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På  diålogmødet mellem 

Esbjerg Kommune og frivillige 

sociåle foreninger den 6. juni, 

blev der stillet flere §18- 

penge i udsigt og der kommer 

nye søgekriterier. 

 

 

Læs mere side 1 

NYT OM §18  

Tilmelding til  

Foreningernes Dåg. 

 

Temåeftermiddåg om 

flygtningebørns fritidsliv. 

 

Kunst hos Vindrosen. 

 

Læs mere side 5 

FORENINGSNYT 

Heine er frivillig i BROEN og 

cyklede til Esbjerg med en 

måsse kendisser. Det vår håns 

må de åt mårkere en tåk til den 

fodboldklub, som hjålp håm 

for over 60 å r siden. 

 

 

Læs mere side 6 

BROEN ESBJERG 

Mød en frivillig:  

I 17 år har Ellen Tønder hjulpet flygtninge med at 

falde til i Danmark som frivillig i Frivilliggruppen 

under Dansk Flygtningehjælp i Ribe. Men nu er det 

slut. Der skal være tid til familien. 

Læs mere side 3 
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SIDE 1 

Nyt fra Frivillighuset Vindrosen 

Udsigt til flere penge til efteråret 
Den 6. juni blev der afholdt dialogmøde mellem Esbjerg 

Kommune og frivillige sociale foreninger. På mødet blev der 

drøftet forskellige samarbejdsmuligheder og -tiltag, men 

det mest håndgribelige budskab var, da formanden for Soci-

al- og Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø (Borgerlisten) 

lagde op til en forøgelse af §18 midlernes pulje. 

Efter dialogmødet vedtog Socialudvalget at afsætte 356.000 

kroner mere at søge om i §18 puljen, hvis budgetforhand-

lingerne går som ønsket. Det samlede beløb, der bliver ud-

delt til de frivillige sociale foreninger, bliver dermed på 

1.942.000 kroner. 

Det er selvfølgelig en glædelig nyhed for de frivillige sociale 

foreninger, at der bliver flere penge. Men hvis der som i 

2016 bliver søgt om 4,7 millioner kroner, er der stadig man-

ge foreninger, som ikke får det, de søger om. 

Som paraplyorganisation for frivillige sociale foreninger i 

Esbjerg Kommune vil vi naturligvis blive ved med at kæmpe 

for, at det endelige beløb bliver endnu større end de 

356.000 kroner, der nu er blev lagt op til af Socialudvalget. 

 

Der kommer nye §18 søgekriterier 
Der vil fremover være nye søgekriterier til §18 midler, hvor-

for Esbjerg Kommune fra august reviderer deres vejledning. 

En af ændringerne og noget vi i Vindrosen har kæmpet for 

er, at gøre det lettere at søge midler til samarbejde på 

tværs af foreninger. Det kan for eksempel være til større 

fælles arrangementer eller foredrag. Det er vi glade for, at 

det nu bliver muligt. 

 

Fremadrettet bliver der også en øvre beløbsgrænse på 

200.000 kroner, når der ansøges om §18 midler. 

Et skærpet krav til fremtidige ansøgninger er, at der skal 

opstilles et budget, som viser, hvordan foreninger vil bruge 

de penge, der søges. 

Der er dog også flere ændringer på vej, og vi vil derfor op-

fordre vores medlemsforeninger til at deltage i vores vej-

ledningsmøde den 24. august kl. 19-21 på Frivillighuset 

Vindrosen, Exnersgade 4, hvor Sofie Valbjørn fra Esbjerg 

Kommune informerer om de nye ansøgningskriterier og 

svarer på spørgsmål. 

Tilmeldingen skal ske senest mandag den 21. august på  

telefon 7545 7085 eller på mail  

vindrosen@vindrosen-huset.dk 

 

Nyt om §79 
På dialogmødet blev der også spurgt ind til mulighederne 

for at give foreninger, som i deres vedtægter ikke afgræn-

ser sig til 60+ årige, mulighed for at søge §79 midler. Det 

har resulteret i, at der bliver udarbejdet et nyt oplæg til ud-

vælgelses- og tildelingskriterier til næste møde i Sundhed- 

og Omsorgsudvalget. 

Der er 427.000 kroner til rådighed til fordeling til aktiviteter 

i 2018 til ældre- og pensionistforeninger. 

