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I løbet af august ga r 

Frivillighuset Vindrosens nye 

hjemmeside ”live”.  

Du kan fa  et smugkig her og 

læse om vores ambitioner 

med den. 

 

Læs mere side 3 

NY HJEMMESIDE 

Til september uddeles Esbjerg 

Kommunes Frivillighedspris 

2017. 

Det er ved at være tid til at 

indsende indstillinger. 

 

 

Læs mere side 4 

FRIVILLIGHEDSPRIS 

Ny omfattende sorgvejviser pa  

nettet. 

 

Orienteringsmøder i august 

om valg til Ældrera det 1. 

november. 

 

Læs mere pa  bagsiden 

FRIVILLIGNYT 

Mød en frivillig - Sarah Julie Nielsen fra X-House 

For at komme ud af et misbrug af hash og fest-stoffer rykkede Sarah Julie Nielsen i 2013 

rødderne op af Viborgs muld for at blive behandlet i Varde. Efter vellykket behandling 
manglede hun et fællesskab. Det fandt hun pa  værestedet X-House, hvor hun nu er blevet 
frivillig i sin fritid fra sygeplejerske-studiet. Læs mere side 1 og 2. 
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SIDE 1 

Mød en frivillig - X-House 

Efter endt misbrug fandt 

Sarah et fællesskab i  

X-House og blev frivillig 

Efter velafsluttet misbrugsbehandling manglede Sarah Julie 

Nielsen et fællesskab at være en del af. Det fandt hun i X-

House, hvor værestedets frivillige hjalp hende det sidste 

stykke vej tilbage til et helt normalt liv. Nu er hun selv frivil-

lig for at give det tilbage, hun selv har fået. 

- Hej skat, siger Viggo og giver Sarah et lille klem, mens et 

par mænd i starten af tyverne hjemmevant flyder sig til 

rette i en stor sofa for at se årets tredje etape af Tour de 

France på et tilsvarende stort tv. 

Det er mandag, klokken er 16 og X-House har lige åbnet dø-

rene for i dag. Når Sarah Julie Nielsen har tjansen med at 

holde værestedet i Willemosegade i Esbjerg kørende, bryg-

ger hun kaffe, laver aftensmad til fællesspisning og sørger 

for, at alt i øvrigt fungerer på værestedet. Helt almindelige 

dagligdags sysler, som får et hus til at fungere. På en typisk 

mandag kommer der alt mellem 0 og ti - plus gæster.  

I aften er der også et såkaldt SMART-Recovery-møde. Som-

metider har Sarah også ansvaret for det, men i aften delta-

ger hun blot. 

- SMART-Recovery er nogle selvhjælpsmøder, hvor fokus er 

på, at man selv gør noget for at ændre dårlige vaner. Det er 

her, vi har de tunge snakke om misbrug, hvilket hjalp mig 

meget, da jeg begyndte her som bruger i 2014, forklarer 

Sarah. 

- Her oplevede jeg at sætte ord på min ensomhed, hvorefter 

der straks var to kvinder, som inviterede mig til at lave no-

get sammen med dem. På den måde hjalp X-House mig i 

gang med at finde et fællesskab, jeg som tilflytter fra Viborg 

manglede. 

Seks års virkelighedsflugt 

Tidligere har værestedet efter alt at dømme været en større 

butik, men nu minder det mest af alt om en blanding af en 

stor dagligstue og et fritidsklub med pool-bord, dart, et lille 

køkken, kreativt værksted med helvægs-malerier af den 

legendariske sønderjyske rapper L:Ron:Harald, og altså et 

sofahjørne med TV. En times tid før de unge mænd sætter 

sig til rette der, fortæller Sarah om sin vej fra misbruger til 

sygeplejerskestuderende og frivillig i X-House. 

