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December 2020
Julen nærmer sig og i år er vi desværre nødt til at fejre julen med Corona som en
uønsket gæst. Det er ikke let, men heldigvis bringer budskabet om vacciner lys midt i
mørket. Vindrosen ønsker alle en god jul og et rigtig godt nytår.
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X-House er nu Foreningen Værestedet Netværket
Esbjerg
Ny profil - nyt navn.
Som en naturlig konsekvens af en ny måde at gøre tingene på, skifter
værestedet X-House navn til Foreningen Værestedet Netværket.
Baggrunden for ændringen fortalte formand Christian Bakkeli og sekretær
Clara Bakkeli om på et infomøde i Værestedet Netværkets lokaler i
Willemoesgade 65.
Større målgruppe
Målgruppen er ikke længere kun tidligere misbrugere af stoffer og alkohol. Nu
er borgere, som kæmper med spilafhængighed, overspisning, fysiske og
psykiske problemer m.v., også velkomne.
Det er der to grunde til. For det første har det vist sig over længere tid, at
behovet for et netværk udelukkende for tidligere misbrugere er mindre end
tidligere.
For det andet ønsker bestyrelsen, at nye og sunde netværk skal være
omdrejningspunktet for Værestedet Netværket. Idéen er, at hvis man skal have
held med at komme ud, og forblive ude, af dårlige miljøer og netværk, så skal
man have noget positivt at erstatte det med.
Læs mere om Værestedet Netværket her

Ventilen åbner igen dørene
Er du mellem 15 og 25 og føler dig ensom?
Har du udfordringer med at række ud til andre, ved at begå dig i sociale
sammenhænge eller føler du dig ensom og ønsker et større netværk?
Så kom ned og mød Ventilen til Åbent Hus torsdag den 10. december kl.
16 i Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4 i Esbjerg.
De frivillige står klar til at tage imod dig og besvare spørgsmål over et stykke pizza.
Ventilen har en gruppe frivillige på 7 unge mennesker mellem 18-26 år. De har en
bred vifte af interesser, som de vil bruge til at udforme et spændende og hyggeligt
tilbud.
Fremadrettet vil Ventilens tilbud foregå mandage kl. 16-19 med start den 14.
december. Vi mødes i indgangen i Frivillighuset Vindrosen (kom ½ time før, hvis du
er ny).
Kontakt Ventilen: esbjerg@ventilen.dk og læs mere på www.ventilen.dk/esbjerg

Nu kommer der en pårørendevejleder
Når en ægtefælde eller et barn bliver alvorligt sygt, er der sjældent overskud til
at finde rundt i kommunale regler og procedurer. Derfor bliver der nu ansat en
pårørendevejleder, som kan agere stifinder for pårørende i en svær situation.
Beslutningen om at ansætte en pårørendevejleder blev endeligt taget på et
møde i økonomiudvalget den 30. november efter et eksternt budgetforslag fra
Handicaprådet i efteråret. Ansættelsen kan finde sted fra 1. februar 2021 og er
kulminationen på et langt sejt træk fra frivillige kræfter.
Der er nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med pårørendevejlederen, som
består af en repræsentant udpeget af Handicaprådet og formændene for
Ældrerådet og Udsatterådet samt Frivillighuset Vindrosen.
I referatet fra økonomiudvalgsmødet, hvor beslutningen blev taget, står der
følgende om pårørendevejlederens funktion og opgaver:
Målgruppen
Målgruppen er pårørende til et menneske med langvarig fysisk eller psykisk
sygdom, handicap, aldersbetinget funktionsnedsættelse og/eller misbrug. Man
skal være fyldt 18 år for at kunne bruge pårørendevejlederen.
Læs mere her

§ 18

§ 18
§ 18: 2,7 millioner kroner til sociale foreninger
Hvert år kan frivillige sociale foreninger søge penge hos Esbjerg Kommune til støtte
for den frivillige sociale indsats de yder. Ansøgningerne for 2021 er nu gennemgået
ud fra Social & Arbejdsmarkedsudvalgets kriterier.
78 procent af de ansøgte beløb uddeles
Ialt blev der ansøgt om 4,1 mio kroner, hvoraf de 3,6 mio opfyldte kriterierne. Den
samlede § 18 pulje er på 2,7 mio kroner hvilket betyder, at foreningerne får 78 % af
det ansøgte beløb. Der blev afleveret 62 ansøgninger, hvoraf 54 opfyldte kriterierne.
Færre ansøgninger
Der er kommet færre ansøgninger for 2021 end for de foregående tre år.
Forvaltningens tese er, at det skyldes covid-19, idet flere foreninger har uforbrugte
midler for 2020, som de forventer at anvende i 2021. Det har de mulighed for, fordi
Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2020 besluttede at dispensere fra
kravet om, at uforbrugte midler skal tilbagebetales. Derudover angiver 24 af
ansøgerne, at de forventer at overføre et sted mellem 2.000 og 70.000 kr. til 2021.
Afslag og delvist afslag
En del foreninger har søgt til aktiviteter, som ikke falder inden for kriterierne. Derfor
har forvaltningen reduceret ansøgningsbeløbene eller indstillet til et afslag, når:
•

aktiviteterne ikke henvender sig til de definerede målgrupper

•

aktiviteter ikke i tilstrækkelig grad er for kommunens borgere

•

der er udgifter til entré og indkøb af redskaber

•

foreningen har en formue

Læs mere her (punkt 4)

