- kom og vær aktivt med i et inspirerende netværk
af ressourcestærke borgere i Guldborgsund.
Kl. 10.00 – 13.00 Kig indenfor i nærområderne – og hør mere om, hvad der er af spændende aktiviteter. Se oversigten over de åbne huse på næste side.
Kl. 14.00 – 20.00 er Torvepladsen i Nykøbing Falster fyldt med frivillige ildsjæle og foreninger. I
frivilligteltet kan du møde lokalpolitikerne, få en forfriskning og lidt smalltalk. På storscenen vil der
dagen igennem være underholdning og indblik i den frivillige indsats i Guldborgsund, og vi
introducerer Den National Frivilligsang – vi ses på Torvepladsen!

Kl. 14

Kom og mød de frivillige ildsjæle og foreninger – de står klar
til at møde dig og give dig et indblik

Kl. 15

Kom og syng med på Den Nationale Frivilligsang – en hyldest
til folket. En sang lavet og produceret i et netværk af frivillige i
Guldborgsund. Se teksten et par sider fremme
Lad sangen få vinger – og fylde os med fælles glæde

Kl. 14 - 16

Lene Hatt, Anne Svendsen og John Brædder træffes i det
store frivilligtelt – altid tid til en god snak om den frivillig indsats

Kl. 15:30

Falsters Motionsvenner viser stolegymnastik fra storscenen

Kl. 16

Modeopvisning – efterårets tøj præsenteres af byens forretninger

Kl. 16 - 18

Bent Jørgensen og Claus Bakke træffes i det store frivilligtelt
– altid villig til at tage en snak om den frivillige indsats

Kl. 17

Odd Fellow Ordenen v/ Søsterloge Nr. 26 Noomi, Nykøbing F.
overrækker en donation til frivillig indsats. Caroline Heerup`s
sponsorat af ”tak for din frivillige indsats”
Storscenen - introduktion af nogle af de frivillige foreninger

Kl. 18
Kl. 18 - 20

Edvard Traberg, Jens Erik Boesen og Flemming Jantzen
træffes i det store frivilligtelt - altid parat til at drøfte den
frivillige indsats.

Kl. 19

Modeopvisning – efterårets tøj præsenteres af byens
forretninger

Kl. 20

De frivillige stande og aktiviteter slutter
– musik på storscenen til kl. 22.

Dørene er åbne, og alle er meget velkomne til at kigge indenfor for nærmere indblik
i de frivillige aktiviteter og gøremål, der foregår lokalt i Guldborgsund.
SCT. GEORGSGILDET, FAMILIESUNDHEDSPLADS
I SAKSKØBING
Samvær og motion i samme rum under åben himmel. Pladsen
kan benyttes i det tidsrum, der passer ind i ens egen hverdag.
Doktorparken, Saxes Allé 10, 4990 Sakskøbing

MEDBORGERHUSET BLÆKSPRUTTEN GEDSER
Frivillige ildsjæle mødes til undervisning, kreative gøremål,
netværksdannelse, socialt samvær og hygge for ældre i og
omkring Gedser.
Moltzaugade 2, 4874 Gedser

SENIORHUSET SAKSKØBING
Her mødes frivillige ildsjæle til undervisning, netværk, socialt
samvær og hygge. Besøgsordning, EDB motion og mange andre
aktiviteter koordineres og tilbydes ældre i og omkring Sakskøbing.
Emil Aarestrupsgade 5, 4990 Sakskøbing

VÆRESTEDET PERRONEN
Et værested drevet af frivillige, hvor kerneydelsen er forskellige
omsorgstilbud og aktiviteter for misbrugere og andre socialt
udsatte medborgere. Alle er velkomne.
Vendersgade 8, 4800 Nykøbing F.

LOLLAND VÆVEFORENING
Vævning og spinding og meget mere på Slemminge Gl. Skole
Engestoftevej 112, 4990 Sakskøbing

FRIVILLIGGRUPPEN UNDER DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Mødested og netværksdannelse mellem mennesker med anden
etnisk baggrund end dansk, hvor frivillige tilbyder forskellige
aktiviteter, der fremmer og støtter integrationen.
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.

STOP OP - BRUGERSTYRET VÆRESTED
Netværk, kreative gøremål og fælles aktiviteter for psykisk sårbare
i Nysted og omegn.
Egevænget 4, 4880 Nysted
STOPPESTEDET
Her mødes frivillige ildsjæle til undervisning, netværk, socialt
samvær og hygge. Foredrag, sang, EDB, besøgsordning, motion
og mange andre aktiviteter koordineres og tilbydes ældre i og
omkring Nysted.
Kl. 11:00 OPVISNING STOLEGYMNASTIK
Jernbanegade 24, 4880 Nysted
LYKKE FÅ - UD AT GÅ
Oplev naturen på alle årstider, få lidt god motion samt hyggeligt
samvær med andre.
Kl. 10:00 GÅR VI FRA HAMBORGSKOVVEJENS
P-PLADS VED SUNDBY
BLÆKSPRUTTEN I IDESTRUP
Her mødes borgere i Idestrup og omegn til mange aktiviteter,
socialt samvær og hygge. Her er motionsrum, café, PC’ere,
petanquebaner og en genbrugsbutik, der bugner af tøj og
spændende effekter.
Østergade 1, 4872 Idestrup
FAMILIESUNDHEDSPLADSEN LUPINPARKEN
Et udendørs fitnesscenter i Marielyst, hvor alle kan mødes
og dyrke motion, spille petanque m. m.
Kl. 10 - 12 KROLF OG MORGENGYMNASTIK / ÆLDRESAGEN
NYKØBING F.
Lupinvej (Marielyst), 4873 Væggerløse
FRIVILLIGE BLISHØJGÅRDCENTRET
Et samlingssted hvor frivillige byder borgerne i Væggerløse og
omegn indenfor til netværksdannelse, cafémøder med forskellige
oplæg, foredrag, EDB - kurser for seniorer og mange andre
sociale aktiviteter.
Blishøjvej 4, 4873 Væggerløse

