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LÆSEVEJLEDNING
Børskataloget er delt op i syv temaer (fremgår i indholdsfortegnelsen ovenfor), hvor man kan finde
forskellige tilbud og efterspørgsler.
Under hvert tema fremgår forskellige afsendere med et forskelligt antal tilbud og efterspørgsler,
og følgende information er tilgængelig:
HVEM ER AFSENDER
Hvilke ”tilbud” har afsenderen.
Hvilke ”efterspørgsler” har afsenderen.
1) Er der flere forskellige tilbud eller efterspørgsler, er de opgivet med et nummer.
Til sidst i Børskataloget fremgår en deltagerliste.
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LOKALER OG MATERIALER
AKTIVITETSCENTER DYBDALSPARKEN
Tilbyder: Vi har en fin krolf bane som vi gerne låner ud efter aftale - til et arrangement, udflugt e.l.
HØJDERYGGENS DAGTILBUD, AFD. EJSTRUPHOLM BØRNEHUS
Tilbyder: Vores legeplads. Med mulighed for at holde arrangementer i kommunalt regi eller
foreningsregi. Der er mulighed for at spise i tørvejr samt at lave bål.
HØJDERYGGENS DAGTILBUD, AFD. REGNBUEN
Tilbyder: Vi tilbyder, lån af vores legeplads til forskellige arrangementer. Der er mulighed for at
sidde ca. 20 pers. under tag og spise medbragt mad. Der er mulighed for at lave bål.
PSYKIATRI- OG HANDICAP, IKAST-BRANDE KOMMUNE
Tilbyder: I Psykiatri- og Handicap ønsker vi at "åbne vores tilbud" mere op for omverden. Så grib
endelig fat i os, hvis I mangler lokaler eller et sted at mødes.
SOCIAL PSYKIATRISK CENTER SYD
Tilbyder: Udlån af 3 mødelokaler, til foreninger, efter kl. 16.30
VÆRKSTEDET LUNDGÅRDEN
Tilbyder: Vi har en kantine og et grupperum der står ubrugte hen de fleste eftermiddage/aftner og
weekender.
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FOREDRAG, KURSER OG UNDERVISNING
BRANDE HAVEKREDS
Efterspørger:
1) Foredrag i forbindelse med foto.
2) Undervisning i vedligeholdelse af haveredskaber og maskiner.
GIGTFORENINGEN
Tilbyder: Foredrag.
HAVEGRUPPEN PÅ STADION ALLÉ, IKAST
Efterspørger: Haveentusiaster el. eksperter, som kan fortælle lidt om at holde have.
HJERNESAGEN HERNING IKAST-BRANDE
Tilbyder: Foredrag om det at få en hjerneskade.
HOME-START IKAST-BRANDE
Tilbyder:
1) Fortælle om, hvordan HOME-START støtter pressede småbørnsfamilier - og hvorfor det er så
meningsfyldt at være familieven. 15-45 minutters fortælling i jeres klub/forening/institution eller
hvor I nu mødes.
2) Forberedelseskursus for frivillige, som gerne vil være familievenner i HOME-START.
Efterfølgende supervision i den periode, hvor man støtter en presset småbørnsfamilie et par timer
om ugen.
HØREFORENINGEN
Tilbyder: Vi vil gerne samarbejde med nogen om et arrangement hvor vi kan tilbyde at sørge for
teleslynge.
LANDSFORENINGEN TALENTSPEJDERNE
Tilbyder: Mentorkursus og efterfølgende support til mentorer, der hjælper elever i 7.-9. klasse.
LASTIVKA
Tilbyder: Vi vil gerne komme ud og holde foredrag om Ukraine.
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SOCIAL PSYKIATRISK CENTER SYD, IKAST-BRANDE KOMMUNE
Tilbyder: Foredrag omkring psykisk sårbarhed og mit liv.
SOCIAL PSYKIATRISK CENTER SYD
Tilbyder: Foredrag af bruger, Maria Hansen - "Livshistorie omkring mobning og hvordan jeg er
kommet videre."
Efterspørger: Førstehjælp og undervisning i brug af hjertestarter.
SOLBAKKENS VENNEKREDS
Efterspørger: Vi efterlyser foredrag /oplæg til café eftermiddage.
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PRAKTISK HJÆLP OG FRIVILLIGE
AKTIVITETSCENTER DYBDALSPARKEN
Efterspørger: Vi efterlyser frivillige, som vil hjælpe til, hvis der er deltagere til nogle af vores
arrangementer, som har brug for en ekstra hånd.
BUSSENS VENNER, ØSTERVANG OG BAVNEHØJ
Efterspørger: Vi kan altid bruge flere chauffører. Der køres i en turnusordning - 1 uge af gangen.
DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN IKAST
Efterspørger: Frivillige til madfællesskaber i samarbejde med Fødevarebanken.
FONNESBÆK Y`S MEN`S CLUB, IKAST
Efterspørger: Frivillige, som indsamlere til Julemærkeprojekt 2022. Projektet støtter Danske
Hospitalsklovne ved Regionshospitalet i Gødstrup og børne- og ungdomsforeninger i Ikast-Brande
Kommune.
FRIVILLIGCENTER IKAST-BRANDE
Efterspørger: Vi mangler fra tid til anden lidt frivillig "viceværts hjælp" både inde og ude. Kun
nogle få timer engang imellem - helt som det kan passe for dig der kunne være interesseret.
HOME-START IKAST-BRANDE
Efterspørger:
1) Familievenner! Dvs. omsorgsfulde, kreative, praktiske personer, som vil støtte pressede
småbørnsforældre to timer om ugen i familiens hjem.
2) Kreative personer, som vil sy, strikke eller hækle dukketøj til de dukker, der sælges i HOMESTART Genbrug i Ikast.
HÆRVEJENS HÅNDBOLDKLUB
Efterspørger: Opsætning af ny hjemmeside til Klubben.
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HØJDERYGGENS DAGTILBUD, AFD. BØRNEHUSET KLOVBORG
Efterspørger:
1) En der vil læse bøger, være sammen med en lille gruppe børn.
2) Bage boller og lignende sammen med et par børn. Til lidt ekstra hygge.
3) Hjælpe børnene med at feje, luge ukrudt m.m.
HØJDERYGGENS DAGTILBUD, AFD. EJSTRUPHOLM BØRNEHUS
Efterspørger:
1) En til at læse bøger eller spille spil eller lign. med en lille gruppe børn.
2) Bage boller eller lign. til vores eftermiddagsmad eller til en ekstra hyggestund.
3) Hjælpe os og børnene med at feje, luge ukrudt og lignende på vores legeplads.
HØJDERYGGENS DAGTILBUD, AFD. REGNBUEN
Efterspørger:
1) Personer til højtlæsning med en lille gruppe børn.
2) En der vil gå til hånde på vores legeplads. Ukrudt, fejning m.m.
HØJDERYGGENS DAGTILBUD, AFD. SKOVHUSET
Efterspørger:
1) En person, der vil læse sammen med en lille gruppe børn.
2) En person, der vil bage evt. sammen med et par børn.
3) En person, der vil hjælpe os og børnene med at feje m.m. på vores legeplads.
HØREFORENINGEN
Tilbyder: Vi vil gerne samarbejde med nogen om et arrangement hvor vi kan tilbyde at sørge for
teleslynge.
LANDSFORENINGEN TALENTSPEJDERNE
Efterspørger: Vi søger myndige personer med en uddannelse og arbejdserfaring, der vil være
mentor for en elev i 7., 8. eller 9. klasse. Om du er i arbejde eller er gået på pension, gør ingen
forskel, men du kommer til at gøre en forskel for den unge, der får hjælp til at finde sine evner og
talenter gennem 24 møder, der er nøje tilrettelagt på forhånd. Danmarks førende
læringseksperter har udviklet det forløb, du som mentor hjælper den unge igennem. Efter de 24
møder, som ca. varer 1 1/2 time pr. gang, er forløbet slut og du kan nu selv vælge, om du ønsker at
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hjælpe en ny elev eller vælger at stoppe som frivillig. ADVARSEL: Denne frivillige opgave giver dig
glæde og er stærkt vanedannende.
LASTIVKA
Efterspørger: Vi søger nogen der kan lave nogle aktiviteter for ukrainske flygtninge i Ikast-Brande.
LISBETH HANSEN
Tilbyder: Vil gerne gå til hånde med forefaldende arbejde
MARIENLUND/BELLISBO
Efterspørger: F.eks. sangkor, som har lyst at øve i vores lokaler en gang imellem - oplevelse for
borgerne. Derudover søger vi besøgsvenner.
VÆRKSTEDET LUNDGÅRDEN
Tilbyder: Der er borgere der evt. kan lave noget frivilligt arbejde ude i byen, som f.eks. kørestole
skubbere eller andet.
ÆLDRESAGEN IKAST
Efterspørger: Generelt behov for frivillige.
1) It-hjælpere til afløsning i IT-Cafeen på biblioteket
2) medhjælper/afløser for Webmaster og lokalredaktør af 'det sker'
3) besøgsvenner til mænd og damer
4) frivillige demens familiemedlemmer
5) morgenringere på tryghedstelefonen
6) hjælpere til at afvikle de månedlige herrefrokoster
7) blandede ad-hoc opgaver