Frivillighuset Vindrosen har sommerferielukket 

fra mandag den 3. juli og er tilbage igen  

mandag den 31. juli. God sommer. 

Nyt om §18 

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
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SIDE 2 

Kulturnat i Bramming 

13 frivillige foreninger deltog i Bramming Kulturnat 
Til Kulturnatten i Bramming den 

1. juni kunne man i Frivillighuset 

Vindrosens lokaler møde frivilli-

ge fra 13 foreninger. Bevæbnet 

med foldere, godt humør og fri-

villigt engagement stod de klar 

til at møde folk, som var kom-

met for at høre om aktiviteterne 

eller som måske blot var blevet 

lokket til af duften af friskbagte 

pandekager. 

Foreningerne var: Scleroseforeningen Esbjerg/Fanø, Læring for Livet, De Tabte Pund, Spastikerforeningen, Vejen Videre, 

Sct. Georgsgildet Bramming, Høreforeningen, Polioforeningen, Ulykkespatientforeningen, Røde Kors Bramming, AFS Sydjyl-

land, Osteoporoseforeningen, Ældresagen Bramming. 

Læring for Livet 

Læring for Livet var en af de foreninger, 

der fortalte om sine aktiviteter til Kul-

turnatten. 

Her var Karin Gadegaard Larsen, Berit 

Møller Christensen og Rigmor Foss klar 

til at fortælle om de aktiviteter, som 79 

medlemmer beriger livet med mandage 

i lige uger. 

For nylig var de ude at besøge DONGs 

store kraftværk i Esbjerg, hvor de blev 

vist rundt af en ingeniørstuderende. Det er også blevet til lignende besøg på et rensningsanlæg, Bilka, Esbjerg Lufthavn, 

Arovit, SydEnergi, Byhistorisk Arkiv og virksomhedsbesøg på Mandø. Mange af disse steder kan man ikke besøge som pri-

vatperson og besøgene er nu begyndt at blive populære hos mange mænd, som for tiden melder sig ind i Læring for Livet. 

Sct. Georgs Gildet bagte pandekager 

Karen Rasmussen er gildemester i Sct. 

Georgs Gildet - og så skal man jo have et 

spejder-halstørklæde på. Sct. Georgs Gildet 

er for voksne over 25. Foreningen holder 

fast i spejderbevægelsens organisation og 

værdier, men aktiviteterne er ofte humani-

tære. 

Spejderbevægelsen tro befinder de sig dog 

ofte udendørs og som pandekagebagnin-

gen foran Vindrosens hus i Bramming af-

slørede, holder de stadig af levende ild - 

eller i det mindste gløder. 
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Mød en frivillig - Dansk Flygtningehjælp Ribe 

SIDE 3 

Ellen Tønder er en af den slags mennesker, der ”tager folk 

ind”, som hun selv siger. I 17 år har hun hjulpet flygtninge 

med at falde til i Danmark som frivillig i Frivilliggruppen un-

der Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at hun har fået en 

ekstra familie og har besøgende næsten hver dag. Men det 

betyder også, at familien efterhånden skal presses ind i ka-

lenderen. Så nu siger hun stop. Hun kan jo ikke redde hele 

verden. 

Ellen Tønder på 80 år viser Vindrosens lokaler frem i det 

nedlagte hospital i Ribe. Man skal gå hurtigt, for at følge 

med. Man skal også tænke hurtigt, når hun fortæller, hvor-

dan Frivilliggruppen er organiseret og har fungeret siden 

hun var med fra starten for 17 år siden. Men når snakken 

går på, hvorfor hun stopper 1. juli som frivillig i Frivilliggrup-

pen Ribe, sætter hun tempoet ned. 

- Det stopper ikke her, siger hun.  

- Der er kommet så mange venner, tilføjer hun og lader 

fortsættelsen hænge i luften til senere, for klokken er 19 og 

det er tid til at tage mod de første flygtninge i det store lo-

kale længere nede ad gangen. 

Efter et kvarters tid ankommer de første fire flygtninge - far, 

mor og to børn - til et veldækket kaffe- og kagebord. De 

hilser hele bordet rundt, inden de sætter sig og lader snak-

ken gå. En af de andre frivillige, Sigrid Morthorst Jensen 

fortæller, at hun som ung teenager var indlagt der under 

polioepidemien i 1951 og senere hen fødte et barn der. 