AKTIV FRITID, VARMT - VAND - GYMNASTIK
Kig ind og få en fornemmelse af glæden ved at lave gymnastik i
et varmtvandsbassin. Aktiv Fritid har gode instruktører, der gerne
fortæller om disse spændende muligheder.
Svømmecenter Falster Kringelborg Allé 3, 4800 Nykøbing F.
LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM / SMERTER
Erfaringsnetværk der udvikler redskaber til at takle sygdom og
kroniske smerter.
Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.
PTU STORSTRØM
Rådgivning, indblik og erfaringsudveksling for mennesker ramt af
polio-, trafik– eller ulykkesskade.
Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.
TRIVSELSBUTIKKEN STUBBEKØBING
Et samlingssted hvor frivillige byder borgerne i Stubbekøbing og
omegn indenfor til forskellige aktiviteter, socialt samvær og hygge.
Torvet 6, 4850 Stubbekøbing
DE FRIVILLIGE - DAGCENTRET NØRRE ALSLEV
Samlingssted hvor frivillige byder borgerne i Nørre Alslev og
omegn indenfor til sang/musik, kortspil, motion, EDB, udflugter
og mange andre aktiviteter med plads til netværksdannelse,
socialt samvær og hygge.
Dagcentret, Skerrisvej 22, 4880 Nørre Alslev

Du yder en frivillig indsats når:
din indsats er ulønnet, og har udgangspunkt i dine
egne ønsker og ressourcer.
indsatsen er synlig og til glæde for andre end dig
selv, din familie og dit eget netværk

Lær at leve

- med kronisk
sygdom

Patientforeningernes Netværk
Guldborgsund
Landsforeningen af
nuværende og tidligere
psykiatribrugere

Bakkehuset

Blæksprutten Gedser

Stomiforeningen

’s

Kræftens Bekæmpelse

VENNER

Fibromyalgi

Guldborgsund

Er du hjemvendt fra krigen, eller er du pårørende
til een der arbejder i en

- en forening for det alternative og spirituelle

Bisiddernetværket
Guldborgsund

under Dansk Flygtningehjælp

Aktive Kvinder
Guldborgsund

kl. 14 - 16: Anne Svendsen (V)

Lene Hatt (F)

John Brædder (G)

kl. 16 - 18: Bent Jørgensen (C)

Claus Bakke (V)

kl. 18 - 20: Edvard Traberg (U)

Jens Erik Boesen (løs)

Flemming Jantzen (V)

I frivilligteltet på Torvet fredag d. 30. september kl. 14-20 kan du møde dine lokalpolitikere, og få en snak om den frivillige
indsats. Du kan også få en forfriskning og der er plads til at dyrke dit tværfaglige netværk m.m. - KIG IND

Det lå lige for, at udvikle en lækker og energigivende
”håndsrækning” til de frivillige i Guldborgsund, siger Caroline
Heerup fra Guldborgsund Madservice. Vi ser det som
vores opgave, at være en del af lokalsamfundet og dermed
også, at støtte den frivillige sociale indsats, der gør en kæmpestor indsats.
Udover at have udviklet og doneret ”tak-for-din-indsatshåndsrækningen” til de første 400 frivillige, der møder op i
det store frivilligtelt på torvet, fredag den 30. september, så
vil marcipanhånden fremover kunne købes i Guldborgsund
Madservices 10 cafeterier eller bestilles, hvis nogen ønsker
at give deres ansatte eller andre en ”tak for din håndsrækning”.
Hånden koster kr. 10, hvoraf 10% doneres til Guldborgsund
Frivilligcenter til støtte af det frivillige arbejde.

Kom og syng med - lad os i fællesskab
hylde den frivillige indsats
Hvad er mere naturligt end en national hyldestsang til
de frivillige – skrevet, komponeret, ”noderet” , sunget
og indspillet i et netværk af frivillige fra Guldborgsund?
Tak til de dem der fulgte og bar min ide. Særlig tak til
Connie Skovart, kendt fra Gøglerskolen og
”Kattejammerrock” fra Vesterbro Ungdomsgård .
Connie greb teksten og komponerede en dejlig
melodi, og hun fik en aftale med MultiCenter Syd om
at indspille den på CD.
Tak til Birgitte Zimling, der omsatte sangen til noder;
til Morten Krastrup, Multicenter Syd for det helt rigtige
arrangement af musik og kor og produktionen af
CD’en. Tak til Elaine for altid kreativ og spændende
matchning mellem mennesker og netværk, der blandt
andet gjorde dette projekt muligt.
Og glæden bæres ofte ved
at gøre lidt for andre,
som står og mangler netop det,
der sammen kan forandre.
At gøre forskel på en dag
at hjælpes ad er herligt,
mærke vi har en fælles sag,
det føles godt og værdigt.

Så lad os alle værne om
og huske ikke glemme,
for verden bliver så trist og tom,
hvor glæden ej har hjemme.
Så lad den fylde i dit sind,
der er så mange hænder,
som frit og villigt byder ind
når hjerter stadig brænder.

Alt sammen i et ping-pong-forløb over 4 uger. Tak til jer
alle – I er fantastiske, dynamiske og sjove at
samarbejde med.
Inge Hansen.
Hør sangen på www.fri-villig.dk

