View this email in your browser

november 2020
VindrosenNyt november står i listernes tegn. Vi har lavet lister over julehjælp,
corona-hjælp og andre måder at forsamles. På den måde håber vi, at
foreningernes aktiviteter kan fortsætte trods de mange corona-relaterede
forhindringer.

I dette nyhedsbrev:
Liste over hjælpetilbud i forbindelse med corona
Husk mundbind i Vindrosen
Julehjælp 2020
Kvisten er nyt medlem af Vindrosen
Spar penge på foreningskontoen
Foreninger blev klogere på Boblberg
Sådan kan I mødes fysisk og digitalt på trods af corona-krisen
Gratis mundbind til udsatte borgere
Bydelsprojekt 3i1 på platformen er midlertidigt lukket
Foreninger fejrede Vindrosens 10 års jubilæum i Bramming
Husk at dele jeres erfaringer og oplevelser i Vindrosens Facebook Forum

Liste over hjælpetilbud i forbindelse med corona
For at gøre det nemmere at finde de tilbud, som popper op rundt omkring i
forbindelse med coronakrisen, har vi lavet en liste på vores hjemmeside, som
gør det nemmere at finde dem.
Da tilbud forsvinder og nye kommer til hele tiden, er listen altid work-inprogress.

Hvis du kender et tilbud, som ikke er på listen, må du gerne lige sige til:
Telefon 7545 7085
Mail vindrosen@vindrosen-huset.dk
Se listen her

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

Husk mundbind i Vindrosen
Fra 29. oktober og frem til 2. januar er der nu krav om at bære mundbind eller
visir på alle indendørs offentlige steder.
Da Frivillighuset Vindrosen er et offentligt sted, skal alle fra torsdag den 29.
oktober derfor bære mundbind/visir.
Dette gælder dog ikke, når I sidder i jeres mødelokale. Her behøver I ikke
bruge mundbind/visir.
Læs mere her

Julehjælp 2020
En af de mest inkluderende højtider er jul. Folk samles fra nær og fjern, spiser,
snakker, griner, giver gaver. Det betyder desværre også, at for dem, som ikke
har nogen at samles med, er julen i stedet en af de mest ekskluderende højtider.
Derfor er julen også en af de højtider, hvor der er ekstra behov for hjælp fra
frivillige sociale foreninger.
Derfor har vi samlet en liste her.
Kender du til tilbud, som ikke fremgår af listen, må du meget gerne kontakte os
på vindrosen@vindrosen-huset.dk eller telefon 7545 7085, så vi kan føje det til
listen.

Nyt medlem af Vindrosen:
Foreningen Kvisten hjælper danskere med senfølger
efter seksuelle overgreb
Omkring en kvart million danskere har senfølger efter seksuelle overgreb, og
mange får dem ikke behandlet. Det arbejder den landsdækkende Forening
Kvisten på at ændre, ét gratis terapiforløb ad gangen. Nu også i Esbjerg.
En af de nye frivillige tilbud, som Frivillighuset Vindrosen er begyndt at udlåne
lokaler til, er terapiforløb for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i
barndommen. Foreningen Kvisten tilbyder forløbene i mere end 40 kommuner

i Danmark.
- Når en borger henvender sig med et ønske om hjælp, afklarer vi først og
fremmest, om Kvistens hjælp er det, de har brug for, hvorefter de visiteres ind
på en venteliste. Når det bliver den pågældendes tur, aftaler en frivillig terapeut
og borgeren, hvornår de skal mødes, forklarer Lisbeth Høstgaard Møller, leder
af Kvisten.
- En individuel samtale varer ca. en time og foregår typisk hver eller hver anden
uge, og et samtaleforløb kan strække sig over en til flere måneder efter behov og
aftale.
Læs resten af artiklen på Vindrosens hjemmeside
Kontaktoplysninger her

Prisundersøgelse på bankgebyrer:
Spar penge på foreningskontoen
Altinget; Civilsamfund har lavet en prisundersøgelse, som viser, at halvdelen af
bankerne har hævet gebyrerne siden 2018. Det betyder, at jeres forening måske
bruger flere penge, end den behøver, på gebyrer.
Her er det dyrest at oprette en foreningskonto
Her er det gratis at oprette en foreningskonto
Her er nogle overvejelser I kan gøre jer, før I vælger bank

