PROGRAM
Frivilligugen 2020
Uge 39

Hvornår og hvor

Hvad

Mandag d. 21.9 fra kl. 15.00 til og
med lørdag den 26.9. kl. 14.00
Kolding Bibliotek, Bibliotekstorvet

Kom og læs om nogle af alle de frivillige foreninger i Kolding
Kom forbi biblioteket og læs om de frivillige foreninger i byen. Fra mandag
eftermiddag til lørdag kan du på Bibliotekstorvet, læse om nogle af alle de
frivillige foreninger i Kolding.
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Mandag d. 21.9 til fredag d. 25.9
kl. 12.00-16.00
På Akseltorv

Vil du være med i et bæredygtigt fællesskab?
Kom og hør om Kolding Kommunes nye indsatser for bæredygtighed.
Få tips og tricks til hvordan du eller din forening kan blive mere bæredygtig.

Mandag d. 21.9 kl. 10.00
Fra Akseltorv
Tirsdag d. 22.9 kl. 10.00
Fra Naturskolen
Onsdag d. 23.9 kl. 10.00
Fra Sundhedscentret

Gå en tur med Bevæg dig for livet
Vi går en tur rundt i byen og naturen omkring Kolding.
Sammen med Parasport og Idræt for Sindet tilbydes et specielt
One Mile for sindet fra Naturskolen.
Tilmelding ved Vækststedet på telefon 7979 0894.
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Tirsdag d. 22.9 kl. 17.00-20.00
Bronzehallen hos Redux,
Bronzevej 3. Følg skiltene

”Giv dit genbrug en på lampen”
Vær kreativ genbruger, når vi upcycler lp’er og rivejern til lamper.
Repair Café og Redux sørger for materialer, værktøj og vejledning.
Tobbers sørger for lidt mad og drikke. Tilmelding nødvendig på:
Kolding.dk/Bronzehallen - Grundet COVID-19 er der max plads til 25.

Onsdag d. 23.9 kl. 16.00-17.00
Kolding Kommunes Facebook-side

Fællessang – hver for sig
Syng, lyt og vær med når dygtige musikere og sangere spiller og synger
sange bl.a. fra højskolesangbogen via Facebook.
Vi synger sammen og alligevel hver for sig.
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Onsdag d. 23.9 kl. 16.00-19.00
Grønne område ved KUC, Designskolen
samt i gården v/Nicolaikomplekset

Aktiviteter med Super Sund Studieby
Bevæg dig for livet og Super Sund Studieby inviterer studerende til alverdens
aktiviteter. Der er mulighed for at deltage i mere end ti forskellige workshops,
som introducerer dig til eks. Dans, Yoga, Mountainbike, Kajak osv.
Kom og bliv en del af fællesskabet.

Torsdag den 24.9 kl. 16.00
Kolding Kommunes Facebook-side

Uddeling af Årets Skulderklappriser
Se og hør med på facebook, når vi afslører, hvem der får prisen som årets
frivillige ildsjæl og årets frivillige sociale forening.
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Uddeling af Frivilligbeviser til Koldings frivillige sociale ildsjæle
De frivillige sociale foreninger kan indstille deres frivillige til at få en
anerkendelse for deres indsats.
Overrækkelse ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Hans Holmer.

Fredag den 25.9 kl. 15.00-19.00
Kaffe og frivilligkage
Nicolai Biograf

Film Festival i Nicolai Bio
Kom og se nogle af de film, som de frivillige sociale foreninger har produceret,
og vær med til at stemme om hvem der løber med prisen for bedste film.

Fra uge 38 til uge 41
Seest Bageri

Smag årets frivilligkage
Claus Toft Hansen fra Seest Bageri har i anledning af Frivilligugen udviklet en kage,
som støtter lokale fællesskaber. Kagen kan købes både i Seest og Bramdrupdam.

Fredag den 25.9 kl. 17.15-18.00
Live på Kolding Kommunes Facebook-side

Live stream koncert med de to lokale musikere
John Schmidt og Jesper Gruschy
Det er første gang, at de to musikere giver en online koncert, hvor de både spiller
og synger sammen, men også hver for sig med nogle af deres egne numre.
Guitarist, sangskriver og sanger, John Schmidt.
Sangskriver og saxofonist, Jesper Gruschy fra The Boss.
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Fredag den 25.9 kl. 14.00-17.00

På Akseltorv
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Vil du være med til at gøre en forskel?
Aktiv Fritid har inviteret Broen Danmark til Kolding, en landsdækkende organisation, der bygger bro mellem udsatte børn og fritidslivet. Kom og mød dem på
Akseltorv og hør om, hvordan du kan være med til at bygge broer for lokale
børn og unge i kommunen.

Alle arrangementer overholder naturligvis COVID-19 retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

