
Børskatalog 2014



Firma/forening/institution TILBUD: Lokaler/Materiel EFTERSPØRGSEL: Lokaler/Materiel

STU

Tværfaglig Efterløn og Pensionist klub

Familie og Samfund

Martha Gadeberg

Home-Start Ikast-Brande

Rester af garn, som skal bruges til at strikke baby-trøjer, huer og sokker 

af - og sælges til fordel for Home-Start.

Brugt legetøj, børnetøj, børneudstyr fx barnevogne, børnemøbler, 

puslebord..., som kan sælges i Home-Starts nye genbrugsbutik.

Møbler og inventar til Home-Starts nye genbrugsbutik fx skrivebord, 

stole, sofa, reoler, kaffemaskine, butiksinventar...

Dansk Folkehjælp

Børnehuset Brande

Benyttelse af overdækket terasse med mulighed for at grille på vores 

store grill. efter 17.00

Benyttelse af vores bålplads og legeplads. efter 17.00

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Kærmindeparkens Brugerråd

Brugerrådet Frisenborg

Socialpsykiatrisk Center Syd

- Låne konferencen efter kl. 16 samt i weekender til mødeaktiviteter og 

andre aktiviteter. Mulighed for at bestille forplejning. (ca. 30 pers)

- Låne undervisningslokale efter kl. 16 samt i weekender til 

mødeaktiviteter og andre aktiviteter. Mulighed for at bestille forplejning. 

(ca. 10 pers)

- Udlån af kolonihaven på aftalte tidspunkter.

- Udlån af EDB lokale med 4 computere.

- Låne et musik lokale

- Låne et sommerhus 

- Lokaler til teambuilding

- Musik pavillon

- Hængekøjer på stativ

- Have pavillon

- Materialer til en beachvolley (Sand, net, stolper, bold)

- Sansegynge

Lungepatient.dk

Vores forening råder over 3 feriehuse, som I kan leje for billige penge, 

imod at blive medlem af vores forening. Feriehusene er beliggende i 

Klitmøller og Virksund. Vi tegner også firma medlemsskab. Luft-luft varmepumpe, således at vore feriehuse kan anvendes helårlig.

Afghansk Kulturelle Forening AKF søger et fast lokale.



Projekt Engagement, Smil og Trivsel, Ikast-Brande 

Kommune

Børneby Øster

Vi kan tilbyde at vi kommer med en flok børn og synger på nærliggende 

plejehjem/center.

Åben institution for besøg af borgere fra nærområdet. Ønske om musikalsk underholdning for børnegruppen 3-6 år

Socialpsykiatrisk Center Nord, Birgit Bech

AFS Interkultur Herning Ikast-Brande

Mødelokale m plads til 10-12 personer. Ligger på 1. sal - tilgang via 

trappe. -

Institution - Ledelsessekretariatet, IBK

Grønlænderforeningen Nanok

Værestedet Den Blå Cafe

Bomidtvest og Ikast Andelsboligforening

Lokaler i Bomidtvests gamle administrationsbygning, som bliver et 

fælleshus.

Ikast KFUM Volleyball

Bus til kørsel til volleyballkampe og -stævner i weekenden. 

Bus til kørsel af kidsvolleyspillere fra deres lokale skole til 

Hyldgårdhallen i Ikast. Der er træning to hverdage om ugen formentlig 

mandage og onsdage i næste sæson.

Aktivitetsrådet Bavnehøj, Nr. Snede Udlån af Krolf bane og udstyr Garnrester i alle kvaliteter og farver

Brande Havekreds

Folkekirkens Cafe & Dagligstue

Lokaler til bestyrelsesmøde el. lign. mandag og torsdag aften efter kl. 

19.00. Frivillige til hjælp i dagligstuen.

Brande Åcenter Stort øvelokale til musik, dans, teater, underholdnig.

At I tør give en prøve for et begejstret publikum. Vores kære beboere, 

pårørende og medarbejdere.