- I de fem-seks år, det stod på, var mit primære misbrug 

hash, som jeg røg hver dag. I weekenderne tog jeg fest-

stoffer som ecstasy, ketamin, svampe og amfetamin, fortæl-

ler Sarah over en kop kaffe ved X-House’s lange spisebord, 

som skal lægge bordplade til fællesspisning samme aften. 

- Jeg startede i behandling for afhængighed i 2013 på 

Springbrættet ved Varde og lærte blandt andet om mig selv, 

at det, jeg i virkeligheden var afhængig af, var virkeligheds-

flugten. Jeg har senere hen fundet ud af, at jeg var bipolar 

og har haft mange depressioner. 

Sarah Julie Nielsen startede som bruger i X-House i 2014 

efter en vellykket exit fra sit stofmisbrug. I dag er hun frivil-

lig i værestedets bestyrelse og godt i gang med at uddanne 

sig til sygeplejerske. 
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SIDE 2 

Mød en frivillig - X-House 
- Det var det, jeg flygtede fra via stofferne, siger Sarah, som i 

dag er 24 år gammel og uden væsentlige symptomer på sin 

bipolare lidelse. 

Efter syv måneder i Springbrættet flyttede Sarah ind i et halv-

vejs hus, for at blive faset det sidste stykke ud af misbruget og 

ud i samfundet. Et halvvejshus er et sted, hvor nyligt behand-

lede misbrugere kan opbygge en ny tilværelse uden stoffer. 

- Jeg havde en idé om, at jeg gerne ville være sygeplejerske, så 

mens jeg boede på halvvejshuset, kom jeg i praktik på et ple-

jehjem, for at se om det virkelig var noget for mig at arbejde 

med mennesker. Det var det, så jeg tog en social- og sund-

hedshjælperuddannelse og mens jeg efterfølgende arbejdede 

som social- og sundhedshjælper tog jeg de fag, jeg manglede 

for at blive sygeplejerske, forklarer hun. 

Frivillighedens vej ud af ensomhed 

Selv om Sarah nu havde afsluttet sin behandling og det gik fint 

på skolebænken, følte hun sig ensom i Esbjerg, som hun var 

flyttet til fra Viborg for at starte forfra. Derfor blev hun bruger 

i X-House i 2014, hvor SMART-Recovery-møderne, eller 

”smart”, som en af Tour de France-fansene kalder det, hjalp 

hende. 

- I efteråret 2015 følte jeg, at jeg var kommet så langt i min 

proces, at ensomhed ikke længere var noget, der trak mig 

ned. Jeg havde overskud og følte, at jeg kunne hjælpe andre 

mennesker og derfor blev jeg frivillig i X-House. Jeg kunne se 

et potentiale i stedet og et fællesskab i at være med i en grup-

pe af frivillige. 

Det er ikke kun fællesskabet, der motiverer Sarah til at være 

frivillig i X-House. 

- Der er nok to ting i det. Der er det egoistiske perspektiv i, at 

jeg selv får det godt af at hjælpe andre mennesker. 

- Og så er der mange, der har hjulpet mig gennem tiden, der 

virkede som nogle behagelige mennesker. Dem er jeg jo nok 

kommet til at se lidt op til og vil gerne være som. Jeg har nok 

mødt en del rollemodeller i den her udvikling, siger Sarah, 

som begyndte på sygeplejerske-studiet i februar. 

Der mangler frivillige 

Hvis man selv har lyst til at være frivillig i X-House, er der gode 

muligheder for det. 

- Man behøver ikke at have været misbruger. Man skal bare 

have en oprigtig interesse i at ville hjælpe folk og man skal 

selvfølgelig være empatisk, forklarer Sarah. 

X-House er et værested for clean og tidligere alkohol- og 

stofmisbrugere. 

Her bliver brugerne mødt i øjenhøjde og der er plads til 

forskelligheder og du kan være dig selv. 

Værestedet er drevet af frivillige kræfter og der tilbydes 

flere aktiviteter i ugens løb, blandt andet fællesspisning, 

filmaften, kreativ torsdag og SMART Recovery. Det er gra-

tis at deltage i disse aktiviteter. 

