Møde i Fælles Forum d. 11.8.2020 kl. 17-20.
Grundet COVID-19 afholdtes mødet i Foreningenes Hus i Vejle i stedet for på Højagercentret i Jelling.
Deltagere: Give 3 Pers., Børkop 1, Egtved 1, Vejle 4, Jelling 6. + Mette Stoffer.
Mødeleder: Knud Dupont, Jelling.
Referent: Hanne Basse, Jelling.
1. Velkomst v. Knud Dupont. Efter ønske blev en sang udeladt pga. corona.
2. Referatet fra 18.2.2020 blev godkendt.
( dog med en lille rettelse vedr. en aktivitet i Egtved, der skulle overgå til Ældre Sagen.) Knud D. og Knud M.
blev enige om at tage pkt. 5 under pkt. 8, Evt.
3. Mette Stoffer (fra Sundhedsafd.) havde et indlæg om Fællesskabsstafetten. ( ca. 1 t.) Vi havde lige en
kort repræsentationsrunde, hvor vi kom fra, og hvad betyder fællesskab med andre mennesker for os hver
især.
Coronaperioden har gjort mange af os socialt handicappede!
Hvad går Fællesskabsstafetten ud på? Det er starten på at prøve noget af! Arbejde med gode fællesskaber,
binde tingene sammen i en hel uge - uge 41 fra 5.-9. Okt. 2020 - i hele Vejle Kommune, synliggørelse af de
aktiviteter, der allerede kører og har gjort i mange år. Skal være en øjenåbner og skabe interesse for de
forskellige aktiviteter. Lokale ildsjæle, tovholdere og organisationer, skal sætte gang i hele kommunen,
starte i det små ude i byerne. Starter i Jelling d. 5.10., videregives til Give, Egtved, Børkop og slutter i Vejle
d. 9.10.
ABC for mental Sundhed, meningsfulde fællesskaber. Bevæg dig for livet, også fysisk! Vi har alle en andel i
fællesskabet.
A: Gør noget aktivt ! Mentalt og fysisk. Læse en bog, løse sudokuopgaver osv.
B: Gør noget sammen! Bliv medlem af en klub, kor, kursus, deltage i lokale aktiviteter.
C: Gør noget meningsfyldt! Forskelligt, hvad der giver os mening! Skabe noget, skrive noget, turde gå på
opdagelse i, hvad der er meningsfyldt. Giv komplimenter og sig tak. Hjælpe andre.
Vi så et eksempel fra Slagelse, hvordan de har lavet en Fællesskabsstafet.
Der blev snakket og diskuteret lidt om, hvorvidt Fællesskabsstafetten er en god ide`, økonomien ( søge
puljer/Lars Kastbjerg). Hvem tager sig af opgaverne, koordinering, det praktiske, fysisk og arbejdsmæssigt.
Ikke noget man skal men vil.....Der er jo forholdsvis kort tid til! En aktivitet for det frivillige liv i Vejle
Kommune Torben, Børkop, foreslog en ide-side med aktiviteter.
Der foregår 5 planlægningsmøder med start i Jelling 13.8.20.
4-6. Nyt fra Frivilligcentrene.
Jelling: intet nyt pga. corona, har ligget underdrejet. Haft to bestyrelsesmøder.
Give: heller ikke så meget nyt. Havde møde i juni og igen 12.8. En del henvendelser i værktøjskassen. Petra
har haft henvendelse fra sundhedsplejen mv.
Ønsker om aktivitet med at skaffe tøj, barnevogne mv. og flyttehjælp.
Der var enighed om at sætte et punkt på dagsordenen til næste møde, om vi fremover i centrene skal
udvide/ændre hjælpemetoder?!
Give har aflyst den årlige udflugt.
Børkop: ingen aktiviteter, har haft lukket ned, åbner næste torsdag.
Egtved: intet at berette.
Vejle (E.M.): haft lukket i Foreningernes Hus indtil 8.6.20, hvor man har startet op igen. Der er brugt meget
tid på at få coronaplanlægningen til at fungere. Rengøring mv. værktøjskassen, børnegrupper, værested
med fællesspisning er ved at starte op igen. Banko starter også igen, og gåture med mening starter op igen
1. tirsdag i sept. Ældre Sagen starter måske først op igen i nov. - havde bestyrelsesmøde i mandags.
Man har fået en ekstra bevilling på 100.000 kr. om året. Arbejde/ forebyggelse af ensomhed. Man vil bruge
pengene på at hæve Sussi`s ansættelse fra 25 t. til 33.t. Det er tabubelagt at være ensom. Der blev ansøgt
om PUF-midler ( er under SAS-pulje midler)- søgt til selvhjælp og fik bevilget 220.000 kr.

30.nov.-1. dec. Kursus: “ Bliv en bedre facilitator med arrangementshjulet”. Der bliver sendt noget rundt
om det til centrene senere.
Fra den frivillige verden er der ikke meget nyt at berette. Coronatiden har været hård. Man skral tænke
anderledes/ være kreative. Økonomisk ramt! Søge fonde. Der er kommet mere gang i frivilligheden!
7. Næste møde: Børkop 20.10.20 kl. 17.
8. Evt.:Knud M., Give: Vedr. Frivilligrådet har han sendt brev/skrivelse til Kommunen. Intet er sket siden.
Vedr. frivilligfesten d. 25.9. har han også sendt skrivelse til Trine, men intet hørt. Der er indkommet 6
emner indtil nu. Det er uvist, om det bliver til noget ( sikkert ikke).
Petra, Give, er blevet bedt om at formidle “ Lær at takle kurser”.... fra sundhedsafd. i Vejle Kommune. 19.8.
Informationsaften i Kulturhuset. Der bliver afholdt pårørendekurser i efteråret i Give og Jelling.
9. Mad - Tak for i aften!

