Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid i Kerteminde Kommune
September 2019

Dette nyhedsbrev sendes ud til alle folkeoplysende foreninger i Kerteminde
Kommune og skal orientere jer om vigtige begivenheder, minde jer om frister for
indberetninger og oplyse jer om puljer på området m.m. I er altid velkomne til at
henvende jer til os, hvis I har spørgsmål eller ideer. Kontaktinformation finder I
nederst i nyhedsbrevet.

Hædringsarrangement 2019 nærmer sig!
I inviteres alle til at deltage i det årlige Hædringsarrangement, hvor vi får mulighed
for at fejre de præstationer og det ihærdige arbejde, som mange af jer har lagt i
foreningslivet det forgangne år.
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Læs mere på Frivilligcentrets hjemmeside

100-året for Genforeningen
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I 2020 markeres 100-året for Genforeningen med et landsdækkende program i
perioden 10. januar til 12. juli. Jubilæet vil blive synliggjort med events og
aktiviteter over hele landet, og mange aktører, herunder DR, Kgl. Teater, Aarhus
Universitet, DGI og mange flere er i gang med omfattende forberedelser.
Indsatsen er forankret i en statslig styregruppe og et Sønderjysk Præsidium og
koordineres i Sekretariatet for Genforeningen 2020.
I takt med at jubilæet nærmer sig opstår der mange lokale initiativer. Vi vil derfor
gerne høre fra jer, hvis I skulle have arrangementer, der passer ind i følgende
temaer, som I kan klikke på for mere info:
Folkenes selvbestemmelsesret
Det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland
Danmarks etablering som nationalstat - og fremtiden
Grænselandets aftryk i dansk musik, kunst og arkitektur
Erhvervsudvikling og vækstperspektiver
Danmarks regionaløkonomiske balance
De sønderjyske særtræk
Den lokale og personlige historie
Folkemødet og festen
I kan læse mere her: Genforeningen 2020
I kan sende en mail med jeres arrangement og kort info om det til
kulturogfritid@kerteminde.dk, og vi vil sende denne videre til sekretariatet bag
Genforeningen 2020
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Kerteminde2Go er stoppet
Gennem en årrække har I fået info om kommunens kultur- og
fritidsarrangementer via applikationen Kerteminde2Go. Det har nu vist sig, at
det ikke længere kan svare sig at køre videre med applikationen, da firmaet
bag er lukket og en overførsel af data er meget udgiftstung. Vi håber på at
fremtiden vil byde på en anden brugervenlig løsning, og beder jer i
mellemtiden om at holde jer opdaterede via vores hjemmeside under Kultur
og Fritid. I kan enten vælge Det sker i Kerteminde
Kommune eller Kulturkalender

Nyt om frivilligheden i Danmark
Global Contact, som hører under Mellemfolkeligt Samvirke, har indsamlet data om
frivillighed i Danmark. Kortlægningen fortæller overraskende, at omkring halvdelen
af alle unge, som ikke laver frivilligt arbejde, ville sige ja til at prøve, hvis de blev
spurgt. Nedenfor kan I se resultaterne opstillet, og I kan læse hele artiklen
her: Frivillighed i Danmark
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Frister
Frist for indsendelse af lokaletilskud for udgifter afholdt i 2018 er d. 1. november
2019.
Frist for indsendelse af regnskab og børneattest i forbindelse med udbetaling af
driftstilskud er d. 1. november 2019.

Puljer der kan søges
Folkeoplysningsudvalget har afsat midler til oprettelse af nye puljer, som er
tilgængelige resten af 2019.
· Træner- og lederuddannelse
· Puljen til små aftenskolehold
I kan læse mere om puljer og frister for indberetninger på kommunens
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hjemmeside:
https://kerteminde.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger-og-tilskud

Èn indgang for foreninger
Kultur og Fritid
Kerteminde Kommune
Telefon 65 15 16 00
Mail kulturogfritid@kerteminde.dk
Afmeld nyhedsbrev
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du står registreret som formand eller kasserer for en forening eller
aftenskole. Er du ikke længere formand/kasserer, bør du kontakte os, så vi kan få vores kontaktliste opdateret.
Det er vigtigt at du samtidig oplyser, hvem der erstatter dig som kontaktperson.
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