§ 79
§ 79: 451.300 kroner til ældre- og pensionistforeninger
Esbjerg Kommune afsætter årligt midler til støtte af frivilligt socialt arbejde i ældreog pensionistforeninger jævnfør § 79 i Lov om Social Service.
Til aktiviteter i 2021 har ældre- og pensionistforeninger søgt om støtte til en værdi af
829.414 kr. Der er imidlertid kun afsat 451.300 kroner til støtte, hvorfor en
procentmæssig fordeling resulterer i, at foreninger, der opfylder kriterierne, tildeles

54,4 procent af de ansøgte beløb.
Læs referat af mødet i Sundhed & Omsorgsudvalget af 7. december 2020 her:
Find referatet her (endnu ikke offentliggjort ved udsendelse af dette
nyhedsbrev)

Søg pulje på 10 mio. kr. til fællesskaber for ensomme
borgere
Hvis jeres forening ønsker at hjælpe ensomme borgere ind i et fællesskab, kan I
nu søge penge til det.
Fra i dag, den 16. november, kan man søge penge til sit projekt fra en pulje på
10 millioner kroner. Pengene i puljen skal være uddelt til jul.
Om puljen skriver Kulturministeriet:
Puljen på 10 mio. kr. kan søges af foreninger på kultur-og socialområdet til
aktiviteter for borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af coronapandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skal give borgere adgang til
sociale fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til. Puljen kan
søges af foreninger, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx
idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (og aftenskoler),
museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger.
Søg og læs mere om puljens ansøgningsfrister og krav.
Læs mere om den politiske aftale bag puljen her

Det er muligt at skabe online-fællesskaber
Da tusinder af aktive foreningsmennesker i foråret blev stavnsbundet til
hjemmet på grund af frygten for Covid-19, mistede de hele eller dele af deres
sociale liv og fællesskaber. Fra de første nedlukninger gik der ikke lang tid, før
de første idéer om at starte digitale fællesskaber i stedet for de fysiske, dukkede
op. Nogle sprang ud i det, andre gjorde ikke, og rigtig mange er i tvivl, om man
overhovedet kan have et digitalt fællesskab.
Det seneste halve år har Center for Frivilligt Socialt Arbejde rådgivet og
understøttet foreninger i at gennemføre og omlægge aktiviteter til digitale
tilbud. De er nu klar til at konkludere, at det kan lade sig gøre. I en faglig artikel
om emnet, konkluderer de følgende:
En af de vigtige erfaringer vi har gjort os, er, at det er muligt at skabe onlinefællesskaber, hvor relationerne er lige så tætte og betydningsfulde som i det
fysiske møde.
For de foreningsmedlemmer, som har mistet deres fællesskab til Covid-19, er
der altså god grund til at springe ud i det, og forsøge sig med at være sammen
på nye digitale måder.
Læs artiklen her
Vil I selv have hjælp til at skabe digitale fællesskaber?
Hvis I ønsker at få hjælp af CFSA’s hjælp til at skabe gode digitale fællesskaber,
kan I kontakte deres teamleder for rådgivning og udvikling, Julie Stockmarr, på
js@frivillighed.dk.
I Vindrosen hjælper vi jer naturligvis også gerne:
Telefon 7545 7085
Mail vindrosen@vindrosen-huset.dk

Har jeres forening materiale til næste nyhedsbrev?
Send det til vindrosen@vindrosen-huset.dk inden den 25. i måneden

Husk at dele jeres erfaringer og oplevelser med andre
foreninger i Vindrosens Facebook Forum
Hvis I har afholdt et godt arrangement, lykkedes med noget digitalt, fundet en
ny vej til frivillige, eller hvis I bare vil dele en god foreningsoplevelse med
andre, så skriv om det på Vindrosens Facebook-forum. Der er næsten sikkert, at
der sidder nogen i den anden ende og bliver glad for det, I skriver
For at blive medlem, skal man:
1. Have en Facebookprofil
2. Følge linket herunder
3. Trykke på "bliv medlem af gruppen"
4. Svare på hvilken forening man er fra.
Følg linket her for at blive medlem af Vindrosens Forum

Vindrosen holder julelukket
Fra fredag den 18. december til mandag den 4. januar er Vindrosen lukket for julen.
Det vil sige, at vi ikke er på arbejde i sekretariatet og på vores kontorer. Heldigvis
holder vores elektroniske dørlås-system ikke ferie, så man kan stadig bruge lokalerne
- hvis man har husket at booke dem i god tid før ferien.
HUSK også at booke lokaler til jeres aktiviteter i 2021

Vindrosens hjemmeside
Vindrosens Facebook-side
Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling
Vindrosens arrangementer

Kontakt
Telefon: 7545 7085
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk

Esbjerg
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Træffetid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17

Ribe
Tangevej 6D, 6760 Ribe
Træffetid: Tirsdage i ulige uger kl. 15-17

Bramming
Jernbanegade 8, 6740 Bramming
Træffetid: Tirsdag i lige uger kl. 15-17
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