En ulæselig seddel 

Så dukker Ibrahim op (opdigtet navn af hensyn til politiske 

flygtninge). Han har en lille seddel i hånden og beder på 

gebrokkent dansk om hjælp. Ellen Tønder går ind i et andet 

lokale sammen med ham. 

På den håndskrevne seddel har en bekendt skrevet på 

dansk, at Ibrahim ønsker sig et dansk pas. Det kan Ellen ikke 

hjælpe ham med, men hun ved, hvem, der kan. 

Er der nogen i rådgivningsgruppen, der kan hjælpe Ibrahim 

med pas inden ferien, spørger Ellen Tønder, som har ringet 

til en anden frivillig, Benedikte, der har styr på det juridiske. 

Ellen aftaler med Benedikte, at hun ringer næste dag og 

forklarer Ibrahim, hvordan han kan få hjælp, men Ellen er 

nødt til at finde en tolk, for at forklare ham det. Det hjælper 

en to – tre flygtninge, som taler godt dansk, normalt med, 

men ingen af dem er til stede i aften, så Ellen må improvise-

re. 

Hun finder hurtigt en dreng på en 10 år, som har været i 

Danmark i mere end tre år og taler flydende dansk og ara-

bisk. Han oversætter hurtigt og effektivt og Ibrahim takker 

for hjælpen. 

I 17 år har Ellen 

hjulpet flygtninge 

med at finde sig til 

rette i Danmark.  

Her hjælper hun en 

flygtning med at 

forstå en seddel 

med danske in-

struktioner. 

Ellen Tønder har hjulpet flygtninge i Ribe i 17 år, men nu stopper hun: 

- Jeg har snart ikke plads til flere bekendtskaber 
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Mød en frivillig - Dansk Flygtningehjælp Ribe 

SIDE 4 

Ellen arbejder i to år for at få to børn til Danmark 

Samtalen med Ibrahim er ifølge Ellen et meget normalt ek-

sempel på, hvordan Frivilliggruppen under Dansk Flygtnin-

gehjælp hjælper flygtninge. Et eksempel, som til gengæld er 

alt andet end normalt, fandt sted 2003 – 2005. 

- I 2003 kom 12 burmesiske kvoteflygtninge hertil og der-

iblandt et ungt ægtepar, fortæller Ellen. 

- Jeg lagde mærke til, at kvinden tit sad med et billede af to 

børn og græd. Hun var meget ulykkelig. Det lykkedes mig at 

finde en, der kunne forklare, at de havde været tvunget til 

at efterlade deres to børn på to og fem år. 

Ellen lånte billedet og gik ned på Ribe Kommune for at hø-

re, om der var nogen, der gjorde noget ved det. Det var der 

ikke. Det var forældrenes eget ansvar at få børnene til lan-

det. 

- Jeg besluttede at hjælpe dem og begyndte at undersøge, 

hvordan vi kunne få børnene hertil. Det var ikke ligetil, for 

der var ikke nogen dansk ambassade i Burma, hvor børnene 

befandt sig. Jeg var nødt til at arrangere sammen med for-

ældrene at få dem til den nærmeste ambassade i New Delhi 

med en menneskesmugler, forklarer hun. 

- Og så gik jeg i gang med at søge alt muligt og det var saft 

suseme svært, for de havde ingen papirer. 

Børnene boede i New Delhis slum med en bekendt i tre 

kvart år, mens Ellen arbejdede på sagen. 

- Det var to års papirarbejde. Jeg kontaktede alle danske 

hjælpeorganisationer, især Dansk Flygtningehjælp og jeg 

involverede også kommunen, forklarer hun. 

- Engang havde jeg sørget for at få scannet de sidste nød-

vendige papirer fra kommunen ind og sendt dem til ambas-

saden i New Delhi. Børnene stod i kø hele dagen for at 

modtage dem, men da de nåede frem til skranken, var der 

ingen papirer. 

Så jeg stillede mig ned på kommunen fra kl. 9 om morgenen 

og nærmest tvang mig ind og fik dem til at ringe til ambas-

saden i New Delhi, selv om de mente, at de ikke måtte. 

Ellen får to nye børnebørn 

Det viste sig, at medarbejderen på ambassaden, som skulle 

modtage mail’en, havde fri den dag børnene stod i kø.  

Næste dag prøvede de igen og fik papirerne.  