Sundhedscenter

Ældre Sagen Brande

Aktivitetscentret Brandlundparken

UTG (United Textile Group) Kantine (30 personer)

ikast skytteforening

Brugerrådet Frisenborg

LOF ikast-Brande

Brugerrådet Dybdalsparken

Lokaler til 35 med klaver

krolfbane

Ikast Golf Klub

Naturgruppen, Miljøafdelingen, Ikast-Brande 

Kommune



InsiteWorks Dans og bevægelse som terapi

Produktionsskolen promidt

Danmarks Naturfredningsforening

Fonnesbæk Y´s-men club

Organisation/forening, der vil hjælpe med at sælge Ikast-Brande 

julemærket fra medio oktober til primo december 2014.

Også enkeltepersoner kan tilmelde sig.

Overskuddet af salget går til bl.a. Hospitalsklovnene ved Herning 

Sygehus plus børne- og ungdomsarbejde og socialt arbejde lokalt i Ikast-

Brande kommune.

Ikast kirkes besøgstjeneste

Henriette Kirchhoff Schjørring

Lokaler til undervisning (musik)

Lokale til koncert

Ikast KFUM og KFUK

Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande 

kommune

Ænldre Sagen Besøgsvenner

Ældre Sagens Café på Rolighedsparken

Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande Firma/foreningsbesøg på Ruskjærholm

Gunnar Jakobsen

Træningsomårdet, Ikast-Brande Kommune

Brande 4H Små jordlod til køkkenhave Hø og halm

Hospice Forum Danmark

Børnenes Liv

Dagcenter Norgesgade Ikast

Ældre Sagens Cafe i Rolighedsparken

Red Barnet Ikast-Brande oplevlesesklub

TILBUD: Praktisk hjælp/Frivillige EFTERSPØRGSEL: Praktisk hjælp/Frivillige

STU

Tværfaglig Efterløn og Pensionist klub

Familie og Samfund

Martha Gadeberg



Home-Start Ikast-Brande

Familievenner søges til at gøre en forskel hos en presset børnefamilie 

to timer om ugen.

Frivillige til ny genbrugsbutik i Ikast søges. Butikken sælger brugt 

børnetøj, legetøj og børneudstyr. Butikken støtter børnefamilier i Ikast-

Brande.

Dansk Folkehjælp

hjælpere til genbrugsbutikken i Brande

hjælpere til samaritervagter

indsamlere til julehjælp

hjælpere til forskellige projekter

Børnehuset Brande Spejderne på besøg i Børnehuset

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Vi søger frivillige til opstart af lokalgruppe i Brande og omegn. Der skal 

bruges min 5 personer og der er allerede 2 der har meldt sig.

Er der mange frivillige der melder sig er det muligt at oprette flere 

lokalgruppe i f.eks Ikast eller andet sted i kommunen.

Kærmindeparkens Brugerråd

Brugerrådet Frisenborg

Socialpsykiatrisk Center Syd - Mindre konkrete praktiske opgaver

- Medhjælpere / frivillige til Mini-OL den 22. maj

- Medhjælpere / frivillige til Sindets dag (praktiske opgaver) den 9. 

oktober.

- Besøgsvenner

Lungepatient.dk

Afghansk Kulturelle Forening

Projekt Engagement, Smil og Trivsel, Ikast-Brande 

Kommune Praktisk hjælp til event om positivitet i Ikast eller Brande.

Børneby Øster

Socialpsykiatrisk Center Nord, Birgit Bech Netværksfamilier til psykisk syge

AFS Interkultur Herning Ikast-Brande

Hjælpere til arrangementer

Uddeling af flyers

Dansklærer til sprogundervisning

Kontaktpersoner

Tolke - kinesisk, thailandsk, japansk, spansk

Praktikpladser i juni og evt. sommerferien

Institution - Ledelsessekretariatet, IBK

Grønlænderforeningen Nanok

Værestedet Den Blå Cafe

Bomidtvest og Ikast Andelsboligforening Hjælp til at reparere cykler fx "Reparer din cykel dag"



Ikast KFUM Volleyball

Hjælp til madlavning og lignende ved volleyballstævner for unge 

spillere i Ikast.

Aktivitetsrådet Bavnehøj, Nr. Snede

Frivillige tilbyder at arrangere kaffebord på Bavnehøj for gruppe der er 

på tur/udflugt

Brande Havekreds

Folkekirkens Cafe & Dagligstue

Brande Åcenter

Menneskelige oplevelser som er sjældne. Samvær med beboere som har 

brug for hjælp og støtte til fortsat at opleve stor livskvalitet. Ture ud i det 

blå (nærområde) gå / cykle / ture i kørestol / duo cykel/ hygge bage, 

læse / synge / spille.

