Frivilligugen 2019
Mandag den 23. til fredag den 27. september

#frivillig
ugen
2019

I uge 39 fejrer vi alle Kolding Kommunes frivillige ildsjæle, og fredag den
27. september er desuden Danmarks nationale frivillighedsdag.
Vi sætter fokus på frivillighed og fællesskaber. Kom og vær med!

Mandag d. 23.9 kl. 18:00 - 20:30
Tobbers Madbar
”Dumpster Dinner” på Tobbers Madbar
Kom og spis i fællesskab med andre og bIiv klogere på,
hvordan du sammen med Food:RE:Formers kan være
med til at bekæmpe madspild. Begrænsede antal pladser
– først til mølle. Gratis mad samt drikkevarer.

Torsdag d. 26.9 kl. 17:00
I Byrådssalen, Kolding Rådhus
Uddeling af Frivilligbeviser
De frivillige sociale foreninger kan indstille deres frivillige
til at få en anerkendelse for deres indsats. Overrækkelse
v/formand for Social- og Sundhedsudvalget Hans Holmer.
Læs mere på www.kolding.dk

Man, ons og fre kl. 10:00 - 11:30
Tirs og tors kl. 16:30 - 18:00
Akseltorv
Gå en tur med Bevæg dig for livet og 60+ Frisk
Vi går en tur rundt i byen eller i naturen omkring Kolding.
Hver tur slutter af med en kop kaffe og et stykke frivilligkage
på Akseltorv.

Fredag d. 27.9 kl. 10:00 - 12:00
Geografisk Have
Frivillige lægger blomsterløg
I samarbejde med Geografisk Haves frivillige ildsjæle,
lægger 100 frivillige fra de Brugerstyrede Aktivitetshuse
blomsterløg, som vil danne et symbol på frivillighed.
Velkomst v/formand for Seniorudvalget Søren Rasmussen.

Tirsdag d. 24.9 fra kl. 9:00 - 16:00
Kaffe og frivilligkage fra kl. 9:00 til kl. 10:00
Kolding Bibliotek, Bibliotekstorvet
Kom og mød de frivillige foreninger i Kolding
Kom og mød nogle af byens foreninger.
Fra tirsdag til fredag kan du læse om de frivillige foreninger i
Kolding. Tirsdag kan du også møde de frivillige, og få svar
på spørgsmål – lige fra hvad foreningen kan tilbyde af aktiviteter til, hvordan det er at være frivillig i netop den forening.

Fredag d. 27.9 kl. 17:00 - 21:00
Innovationsfabrikken, Birkemosevej 2
Frivilligfest
– fejring af Koldings frivillige sociale ildsjæle
Underholdning og uddeling af årets skulderklappriser
Velkomst v/formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hans Holmer. For alle der yder en frivillig
indsats indenfor socialområdet.

Tirsdag d. 24.9 kl. 16:00 - 17:00
Kirketorvet v/Nicolai Kirke
Kom til fællessang
I samarbejde med Café Paraplyen synges der sange
fra højskolesangbogen.

Fredag d. 27.9
Vamdrup Bibliotek
Mød din by - fællesskaber i Vamdrup
Kom og mød byens foreninger og vær med til
aktiviteter og hyggeligt samvær for alle aldre.
Se mere på Koldingbib.dk/levendelokalområder

Tirsdag den 24.9 kl. 16:30 - 18:00
Kolding Bibliotek, sal 1
”En bagekonkurrence med en hel bydel som vinder”
Kom til oplæg v/præst Ole Pihl og Jubeloptimist af
1925 modellen Carsten Borch og hør om, hvordan
fællesskabet har fået Brændkjær til at blive et endnu
bedre sted at være, leve og bo. Gratis deltagelse.
Kaffe og kage mellem kl. 16:00-16:30.

Fredag d. 27.9 kl. 16:00 - 20:00
Universitetsparken 1
Drop in Street-aktiviteter
Aktiv Fritid og Bevæg dig for livet inviterer til
Street-aktiviteter. Der er mulighed for at deltage i
en danse eller skateboard workshop samt prøve
fx. street basket eller street soccer.
Kom og bliv en del af fællesskabet.

Onsdag d. 25.9 kl. 12:00 - 16:00
Sydbank Arena, Ambolten 2-6
Frivilligfest
– fejring af Koldings frivillige senior ildsjæle
Underholdning v/Jan Schou og Arne Lundemann.
Velkomst v/formand for Seniorudvalget Søren Rasmussen.
For alle der yder en frivillig indsats indenfor seniorområdet.

Fra uge 38 til uge 43
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.

www.kolding.dk