Foreninger blev klogere på Boblberg
Til et infomøde om det sociale medie Boblberg den 8. oktober i Frivillighuset
Vindrosen fik de syv fremmødte foreninger sig en aha-oplevelse. Her
præsenterede Rasmus Stæhr, som er medstifter af Boblberg, foreningerne for
et socialt medie, som kan bruges til at finde frivillige og mennesker, som har
brug for hjælp.
En seddel på en opslagstavle, et opslag på frivilligjob.dk eller Facebook, en stak
flyere og brochurer til fri afbenyttelse.
Når frivillige sociale foreninger søger frivillige, er det ofte på en passiv måde.
Man tilbyder information om ens forening og venter, til folk selv henvender sig.
Modsætningen er, at man aktivt begynder at spørge folk, om de har brug for
hjælp eller har lyst til at være frivillige. Men det er svært at gøre og på mange
måder også grænseoverskridende, da man ikke ved, hvem man taler med og om
der overhovedet er et behov hos dem.
Læs resten af artiklen her
Har I spørgsmål vedr. Boblberg, er I velkomne til at kontakte os på
vindrosen@vindrosen-huset.dk eller tlf. 7545 7085
www.boblberg.dk

Sådan kan I mødes fysisk og digitalt på trods af
corona-krisen
Efterhånden som corona-krisen trækker ud, og man stadig ikke kan mødes,
som man plejer, bliver folk kreative og finder på nye måder at mødes. Det vil
Vindrosen gerne støtte op om, og vi har derfor lavet en liste på vores
hjemmeside med alternative måder at forsamles.
Mangler der noget, må I meget gerne kontakte os:
Telefon 7545 7085, Mail vindrosen@vindrosen-huset.dk
Se listen med idéer her

Gratis mundbind til udsatte borgere
Kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse og de mest socialt
udsatte kan udleveret 5-10 gratis mundbind af Esbjerg Kommune hver uge.

Mundbindende kan afhentes på jobcentre, sociale tilbud og hos Borgerservice.
Hvis man har ret til gratis mundbind, men ikke har et fast kontaktsted, kan
man henvende sig i:
Borgerservice i Esbjerg
Torvegade 74.
Det er muligt at hente uden tidsbestilling i åbningstiden.
Mandag kl. 10 - 15
Tirsdag kl. 10- 15
Onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 10 - 17
Fredag Kl. 10 - 12
Borgerservice i Ribe
Giørtz Plads 3.
Det er muligt at hente uden tidsbestilling i åbningstiden.
Torsdag kl. 8 - 17
Borgerservice i Bramming
Jernbanegade 9.
Det er muligt at hente uden tidsbestilling i åbningstiden.
Mandag kl. 8 – 17
Læs mere: https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona

bydelsprojekt 3i1's Frivillige Åben Rådgivning på
Platformen er midlertidigt lukket
Det vides ikke hvornår rådgivningen, som hidtil er blevet tilbudt af
socialrådgiverstuderende torsdage fra kl. 14.00 – 16.30, åbner igen.

Foreninger fejrede Vindrosens 10 års jubilæum i
Bramming
På grund af Corona-situationen var Vindrosen ikke i stand til at fejre 10-års
jubilæum for huset i Bramming. Derfor har vi tilbudt de forskellige foreninger i

Bramming, at de kan holde deres egen fest, når det passer dem, med lagkage på
Vindrosens regning.
CP Danmark

Vejen Videre

3 Tykke sukkerdejsbunde og en
Makronbund på mandelbasis lagt

- Vi havde en rigtig dejlig formiddag,

sammen med en flødefromage og til

med kaffe boller og ikke mindst

sidst sprøjtet op med flødeskum og

lagkagen, som Vindrosen gav

pyntet af med gule og røde

foreningen i dagens anledning.

marcipanroser.
Sådan var menuen, da CP Danmark

- Vi siger tak og ønsker Vindrosen

fejrede Vindrosens 10 års jubilæum i

Bramming tillykke med 10 års

Bramming.

jubilæet.

Lagkagen var hjemmelavet helt fra
bunden af kredsformand i
sydvestjylland, Jan Grønbæk.

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

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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