Intern uddannelse og viden om borgerne i vort tilbud. Frivillig mentorer 

(fastansatte medarbejdere med stor faglig viden og indsigt) som gerne vil 

"dele viden & de gode stjernestunder" med dig.

Frivillige ildsjæle med hjertet og hoved på rette plads. 

Som ikke forskrækkes over at nogle af vore borgere har så meget 

handicap med sig i livet, og på trods, har et rigtig godt liv, med masser 

af kvalitet - som DU kan bidrage endnu mere til, at holde vedlige.

Sundhedscenter

Ældre Sagen Brande Frivillig kørestol skubber

Aktivitetscentret Brandlundparken

UTG (United Textile Group)

ikast skytteforening

Brugerrådet Frisenborg

LOF ikast-Brande

Brugerrådet Dybdalsparken

Ikast Golf Klub

Naturgruppen, Miljøafdelingen, Ikast-Brande 

Kommune

Hjælp til naturen i dit nærområde. Kom og snak med os om hvordan du 

tænker det kan gøres.

Hjælp til plejeprojekter rundt om i kommunen, som styres af frivillige.

Anden hjælp til naturen, som du kunne tænke dig at udføre.....

InsiteWorks 10 timers Frivillige som psykoterapeut/kunstterapeut

Produktionsskolen promidt

Danmarks Naturfredningsforening Naturplejearrangementer

Fonnesbæk Y´s-men club

Ikast kirkes besøgstjeneste

Frivillige besøgsvenner søges til besøg hos enlige og ensomme personer 

i private hjem og på plejecentre.

Også nogle, der kan gå en tur eller styre en kørestol.

Henriette Kirchhoff Schjørring



Ikast KFUM og KFUK

Vores klubber for Børn, Teens og Unge laver alle mulige former for 

aktiviteter – og vil gerne GØRE NOGET GODT for andre. Vores formål er 

jo at udleve kristendommens værdier om at være og gøre noget for sig 

selv og andre, så kan vi gøre noget godt for dig?

Fede (gerne grænse-sprængende) aktiviteter for børn, unge, teens, 

familier.

Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande 

kommune Frivillige til vores værested Oasen

Ænldre Sagen

Ældre Sagens Café på Rolighedsparken

Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande

Gunnar Jakobsen

Træningsomårdet, Ikast-Brande Kommune

Brande 4H

Hjælpere til vores dyre og havehold mandag og tirsdag.

Gerne flere, da vi så kan lave turnus

Hospice Forum Danmark

Børnenes Liv

Dagcenter Norgesgade Ikast

Ældre Sagens Cafe i Rolighedsparken

Red Barnet Ikast-Brande oplevlesesklub Vi mangler firvillige til vore aktiviteter

TILBUD: Foredrag/Kurser/Undervisning EFTERSPØRGSEL: Foredrag/Kurser/Undervisning

STU

Tværfaglig Efterløn og Pensionist klub

Første hjælp kursus

EDB

Familie og Samfund

Martha Gadeberg

Tid og rum til samtale om døden. 

Information om praktiske og personlige forhold ved dødsfald. 

Fortællinger om et liv med døden som følgesvend.

Alle tiders begravelser - fra bronzealder over vikingetid til i dag.

Home-Start Ikast-Brande

Oplæg om Home-Start. Hvordan støtter vi pressede småbørnsfamilier? 

Hvordan virker det? Hvad laver en familieven? Find selv på flere 

spørgsmål...

Dansk Folkehjælp

Orientering om førstehjælp og brug af hjertestarter

Vi tager ud og viser billeder og fortæller om rejser

Vi kan afholde kurser i førstehjælp



Børnehuset Brande

en tur med Hugormen i Harrild hede

undervisning for personale eller børn i forbindelse med krop og 

sundhed.