7

RÅDGIVNING OG MARKEDSFØRING
BUSSENS VENNER, ØSTERVANG OG BAVNEHØJ
Efterspørger: Inspiration til, hvordan man kan få økonomien til at hænge sammen i disse tider
med stigende brændstofpriser samt stigende priser til at vedligeholde bussen.
GIGTFORENINGEN
Efterspørger: Diverse
LANDSFORENINGEN TALENTSPEJDERNE
Tilbyder:
1) Oplæg og sparring om virksomheders sociale bundlinje i form af ”co-operative volunteering” og
”mentoring”. Virksomheders mulighed for at hjælpe lokalsamfundet ved at lade medarbejdere
arbejde frivilligt i en lille del af deres arbejdstid. Samtidigt brand’er virksomheden sig som social
ansvarlig og der skabes øget kendskab og bedre rekrutteringsmuligheder blandt de unge.
2) Sparring om konflikter og psykisk arbejdsmiljø i frivillige foreninger/ bestyrelser.
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KULTUR OG OPLEVELSER
DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN IKAST
Tilbyder: Åbne arrangementer vil vi gerne invitere til i boligområderne
FRIVILLIGCENTER IKAST-BRANDE
Tilbyder: Tilbud til unge og et tilbud til yngre udenfor Arbejdsmarkedet.
FRIVILLIGCENTER IKAST-BRANDE
Efterspørger: Vi mangler pynt på væggene i vores nye lokaler på Møllegade, så derfor efterlyser vi
nogle forskellige lokale amatørkunstnere, som kunne tænke sig at have udstilling i
Frivilligcenterets lokaler ca. 3 måneder af gangen. Vi kunne evt. starte hver ny udstilling op med en
fernisering hvor du som kunstner kunne fortælle lidt om dig selv og baggrunden for dine værker.
Eller vi kunne gøre noget helt andet som du måske har en god idé til?
HAVEGRUPPEN PÅ STADION ALLÉ, IKAST
Tilbyder: Rundvisning i haverne på Stadion Allé
HØREFORENINGEN
Tilbyder: Vi vil gerne samarbejde med nogen om et arrangement hvor vi kan tilbyde at sørge for
teleslynge.
IKAST ØSTRE SKOLE
Efterspørger: Mulige samarbejdspartnere.
LASTIVKA
Tilbyder: Vi tilbyder at stå for et fællesspisnings-arrangement i ukrainsk stil.
SOLBAKKENS VENNEKREDS
Efterspørger: Vi efterlyser musikalsk underholdning i forbindelse med Lørdagshygge på Solbakken.