 

To måneder efter i 2005 hentede Ellen Tønder og forældre-

ne endelig de to børn på nu 10 og 14 år i Billund. 

- På det tidspunkt havde de ikke set hinanden i otte – ni år 

og den lille kunne slet ikke huske sin far, erindrer hun. 

- Jeg tænkte undervejs, hvad jeg havde rodet mig ud i. Det 

var et kæmpe ansvar og jeg var bange for at børnene stran-

dede i slummen i New Delhi og blev udnyttet, men jeg fik 

ofte god hjælp af Dansk Flygtningehjælps jurister. 

I dag er Ellen og hendes mand, som også involverede sig, 

stort set bedsteforældre for børnene. 

- Vi var på camping med børnene i løbet af deres barndom 

og så dem hele tiden. Vi ser stadig forældrene hver uge og 

især den ældste af børnene ringer ofte til min mand og jeg. 

De er en del af vores familie, siger Ellen. 

Den ældste på 26 er uddannet klinikassistent og i job, mens 

den yngste på 22 år mangler tre år af sin ingeniøruddannel-

se. 

Nu er kalenderen fuld 

Sagen med Ellens nye burmesiske familie er det mest om-

fattende eksempel på hvordan Ellen, har taget de flygtnin-

ge, hun har hjulpet, til sig. 

- Jeg har svært ved at lægge bekendtskaber fra mig, så der 

bliver bare flere og flere, forklarer hun. 

- Jeg kender så mange i Ribe og flere steder i Danmark og 

der kommer nogen og ringer på næsten hver dag. Det er jeg 

glad for, men jeg har jo også mine egne børn, som jeg gerne 

vil have tid til uden at skulle mase dem ind i kalenderen. 

- Så nu giver jeg slip, for jeg kan jo ikke redde hele verden 

og jeg ved, at der er mange, der er klar til at tage over i Fri-

villiggruppen Ribe. 

- Jeg vil gerne opfordre andre til at melde sig som frivillig til 

Frivilliggruppen under Dansk Flygtningehjælp. Man får mas-

ser af god støtte fra organisationen og man får meget mere, 

end man giver, understreger Ellen Tønder. 

Læs mere om at være frivillig i Frivilliggruppen Ribe  

under Dansk Flygtningehjælp: 

www.frivillighuset-ribe.dk 

http://www.frivillighuset-ribe.dk
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SIDE 5 

Foreningsnyt 
Nu kan man udstille sin 

kunst hos Vindrosen 

Frivillighuset Vindrosens vægge er lange, hvide 

og tomme for kunst. Det vil vi gerne ændre på 

– der skal være godbidder for øjnene. Så hvis 

man maler, men mangler et sted at hænge sine 

billeder til offentlig skue, kan man nu gøre det 

hos os. Hver dag besøger et stort antal menne-

sker huset, så eksponeringen er god og man er 

velkommen til at hænge et prisskilt ved.  

Interesseret? Så ring endelig. 

Kontakt Vindrosen: Telefon 7545 7085  

E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Husk at melde jer til Foreningernes dag 

Igen i år inviterer Esbjerg City til Foreningernes Dag, som finder sted lørdag 2. september kl. 10.00 – 16.00 i midtbyen i 

Esbjerg. 

Tilmeldingsfristen er 1. august 2017 og man tilmelder sig via en tilmeldingsblanket. 

Har man ikke modtaget invitation og tilmeldingsblanket, kan disse findes på vores hjemmeside under  

foreninger/medlemsaktiviteter. 

Evt spørgsmål rettes til info@esbjergcity.dk eller på telefon 7513 6500. 

Tirsdag den 12. september sætter Pædagogik & Undervisning fra Es-

bjerg Kommune fokus på flygtningebørns fritidsliv i form af en tema-

eftermiddag om emnet. 

Målgruppe: Lærere og pædagoger fra skoler, SFO, fritids- og ungdoms-

klubber, pædagoger fra dagtilbud, SSP-konsulenter og områderådgive-

re. 

Indhold: 

- Oplæg om muligheder og udfordringer i forhold til flygtningebørns 

fritidsliv v. konsulent i Danmarks Idrætsforbund, Preben Astrup. 

- Oplæg om Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune v. Karin Hansen-Schwartz. 