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Kærmindeparkens Brugerråd Vejleder i EDB/IT

Brugerrådet Frisenborg

Vi efterlyser en person der vil undervise pensionister i engelsk på 

Frisenborg  Dagcenter. Vi har et begynderhold og et fortsætterhold

men mangler altså en underviser

Socialpsykiatrisk Center Syd

- Foredrag om ADHD, mobning

- Rundvisning og fortælling om Socialpsykiatrisk Center Syd

- Foredrag om hesteterapi ca. 1 time

- Virksomhedsbesøg

- kursus i blomsterbinding

- Kursus i pileflet

- Malekursus

- Glas kursus

- Naturguide

Lungepatient.dk Sang coach til opstart af KOL kor.

Afghansk Kulturelle Forening

Projekt Engagement, Smil og Trivsel, Ikast-Brande 

Kommune

Undervisningsforløb til 1 sportsforening om positiv pædagogik i 

træningen.

Børneby Øster

Socialpsykiatrisk Center Nord, Birgit Bech

AFS Interkultur Herning Ikast-Brande

Foredrag: "Vores interkulturelle familie" - indblik i udbyttet ved at være 

på udveksling el. åbne sit hjem for en ung fra en fremmed kultur

Foredrag: "Jeg kommer fra Mars, hvor kommer du fra?" - omkring den 

interkulturelle læring og præsentation af værktøjer, der kan afvæbne 

misforståelser..

Få besøg af udvekslingsstudenter på skoler, børnehaver og øvrige 

institutioner.

Besøg i foreninger og på virksomheder, der giver grundlag for debat om 

den danske kultur.

Institution - Ledelsessekretariatet, IBK

Få rådgivning til at gøre jeres pressemeddelelser endnu bedre (en enkelt 

aften hvor vi samler alle dem, der er lavet en aftale med)

Grønlænderforeningen Nanok

Værestedet Den Blå Cafe



Bomidtvest og Ikast Andelsboligforening Foredrag om almene boliger Foredrag til temaaftener i fælleshus

Ikast KFUM Volleyball

Prøvetræning i volleyball - almindelig volleyball, kidsvolley eller 

bedstevolley i hal i Ikast

Aktivitetsrådet Bavnehøj, Nr. Snede Tilbyder leder til 1 hold seniordansere

billedkunstner til en dags undervisning/woorkshop for malergruppen 

på Bavnehøj

Brande Havekreds

Foredrag/kurser/undervisning om Sundhed - Økologi - Rejseoplevelser- 

Naturoplevelser og lignende.

Folkekirkens Cafe & Dagligstue

Brande Åcenter

Sundhedscenter

Oplæg om bevægelse og/eller kost samt ændringer af vaner

Oplæg om seksuel sundhed f.eks. om prævention, seksualitet, 

kønssygdomme og livskvalitet

Ældre Sagen Brande Foredrag

Aktivitetscentret Brandlundparken Foredrag.

UTG (United Textile Group)

ikast skytteforening

Brugerrådet Frisenborg underviser  i engelsk af pensionister

LOF ikast-Brande YOGA v/  Bente Kjeldsen

Brugerrådet Dybdalsparken

Musik 

Underholdning 

Foredrag

Ikast Golf Klub

Tilbud til personalegrupper, foreninger eller andre grupper der ønsker 

introduktionsaften omkring golf.

Naturgruppen, Miljøafdelingen, Ikast-Brande 

Kommune

Hvis du som frivillig plejer noget natur i Ikast-Brande Kommune vil vi 

gerne tilbyde:

-naturture ud i den natur du plejer.

-fortællinger om de dyr og planter du hjælper.

InsiteWorks

Værktøj til bedre klinisk gruppe supervision eller samarbejde

Sangskrivning og musikterapi til rehabilitering

Vegetarisk-Caraibisk madlavning

At tale om sex med vores børn-en vigtig samtale

Undervisning i at holde en tale på engelsk Film redigering

Produktionsskolen promidt

Danmarks Naturfredningsforening



Fonnesbæk Y´s-men club

Ikast kirkes besøgstjeneste

Henriette Kirchhoff Schjørring

Undervisning/workshop - gospel

Undervisning/workshop - stomp

Ikast KFUM og KFUK

1. Vore unge ledere kan inspirere og fortælle om resultater med AI 

(den anerkendende tilgang) til udfordringer, i processer, overfor børn i 

klubber, og vore voksne ledere kan inspirere andre til at bruge det i 

udvalgs- og bestyrelsesarbejde. 2 - Vi kan tilbyde børn, teens, unge, 

familier og voksne aktiviteter, fortælling og udfordringer, der ta’r afsæt 

i Kristendommens fortælling og den kristne tro.

