
SKAL DU, DIN FORENING ELLER DIT FÆLLESSKAB VÆRE EN 
DEL AF FÆLLESSKABSUGEN 

I IKAST- BRANDE D. 1. – 10. OKTOBER? 

Vil du være med til at forebygge ensomhed?  Og vil du hjælpe med at sætte fokus 

på både nye og allerede eksisterende fællesskaber i  

hele Ikast-Brande Kommune? 

- så mød op til  

Planlægningsmøde 
torsdag d. 26. august 2021 

Kl. 19.00 – 21.00 

i Frivilligcentret, Møllegade 16, Ikast 

Formålet med Fællesskabsugen er at skabe en uge, hvor vi alle er en del af 
målgruppen, og hvor fokus stilles ind på de mange værdifulde fællesskaber, vi har 

mulighed for at blive en del af i Ikast-Brande Kommune.                                                 
Små og store fællesskaber - alle med vidt forskelligt indhold. 

Planlægningsmødet er for dig der har lyst til at støtte kampen mod ensomhed. Dig der gerne 
vil præsentere andre for et spændende fællesskab, som du selv er en del af. Eller dig der ser 
Fællesskabsugen, som en unik mulighed for at starte et nye fællesskab – et fællesskab som 
du måske har haft lyst til længe – som du ønsker at skabe sammen med nogle naboer, 
arbejdskolleger eller måske sammen med nogen du endnu ikke kender, men som også går 
med ønsket om at blive en del af ”noget”. 

Ud over et par enkelte arrangementer er der endnu ikke fastlagt noget ”indhold” i 
fællesskabsugen. Det er netop det, vi sammen skal planlægge d. 26. 

Håber du vil hjælpe os med at sprede denne invitation. Fortæl gerne om både 
Fællesskabsugen og planlægningsmødet til andre der evt. kunne have lyst til at være med. 

Vi byder på kaffe og lidt sødt under mødet og vil derfor gerne have din tilmelding senest d. 
24. august på mail  vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk 

Vi glæder os til at mødes og planlægge ugens indhold sammen med dig  

 
De bedste hilsner 

Lisbeth Wium-Andersen              Elisabeth Nedergaard Albek                   Vibeke Grønskov 
Frivillighedskoordinator                 Frivillighedskoordinator                                  leder af 
  Psykiatri og Handicap                         Sundhed og Ældre            Frivilligcenter Ikast-Brande 

 

                                                                                    

Fællesskabsugen arrangeres i et samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune og Frivilligcenter Ikast-Brande. 

mailto:vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