- Bazar med stande, som repræsenterer fritidslivet i Esbjerg Kommune 

bredt. Vi forestiller os idrætsforeninger, spejdere, børneteater, kultur-

institutioner som biblioteket, Kulturskolen mm. 

Ved standene kan man have opslag om foreningen, foldere og få mulig-

hed for dialog med deltagerne. Der vil være mulighed for at fortælle 

om netop din forening og aktivitet. 

Kunne DIN forening tænke sig at deltage i dette arrangement med en 

stand? 

Ved spørgsmål eller tilmelding kontakt Kristina Stengaard, Pædagogik 

& Undervisning. 

Tilmeldingsfrist 15. august 2017 

krist@esbjergkommune.dk 

Tlf. 3052 2631 

Tid: 12. september 2007 kl. 14 – 17 

Sted: GAME Streetmekka, Nørrebrogade 1C, Esbjerg 

Temaeftermiddag om flygtningebørns 

fritidsliv 

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
https://www.vindrosen-huset.dk/foreninger/medlemsaktiviteter
mailto:city@denada.dk
mailto:krist@esbjergkommune.dk
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Broen Esbjerg 

SIDE 6 

For over 60 år siden købte Heine Frickes fodboldklub busbil-

letter til ham, så han kunne blive ved med at spille lille-

putfodbold i klubben og besøge sin mor på hospitalet. I dag 

hjælper han selv socialt og økonomisk belastede børn til et 

aktivt fritidsliv. 

Onsdag den 21. juni cyklede 69-årige Heine Fricke fra Glej-

bjerg til Ribe og derfra med en flok kendisser til Esbjerg i 

cykelløbet BROEN Danmark Rundt. Det var hans måde at 

markere en ekstra tak til en fodboldklub, som hjalp ham for 

over tres år siden. 

- Min far døde, da jeg var seks år gammel og bagefter blev 

min mor syg og indlagt på hospitalet i længere tid. Hun kun-

ne ikke længere passe mig og derfor kom jeg på børnehjem 

og derefter i plejefamilie, fortæller Heine Fricke. 

- Jeg boede i Thyregod og spillede lilleputfodbold i VFC i 

Vejle, som var langt væk. For at hjælpe mig betalte klubben 

mine busbilletter, så jeg kunne blive ved med at gå til fod-

bold og samtidig besøge min mor på hospitalet i Vejle, for-

klarer han. 

Hjælp til et aktivt fritidsliv 

Ved at betale hans busbilletter gjorde VFC det samme for 

Heine, som BROEN, der også har en afdeling i Esbjerg, gør 

for børn i dag. De hjalp ham til et fysisk aktivt liv med alt 

hvad dertil hører af sociale aktiviteter og tilhørsforhold. 

- Jeg tror, at billetterne fra dengang har givet mig lyst til at 

dyrke mere sport, end jeg ellers ville have gjort. Jeg har spil-

let meget fodbold siden og har selv været lilleputtræner i 

fem år, forklarer Heine, som har arbejdet som socialpæda-

gog og socialrådgiver og var med til at starte BROEN Vejen 

for tre år siden. 

- Jeg tror, at klubben gjorde det, fordi der var nogle i klub-

ben, der var socialt bevidste. Jeg glemmer det aldrig, siger 

Heine Fricke inden turen går hjemad igen til Glejbjerg. 

I 2016 hjalp Broen Esbjerg 86 børn 

BROEN har afdelinger i hele landet og drives af frivillige. I 

2016 hjalp afdelingen i Esbjerg 86 socialt og økonomisk be-

lastede børn til at få en aktiv fritid. 

- At der gennem et cykelløb som 

dette bliver sat fokus på BROEN, 

og for vores vedkommende  

BROEN Esbjerg, kan gavne alle 

børn, siger Esbjergs lokale for-

mand Naja Haumann Jørgensen. 

- Det skaber synlighed og fortæller 

om vores indsats med at bygge 

bro mellem udsatte børn og de 

lokale idræts- og fritidsforeninger, 

siger hun. 

Cykelløbet BROEN Danmark 

Rundts sponsorer har i alt givet 

350.000 kroner inden løbet starte-

de. Pengene bliver fordelt mellem 

landets 22 foreninger, som i 2016 

hjalp knap 4000 børn til en aktiv 

fritid. 