Vi vil gerne tilbyde vores teens og unge aktiviteter og viden som er 

relevant for dem. Som f.eks.; at lære unge-på-vej-til-at-flytte-

hjemmefra at lægge et budget lave mad for studerende eller ”hvordan 

bruger jeg de sociale medier på den fede måde”, ”Jeg kan flyve”: om at 

få mod til at udleve drømmerejsen. Oplæg om hvordan man gør drøm 

til virkelighed. Hvordan få råd, kontakter, inspiration. Kæreste-klar eller 

kedelig?: om kæresteri, parforhold, flytte alene eller flytte sammen, 

 den eneste ene eller den første den bedste... Dilemmaer: Hvad gør jeg 

når livet ikke er lige-ud-ad-landevejen. Hvordan kommer jeg gennem en 

krise. Oplæg/foredrag fra nogen, der har gennemlevet kriser og 

kommet ud på den anden side., 

Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande 

kommune

Foredrag om;

- rusmidler

- rusmiddelbehandling

- risikofaktorer ved misbrug

Hjælp til udarbejdelse af rusmiddelpolitikker

Ænldre Sagen

Ældre Sagens Café på Rolighedsparken

Vi ønsker nogen som kan komme og fortælle om oplevelser 

eller kan underholde

Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande Foredrag om Kræftens Bekæmpelse

Gunnar Jakobsen

Foredrag om Nigeria fra "Slavetiden over klonitiden til solceller og 

computere.

Samt oplevelser fra en måneds ophold som frivillig medarbejder ved 

byggeri i

Embamba i det nordøstlige Nigeria.

Træningsomårdet, Ikast-Brande Kommune

2 timers introduktion til inddragelse af naturen i fysisk aktivitet/træning 

(kort introduktion til teorierne bag samt praktisk afprøvning)

Undervisning inden for psykiatri. 

Hvordan kommunikerer vi med og etablerer et godt samarbejde med 

borgere, der ud over deres fysiske skade har en psykisk diagnose.

Brande 4H



Hospice Forum Danmark

Foredrag om hospice

Foredrag om palliation

Børnenes Liv

Foredrag om projektet "Børnenes Liv" i Nicaragua,

som giver gadebørn mad, skolegang og praktisk uddannelse, så de kan 

tage en uddannelse og/eller forsørge sig selv, når de er færdige med 

skolen.

Dagcenter Norgesgade Ikast

Ældre Sagens Cafe i Rolighedsparken Ønsker nogen til at fortælle og noget underholdning

Red Barnet Ikast-Brande oplevlesesklub

TILBUD: Rådgivning/Markedsføring EFTERSPØRGSEL: Rådgivning/Markedsføring

STU

Tværfaglig Efterløn og Pensionist klub

Familie og Samfund

Martha Gadeberg

Home-Start Ikast-Brande

Dansk Folkehjælp

vi kunne godt tænke os hjælp til markedsføring og hjælp til ansøgning 

af fonde mv

Børnehuset Brande

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Vi søger personer, der vil være behjælpelig med markedsføring af en 

unge gruppe i Midt- og Vestjylland og give inspiration til 

Vestjyllandskredsen for at trække yngre borgere til vores aktiviteter.

Udarbejdelse af spændende informationsmateriale - flyers  - 

facebookside m.m.

Kærmindeparkens Brugerråd

Brugerrådet Frisenborg

Socialpsykiatrisk Center Syd - Hjælp til markedsføring af div. tilbud (pjecer / foldere)

Lungepatient.dk Coach seminar omkring hverve kampagne/nye medlemmer.

Afghansk Kulturelle Forening

Projekt Engagement, Smil og Trivsel, Ikast-Brande 

Kommune

Børneby Øster

Socialpsykiatrisk Center Nord, Birgit Bech

AFS Interkultur Herning Ikast-Brande

Institution - Ledelsessekretariatet, IBK



Grønlænderforeningen Nanok

Værestedet Den Blå Cafe

Bomidtvest og Ikast Andelsboligforening

Ikast KFUM Volleyball

Aktivitetsrådet Bavnehøj, Nr. Snede

Brande Havekreds

Give Gode Råd om Havepasning.