Åbningstider: 

Mandag: kl. 18-21 

Tirsdag-fredag kl. 16-21 

Værestedet søger altid flere frivillige hænder, så har du 

noget at byde ind med, er du velkommen til at kontakte 

os.  

Læs mere: www.x-house.dk 

Kontakt:: 

Cliff Hulsten 

mobil 5071 1050 

Mail: Kontakt@x-house.dk 

http://www.x-house.dk
mailto:Kontakt@x-house.dk?subject=Kontakt%20fra%20websted


 

 

 

   

AUGUST 2017 

SIDE 3 

Nyt fra Frivillighuset Vindrosen 

De seneste par måneder har vi i Frivillighu-

set Vindrosen arbejdet på en ny, moderne 

og lettere tilgængelig hjemmeside. 

I løbet af august bliver den fuldt implemen-

teret og eventuelle børnesygdomme kure-

res løbende. 

Når den nye hjemmeside er fuldt kampklar, 

bliver det nemmere for foreninger, frivilli-

ge og folk, som har brug for hjælp og 

støtte, at finde de relevante funktioner og 

kontakter, de har brug for i den sociale 

vejviser. 

En af de funktioner, vi glæder os mest til at 

bruge i arbejdet med at matche frivillige og 

foreninger, er den nye frivilligportal, som 

gør det mere overskueligt at se, hvilke fri-

villig-jobs, der findes. De opslåede frivillig-

job er placeret på et kort over Esbjerg og 

omegn, hvilket gør søgningen effektiv og 

overskuelig. 

Med udgangspunkt i portalen vil vi frem-

over arbejde mere målrettet med at mar-

kedsføre ledige frivillig-jobs for på den må-

de at styrke kulturen for frivilligt socialt 

arbejde yderligere. 

Frivillighuset Vindrosen får ny hjemmeside 

Adressen er som altid: www.vindrosen-huset.dk 

Den nye lettilgæn-

gelige og bruger-

venlige Frivilligpor-

tal, som bruges i 

hele landet.  

Den er Danmarks 

største portal for 

frivilligt arbejde 

med en millioner 

besøgende sidste år 

og 16.000 jobfor-

midlinger. 

Her ses forsiden af vores nye hjemmeside. Vi har gjort plads til en nyheds-

sektion og en Facebook-sektion, som vi vil bruge til bedre synlighed for vo-

res medlemmer. 

http://www.vindrosen-huset.dk
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SIDE 4 

Hvem skal ha’ prisen? 
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SIDE 5 

Kom i form! 



 

 

 

   

AUGUST 2017 

SIDE 6 

Kalenderen 

Fællesmøde i Bramming 

Onsdag d. 11. okt. Kl. 19 – 21 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8,  

6740 Bramming 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

 

 

Fællesmøde i Bramming for foreninger og netværksgrup-

per, som er interesserede i at samarbejde om fælles sociale 

aktiviteter i Bramming og omegn. Valg til husgruppe. 

Tilmelding senest d. 4. oktober på telefon 7545 7085 eller 

mail vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Gratis blodtryksmåling på Skibbroen i Ribe 

Onsdag d. 16. august kl. 9 – 12 

Sted: Skibbroen i Ribe 

Arrangør: Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø 

 

Alle er velkomne til at få foretaget en gratis blodtryksmåling 

i forbindelse med kræmmermarkedet i Ribe. 

Vejledningsmøde §18  

Torsdag d. 24. august kl. 19 – 21 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

 

Vejledningsmøde for medlemmer i forbindelse med nye 

regler om § 18. 

Tilmelding senest d. 21. august på telefon 7545 7085  

eller mail vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Foreningernes Dag 

Lørdag d. 2. september kl. 10 – 16 

Sted: Midtbyen i Esbjerg 

Arrangør: Esbjerg City Forening 

 

Slå et smut forbi Esbjerg Midtby og få en snak med de man-

ge sociale foreninger, som stiller op og fortæller om deres 

indsats. 

