udenlandske kvinder, som er flyttet til det 

vestjyske og med planlægning af et kursusforløb, som vi håber 

starter op inden sommerferien. Kender du eller din forening en 

kvinde, som er interesseret i at blive Bydelsmor, så kontakt 

endelig FrivilligVest.  

Som vores statsminister nævner i sin nytårstale 2020, er 

ensomhed en stor udfordring i vores moderne samfund. Vi er 

derfor glade for i FrivilligVest, at vi med oprettelse af selvhjælpsgrupper kan yde vores bidrag i forhold til at 

forebygge ensomhed og følelsen af at være alene om sine udfordringer i livet. 

Nye selvhjælpsgrupper er kommet til. En særlig gruppe der kan nævnes, er en gruppe for folk med kronisk 

kræft. Gruppen mødes hver 14. dag og det er tydeligt, hvor stor glæde de har af at dele deres tanker, om 

deres særlige livsvilkår. Derudover er der startet grupper op med emner som angst, depression, kroniske 

smerter, særlig sensitivitet, pårørende grupper og senfølger efter kræft. Har du eller kender du en som har 

brug for at tale med nogen i samme situation så kontakt endelig Elsebeth på elsebeth@frivilligvest.dk eller 

mobil 29868730. 

Sommeren 2019 fik vi et ønske opfyldt, da vi fra Trygfonden og 

Socialstyrelsen fik midler til at oprette Trivselsgrupper for skoleelever i 

Ringkøbing-Skjern. Efteråret er gået med forberedelser, blandt andet 

har vi haft de frivillige gruppeledere på Trivselsgruppelederkursus i 

Herning. Her  først i det nye år, starter vi 3 nye Trivselsgrupper. 

Arbejdstitlerne er ”Familiestruktur”, ”Lavt selvværd” og ”Søskende 

med handicap”. Grupperne er ledet af frivillige med relevant 

uddannelsesmæssig baggrund.  
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BOBLBERG er en elektronisk platform, hvor man kan danne interessefælleskaber og venskaber både som 

tilflytter, borger med særlige behov eller interesse indenfor sport, kultur, fritid eller noget helt andet.  

FrivilligVest er en del af platformen og anvender den aktivt, en platform der forebygger og afhjælper 

ensomhed og motiverer til fællesskab for alle aldre www.boblberg.dk 

UNGE OG FRIVILLIGHED. I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes 

Frivillighedskoordinator og ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern er 

vi allerede nu gået i gang med planlægningen af FRIVILLIG FREDAG i 

september 2020. Der planlægges foredrag, frivillig-BAZAR og andre 

aktiviteter, hvor de unge kan få mere kendskab til de muligheder der er 

indenfor det frivillige område. Samtidig vil der være fokus på den 

betydning det frivillige arbejde har for civilsamfundet og den enkelte unges 

sundhed og trivsel. Vi glæder os til september 2020…. 

FRIVILLIG365 – er en vandreudstilling om frivillighed i Ringkøbing-Skjern både blandt unge, ældre, børn og 

voksne. Udstillingen kan lige nu ses på Sundhedscenter Vest og fra 1. februar 2020 udstilles den i 

Rådhushallen i Ringkøbing. Kender du et lokalt sted, som er interesseret i udstillingen, så kommer vi gerne 

ud og hænger den op. Projektet er støttet af Sydbank og Ørskov Gruppen. Udstillingen indeholder 14 

billeder og 4 fakta plancher omkring FRIVILLIGHED og kan lånes helt gratis. Vil du lave en aftale, så kontakt 

os på frivilligvest@frivilligvest.dk eller på telefonen 8230 6770.  

GODT AT VIDE FOR ILDSJÆLE, FRIVILLIGE OG FORENINGER. Der er mange muligheder for dig som ildsjæl, 

frivillig og forening for at søge midler til aktiviteter m.m. Hold øje med §18, hvor man kan søge tilskud til 

frivilligt socialt arbejde. Du kan læse om §18 her. Du kan også søge Landdistriktspuljen, som du kan læse 

her Landdistrikspuljen 

Brug gerne kommunens aktivitetskalender kvit og frit til at få dit arrangement ud til så mange som muligt. 

Læs vejledningen her Kultunaut. 

Der er også mulighed for at få adgang til www.fonde.dk så skal I kontakte fritidskonsulent Lene Holm 

Poulsen lene.holm.poulsen@rksk.dk eller på mobil 2234 4791. 

Har du i øvrigt brug for hjælp i din forening til vejledning i forhold til fundraising, netværksmøder, 

projektsparring, kurser eller andet, så kontakt endelig FrivilligVest på frivilligvest@frivilligvest.dk  eller på 

telefonen 8230 6770. 

Til sidst HUSK at give os et like på Facebook…. 

GODT NYTÅR - Bedste hilsner fra FrivilligVest 
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