Give Gode Råd om Opstart og om Pasning af Urtehaver.

Folkekirkens Cafe & Dagligstue

Brande Åcenter

Sundhedscenter

Ældre Sagen Brande

Aktivitetscentret Brandlundparken

UTG (United Textile Group)

ikast skytteforening

Brugerrådet Frisenborg

LOF ikast-Brande

Brugerrådet Dybdalsparken

Ikast Golf Klub

Naturgruppen, Miljøafdelingen, Ikast-Brande 

Kommune

InsiteWorks

Et legetøj til to-sprogede børn i børnehaveklasse

Et virksomhed i selv-udvikling og kunstterapi

Produktionsskolen promidt

Danmarks Naturfredningsforening

Opdatering af hjemmeside

Fotograf-naturbilleder

Fonnesbæk Y´s-men club

Ikast kirkes besøgstjeneste

Henriette Kirchhoff Schjørring

Ikast KFUM og KFUK

Nogen, der kan rådgive os om nye markedsføringsstrategier og –flader.

Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande 

kommune Rådgivning om alkohol- og stofmisbrug.

Ænldre Sagen

Ældre Sagens Café på Rolighedsparken

Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande IT-support

Gunnar Jakobsen



Træningsomårdet, Ikast-Brande Kommune

Brande 4H

Hospice Forum Danmark

Markedsføring

Fundraising

Børnenes Liv

Markedsføring

Medlemshvervning

Fundraising

Dagcenter Norgesgade Ikast

Ældre Sagens Cafe i Rolighedsparken

Red Barnet Ikast-Brande oplevlesesklub

TILBUD: Kultur/Oplevelser EFTERSPØRGSEL: Kultur/Oplevelser

STU

Tværfaglig Efterløn og Pensionist klub

Familie og Samfund natur og kultur oplevelse.

Martha Gadeberg

Besøg i begravelsesforretningen med plads til debat og spørgsmål.

Hospice-sygeplejerske fortæller om livet på hospice.

Home-Start Ikast-Brande

Dansk Folkehjælp

Børnehuset Brande

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Kærmindeparkens Brugerråd

Brugerrådet Frisenborg

Vi tilbyder en hyggelig lørdag eftermiddag i efteråret med et 

squaredancer-hold der vil underholde på Frisenborg dagcenter.

Socialpsykiatrisk Center Syd

- Fiskemuligheder

- Teambuilding

Lungepatient.dk Fælles forenings koncerter.

Afghansk Kulturelle Forening

AKF tilbud:

- Afghansk lærke national mad

- Afghansk musik/dans

Projekt Engagement, Smil og Trivsel, Ikast-Brande 

Kommune

Børneby Øster

Socialpsykiatrisk Center Nord, Birgit Bech

AFS Interkultur Herning Ikast-Brande Madlavningsaften (italiensk, tyrkisk, thailandsk, japansk m.fl.) Sommerferie-aktiviteter

Institution - Ledelsessekretariatet, IBK



Grønlænderforeningen Nanok Vi vil gerne deltage/bidrage med grønlandsk korsang

Værestedet Den Blå Cafe

Bomidtvest og Ikast Andelsboligforening

- Musik og sang i fælleshus og til andre arrangementer for beboere i de 

to boligorganisationer

- Madlavning "mad fra andre verdensdele" 

- Dans eftermiddage / aftener for voksne

Ikast KFUM Volleyball Socialt samvær og hygge i forbindelse med madlavning til volleystævner

Aktivitetsrådet Bavnehøj, Nr. Snede

Brande Havekreds

Folkekirkens Cafe & Dagligstue

Brande Åcenter

Årlige tilbagevendende Sansefestival afholdes medio maj måned på 

Brande Åcenter.

Frivillige hænder på dagen til at hjælpe ad hoc, i kantine, køkken, som 

guide på pladsen m.v.

Sundhedscenter

Ældre Sagen Brande

Aktivitetscentret Brandlundparken Udflugtsmål.

UTG (United Textile Group) Gerne tyrkisk.

ikast skytteforening Kom i Ikast skytteforening, og få en aften med oplevelser.

