Frivillighedsugen
27. juli 2018
Til Kultur- og Fritidsudvalget
Ansøgning om støtte til arrangement på Frivillig Fredag 2018
Arbejdsgruppen bag Frivillig Fredag er i fuld gang igen. Dette års motto er:
”Her er vi seje sammen”. Med udgangspunkt i dette motto, vender vi de tidligere års
arrangementer rundt og vil i år gøre noget aktivt – sammen.
Vi ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til det aktive festdagsarrangement
på Frivillig Fredag.
Der ansøges i alt om kr. 21.700,00 excl. Moms.
Sammen med frivillige planlægger arrangørgruppen Frivillig Fredag arrangementet fredag
den 28. september 2018 kl. 16-18.
Her er vi seje sammen – fordi vi gør noget sammen
Vi planlægger at få så mange foreninger og frivillige i tale fra HELE Hvidovre, og få dem
med på en gå/cykel tur. Ruten for de gående bliver på ca. 3,5 km - med eller uden stave.
I samarbejde med Cykelistforbundet i Hvidovre planlægger vi en cykelrute på ca. 10 km.
Alle ruter bliver tilrettelagt således, at alle kan deltage tempomæssigt.
Vi skal forbi Teater Vestvolden, hvor vi får en oplevelse og en smagsprøve på de skønne
sange fra ”Kattejammerrock”.
Turen går videre og slutter i Kometen, hvor der vil være kaffe og Det Hvidovrianske
kagebord.
Vores Borgmester slutter hele arrangementet af kl. 18.00.
Vi vil gerne være synlige i gadebilledet, og har derfor planlagt at have ens T-shirt på med
Frivillig Fredags logo, i dagen anledning. Hvorfor der er ansøgt om penge til netop dette.
Tørresnoren
Vi fortsætter ikke fotografering til Tørresnoren, men de portrætter vi har er et
øjebliksbillede fra tidligere år, hvem der var frivillig i hvilken forening. Vi vil hænge disse
portrætter op på Hovedbiblioteket, som det er sket de sidste 5 år. Som endnu en fejring af
alle vores frivillige i Hvidovre.
Planlægningsgruppen
Planlægningsgruppen består af folk fra Hvidovre Lokalhistorisk selskab, Ældrerådet,
Ældresagen, Square Danse foreningen, Røde Kors, Hvidovre Teaterforening,
Høreforeningen, Kulturhuset BuQetten, Fritidsbutikken samt en frivillig Hvidovre borger.
Gruppen håber, at Kultur- og Fritidsudvalget vil støtte op om Hvidovres Frivillighedsuge og
på en positiv behandling af ansøgningen. Teater Vestvolden sponsorer oplevelsen hos
dem.
Med venlig hilsen
På vegne af planlægningsgruppen for Frivillig Fredag/Hvidovres Frivillighedsuge
Lene Christensen, Kulturhuset BuQetten og Fritidsbutikken
Fritidsbutikken. Enghøjhuset, Hovedstien 8, 2650 Hvidovre. Mobil: 5084 3953
Email: Fritidsbutikken@hvidovre.dk. Hjemmeside: www.fritidsbutikken.dk

Frivillighedsugen
Budget:

Frivillighedsugen 2018

BUDGET:

Forplejning frivillige møder og workshop
Paptallerkner, krus, kaffe mv.
Annonce Hvidovre Avis
Kagebord / Cafe Hjertetræet
Trykkeriet / plakater mv.
Teater Vestvolden
Oppyntning af Medborgersalen
T-Shirt 100 stk. a kr. 40,00

1.200,00
1.000,00
5.500,00
4.000,00
3.000,00
0
3.000,00
4.000,00
21.700,00

Beløbene er excl. moms
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