Heine hjælper børn til et aktivt fritidsliv som en tak til sin 

barndoms fodboldklub 

Heine Fricke modtager en bold med autograf af Morten Østergaard (B) for sin speciel-

le historie. Bolden skal gives videre til en af de børn i BROEN, som han nu selv hjælper. 

Broen Esbjerg 

www.broen-danmark.dk/esbjerg/ 

http://www.broen-danmark.dk/esbjerg/


 

 

Artikler, bekendtgørelser etc. samt fotos og logoer fra 

foreninger og samarbejdspartnere er meget velkomne.  

Frivillighuset Vindrosen forbeholder sig dog ret til at 

korrigere og forkorte i tilsendt materiale.  

Kontakt Frivillighuset Vindrosen, hvis du ikke i forve-

jen modtager vores nyhedsbrev. 

KONTAKTINFORMATION OG ÅBNINGSTIDER 

Tlf.nr.: 7545 7085 

E-måil: vindrosen@vindrosen-huset.dk  

Web: www.vindrosen-huset.dk 

Esbjerg: Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

Træffetid: Måndåg, onsdåg og torsdåg kl. 10-15.  

Tirsdåg kl. 10-17.  

Fredåg: Lukket. 

Ribe: Tangevej 6, 6760 Ribe 

Træffetid: Tirsdåg i ulige uger kl. 15-17  

Bramming: Jernbanegade 8, 6740 Bramming 

Træffetid: Tirsdåg i lige uger kl. 15-17 

 

FRIVILLIGHUSET VINDROSEN — VI VISER VEJEN  

For dig, der har brug for hjælp og for dig der vil hjælpe 

andre. Hver måned bringer vi nyheder og historier fra 

den frivillige sociale verden i  dit lokal område. 

   

APRIL 2017  JULI 2017 

Vidste du at………  Vidste du at………  Vidste du at……... 

Står I og mangler et pool-bord til jeres foreningslokaler? 

Så kan I få det helt gratis. For på en af Mærsks boreplatforme er et pool-bord med tilbehør kommet i overskud. Det har 

man besluttet at donere til en humanitær forening i Esbjerg Kommune. 

Hvis det har interesse, kan jeres forening kontakte Ingelise Mølgaard, Red Barnet Esbjerg på telefon 2427 2479. 

Mentornetværkets Sprogcafé skifter til lørdag efter sommerferien 

Når Mentornetværkets Sprogcafé vender tilbage efter sommerferien bliver det med nye åbningstider. I stedet for tirsdage 

fra kl. 17 – 20 bliver det til lørdage fra kl. 10-12 og kl. 12-14 i Vindrosens lokale 4, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg,  

telefon 2149 7459/ 2057 4397, mail: koordinator@mentoresbjerg.dk og tatiana@mentoresbjerg.dk 

…… Banegårdscaféen i Bramming, som 

lejede lokaler hos Kirkens Korshær, 

med 25-60 daglige socialt udsatte bru-

gere, er lukket. 

 

…… Børne- og socialminister Mai Mer-

cado (K) og innovationsminister So-

phie Løhde (V) nedsætter en task force 

på ti medlemmer fra frivillige organi-

sationer, som ultimo august blandt 

andet skal komme med bud på, hvor-

dan man kan få flere i gang med frivil-

ligt arbejde, og hvordan pengene på 

området skal prioriteres. 

…… Andelen af frivillige i Danmark har 

ligget stabilt på 40 procent gennem 

flere år og at seniorer og teenagere er 

mest aktive. 

 

…… A.P.Møllerfonden giver 20 millio-

ner kroner til etablering og ombygning 

af Kirkens Korshærs væresteder i Es-

bjerg (Varmestuen), Holbæk og Nykø-

bing Falster kommuner. 

 

 

 

…… A.P.Møllerfonden også giver Glad-

fonden penge til etablering af en ny to

-årig erhvervsorienteret uddannelse 

for handicappede blandt andet i Es-

bjerg med start sommeren 2018. 

 

…… Folketinget har vedtaget en æn-

dring til serviceloven, som fra 1. juli 

2017 giver kommuner og regioner mu-

lighed for, men ikke pligt til, at tegne 

en ulykkes- og ansvarsforsikring for 

borgere, der leverer en frivillig indsats 

i kommuner og regioner. 

https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
http://www.vindrosen-huset.dk/
mailto:koordinator@mentoresbjerg.dk
mailto:tatiana@mentoresbjerg.dk