Brugerrådet Frisenborg En lørdag eftermiddag med squaredance

LOF ikast-Brande

Brugerrådet Dybdalsparken

Ikast Golf Klub

Naturgruppen, Miljøafdelingen, Ikast-Brande 

Kommune

InsiteWorks Koreograf og samarbejdspartner til en ON-Site performance

Produktionsskolen promidt

Danmarks Naturfredningsforening

Naturvejledning

Turarrangementer

Fonnesbæk Y´s-men club

Ikast kirkes besøgstjeneste

Henriette Kirchhoff Schjørring

Ikast KFUM og KFUK

Nogen, der vil udfordre os i det-med-Gud (med henblik på at både de 

og vi kan blive klogere på egen tro og tvivl).

Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande 

kommune



Ænldre Sagen

Ældre Sagens Café på Rolighedsparken

Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande Virksomhedsbesøg for KB-medlemer

Gunnar Jakobsen

Træningsomårdet, Ikast-Brande Kommune

Brande 4H

Udendørs areal til grill hygge for foreninger og skoleklasser.

Vi har også en grill der må benyttes.

Hygge eftermiddage med evt. ældre der skal på "gårdbesøg"

Hospice Forum Danmark

Børnenes Liv

Dagcenter Norgesgade Ikast

Ældre Sagens Cafe i Rolighedsparken

Red Barnet Ikast-Brande oplevlesesklub

TILBUD: Diverse EFTERSPØRGSEL: Diverse

STU

Tværfaglig Efterløn og Pensionist klub Hvad der byder sig

Familie og Samfund

vi har fine lokaler som kan lejes.

Multihal med køkken. Foredrag om sundhed og trivsel.

Martha Gadeberg

Home-Start Ikast-Brande

Dansk Folkehjælp

Børnehuset Brande Hvad vi nu finder af aftaler dernede.

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Vi har også brug for personer der vil give en hånd med en gang i mellem 

når vi er ude og holde foredrag, messer m.m. eller har brug for 

ophængning af invitationer i nærområdet.

Kærmindeparkens Brugerråd

Brugerrådet Frisenborg

Socialpsykiatrisk Center Syd

- Planter til sansehave

- Frugttræer

- Vedligeholdelse af personale / bruger cykler

Lungepatient.dk Elevations senge til feriehusene for lungepatienter-og KOL ramte.

Afghansk Kulturelle Forening



Projekt Engagement, Smil og Trivsel, Ikast-Brande 

Kommune

Børneby Øster

Socialpsykiatrisk Center Nord, Birgit Bech

AFS Interkultur Herning Ikast-Brande

Institution - Ledelsessekretariatet, IBK

Grønlænderforeningen Nanok

Værestedet Den Blå Cafe

Bomidtvest og Ikast Andelsboligforening

Motionsredskaber til et kommende motionsrum i fælleshus

Børnemøbler til fælleshus

Ikast KFUM Volleyball

Aktivitetsrådet Bavnehøj, Nr. Snede

Brande Havekreds

Folkekirkens Cafe & Dagligstue

Brande Åcenter

Sundhedscenter Deltage i lokalt arrangement med sundhedstema

Ældre Sagen Brande

Aktivitetscentret Brandlundparken

UTG (United Textile Group) Hobby artikler (knapper, bånd, lynlåse, stofrester etc.)

ikast skytteforening

Brugerrådet Frisenborg

LOF ikast-Brande

Brugerrådet Dybdalsparken

Ikast Golf Klub

Naturgruppen, Miljøafdelingen, Ikast-Brande 

Kommune

InsiteWorks

Produktionsskolen promidt

Danmarks Naturfredningsforening

Fonnesbæk Y´s-men club

Ikast kirkes besøgstjeneste

Henriette Kirchhoff Schjørring

Ikast KFUM og KFUK kommer tilbage med efterspørgsler og tilbud.

Center for Rusmiddelbehandling Ikast-Brande 

kommune

Ænldre Sagen



Ældre Sagens Café på Rolighedsparken

Kræftens Bekæmpelse Ikast-Brande

Gunnar Jakobsen

Træningsomårdet, Ikast-Brande Kommune

Brande 4H

Hospice Forum Danmark

Børnenes Liv

Dagcenter Norgesgade Ikast hyggemusik

Ældre Sagens Cafe i Rolighedsparken

Red Barnet Ikast-Brande oplevlesesklub