Fællesmøde i Ribe 

Tirsdag d. 26. september kl. 19 – 21 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Tangevej 6, 6760 Ribe 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

 

 

Fællesmøde i Ribe for foreninger og netværksgrupper, som 

er interesserede i at samarbejde om fælles sociale aktivite-

ter i Ribe og omegn. Valg til husgruppe. 

Tilmelding senest d. 20. september på telefon 7545 7085 

eller mail vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Vejledningsmøde §79 

Torsdag d. 7. september kl. 17 - 19 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

 

Vejledningsmøde for medlemmer i forbindelse med nye 

regler om §79.  

Tilmelding senest d. 29. august på telefon 7545 7085 eller 

mail vindrosen@vindrosen-huset.dk 

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


 

 

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-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk  

Web: www.vindrosen-huset.dk 

Esbjerg: Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

Træffetid: Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15.  

Tirsdag kl. 10-17.  

Fredag: Lukket. 

Ribe: Tangevej 6, 6760 Ribe 

Træffetid: Tirsdag i ulige uger kl. 15-17  

Bramming: Jernbanegade 8, 6740 Bramming 

Træffetid: Tirsdag 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  AUGUST 2017 

Frivillignyt 

For sorgramte er der godt nyt. På www.sorgvejviser.dk kan 

man nu finde mere end 600 gratis sorgstøttetilbud fra kom-

muner, foreninger og Folkekirken til børn, unge, voksne og 

ældre efterlevende i hele landet.  

Sorgvejviseren er et redskab, som efterlevende selv, pårø-

rende og fagprofessionelle med kontakt til efterlevende, 

kan have gavn af. 

Hjemmesiden er et resultat af en landsdækkende kortlæg-

ning, som Videncenter for Rehabilitering og Palliation, 

REHPA, har foretaget. 

Hvis man har spørgsmål til Sorgvejviseren eller hvis man har 

et gruppebaseret sorgstøttetilbud, man gerne vil have med 

i den, er man velkommen til at kontakte Det Nationale 

Sorgcenter, som løbende opdaterer Sorgvejviseren. 

Kontakt: Kommunikationskonsulent, Christiana Stjärnqvist, 

cs@sorgcenter.dk 

Ny elektronisk sorgvejviser 

2017 er som bekendt valgår, og dette gælder også for Æld-

rerådet. Processen er igangsat og valget afholdes den 1. 

november 2017. Valget foregår ved brevstemme og materi-

alet vil i oktober måned blive fremsendt til alle stemmebe-

rettigede borgere i Esbjerg kommune.  

Såfremt du er interesseret i at høre nærmere om Ældrerå-

dets arbejde, eller du kunne have interesse i at stille op til 

valg til ældrerådet for den kommende 4-årsperiode, ja så 

har du mulighed for at deltage i et orienteringsmøde som 

afholdes: 

 

Den 28. august 2017 kl. 19.00 i Seminariehuset,  

Simon Hansens Vej 1, Ribe 

Den 29. august 2017 kl. 19.00 på Mødestedet,  

Skolegade 10, Bramming 

Den 30. august 2017 kl. 19.00 på Hovedbiblioteket,  

Nørregade, Esbjerg 

Her vil medlemmer fra Ældrerådet give en orientering om 

arbejdet i ældreråd samt nærmere redegøre for vilkår og 

mulighed for opstilling og valg. Der vil også løbende blive 

orienteret om valget på hjemmesiden 

www.aeldreraadet.esbjergkommune.dk 

Valg til Ældrerådet i Esbjerg Kommune 

 

https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
http://www.vindrosen-huset.dk/
http://www.sorgvejviser.dk
mailto:cs@sorgcenter.dk
http://www.aeldreraadet.esbjergkommune.dk