9

IDÉER OG PROJEKTER
BRANDE HAVEKREDS
Tilbyder: Samarbejde om grønne projekter
FRIVILLIGCENTER IKAST-BRANDE
Tilbyder: Mangler du en sparrings- eller samarbejdspart i forbindelse med udfoldelse af en god idé
eller opstart af en ny aktivitet i den frivillige verden, så er vi altid klar.
Efterspørger: Vi efterlyser frivillige, som har lyst til at være igangsættere for nye grupper i vores
Selvhjælpsafdeling.
Lyder det som noget du kunne have lyst til, så find os på Børsen, hvor vi gerne fortæller meget
mere om hvad opgaven konkret går ud på.
FÆLLES FREMTID PÅ TVÆRS
Tilbyder: Vi deler gerne ud af erfaring med at opstarte et projekt bygget på frivillige kræfter.
IKAST ØSTRE SKOLE
Efterspørger: Mulige samarbejdspartnere.
PSYKIATRI- OG HANDICAP, IKAST-BRANDE KOMMUNE
Efterspørger: I Psykiatri- og Handicapafdelingen er vi altid imødekommende overfor at høre om
gode idéer/ønsker til samarbejde, som kan gavne mennesker med handicap, psykisk sårbarhed
eller udsathed.
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DIVERSE
AKTIVITETSCENTER BAVNEHØJ
Tilbyder: Diverse
BENTE MORTENSEN
Tilbyder: Prøvetime i Tai Chi 18 Qigong.
BUSSENS VENNER, ØSTERVANG OG BAVNEHØJ
Tilbyder: Vore frivillige chauffører kører personer med tilknytning til Østervang i Klovborg og
Bavnehøj i Nørre-Snede til arrangementer og lignende disse steder, samt der arrangeres ture ud i
det blå. Det hele koordineres af en frivillig koordinator.
Det er et krav, at de personer, der køres med, er medlemmer af Bussens Venner.
GIGTFORENINGEN
Tilbyder: Vi vil gerne tilbyde et fællesskab med andre sygdomsforeninger.
HOME-START IKAST-BRANDE
Efterspørger: Frivillig økonomisk rådgiver, som har forstand på privatøkonomi, søges til at hjælpe
HOME-STARTs familier med budget, overblik over økonomi, kontakt til bank og kreditorer m.v.
LASTIVKA
Efterspørger: Vi efterlyser humanitær hjælp til Ukraine - Tøj, mad og medicin.
SUNDHED OG ÆLDRE, IKAST-BRANDE KOMMUNE
Tilbyder: Samarbejder m.v.
ÆLDRESAGEN IKAST
Efterspørger: Inspiration til nye aktiviteter
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DELTAGERLISTE – ORGANISATIONER, FORENINGER OG GRUPPER
Aktivitetscenter Bavnehøj

Højderyggens Dagtilbud, afd. Regnbuen

Aktivitetscenter Dybdalsparken

Højderyggens Dagtilbud, afd. Skovhuset

Aktivitetscentret Bavnehøj, Nr. Snede

Høreforeningen

Brande Havekreds

Ikast Østre Skole

Bussens Venner, Østervang og Bavnehøj

Ikast-Brande Kommune

Byrådet

KFUM-spejderne Ikast

Den boligsociale helhedsplan, Ikast

Landsforeningen Talentspejderne

Engesvang Lokalråd

Lastivka

FOA

LO

Fonnesbæk Y`s Men`s Club, Ikast

Lokalråd

Frivilligcenter Ikast Brande

Marienlund/ Bellisbo

Gigtforeningen

Nørre Snede Lokalråd

Grønne nabofællesskaber

Psykiatri- og Handicap, Ikast-Brande
Kommune

Havegruppen på Stadion Allé

Social Psykiatrisk Center Syd

Hjernesagen Herning Ikast-Brande

Socialpsykiatrisk Center Nord

HOME-START Ikast-Brande

Solbakkens Vennekreds

Hyldgårdsskolen Ikast

SpilleBrikken - Frivilligcenteret

Hærvejens Håndboldklub

Sundhed og Ældre, Ikast-Brande Kommune

Højderyggens Dagtilbud

Værkstedet Lundgården

Højderyggens Dagtilbud, afd. Børnehuset
Klovborg

Ældresagen Ikast

Højderyggens Dagtilbud, afd. Ejstrupholm
Børnehus
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Frivilligcenter

I K A S T- B R A N D E

