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Langt størstedelen af ansøgte 

§ 18 midler blev tildelt. § 79 

puljen fik 100.000 ekstra. 

 

 

 

Læs mere side 1 

STØTTEMIDLER 

Lauritzenfondens storstilede 

projekt i Østerbyen har fa et en 

daglig leder, nyt navn og fire 

indsatsomra der. 

 

 

Læs mere side 5 

MEDVIND I ØSTERBYEN 

Kirsten Madsen er ny frivillig i 

Vindrosen og har ti a rs 

erfaring fra lær-at-tackle-

kursener. Hun vil tilbyde 

ekstra indhold til 

netværksgruppernes møder. 

Læs mere pa  bagsiden 

NY FRIVILLIG 

Mød en ufrivillig  

frivillig: 

I 1995 var ”spejderleder” det eneste, Erik kunne 

skrive pa  sit frivillig-CV. 

Sa  fik hans kone Inge sclerose, og sa  tog det frivil-

lige engagement fart.  

I dag er han involveret i adskillige foreninger og i 

handicappolitik.  

Som pa rørende er han det, nogle kalder ufrivillig 

frivillig.  

Han gør det af lyst, men kan samtidig ikke sige 

stop. 

 

Læs mere side 3 

Frivillighuset Vindrosen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
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SIDE 1 

Nyt fra Frivillighuset Vindrosen 

§ 18-midler: 

Foreningerne får 96 procent af de ansøgte beløb 

Langt størstedelen af de ønskede beløb i § 18-

ansøgningerne, som falder inden for tildelingskriterierne, 

bliver uddelt. 

Der bliver tilfredshed at finde hos kassererne rundt omkring 

i Esbjerg Kommunes frivillige sociale foreninger. De kan i 

langt de fleste tilfælde forvente få lige så mange § 18 kro-

ner i kassen som håbet. Tirsdag den 28. november beslutte-

de Social & Arbejdsmarkedsudvalget at 95,9 procent af de 

2,7 millioner kroner, der er blevet søgt om, og som falder 

inden for tildelingskriterierne, bliver uddelt. Sidste år var 

det tilsvarende tal 70 procent. 

Den samlede § 18 pulje i Esbjerg Kommune er på 5,4 millio-

ner kroner. Cirka halvdelen uddeles uden ansøgning, og 2,6 

millioner kroner uddeles altså efter ansøgninger. 

Ved ansøgningsfristens udløb 1. oktober havde Esbjerg 

Kommune i alt modtaget 66 ansøgninger. 10 af disse op-

fyldte ikke kriterierne for at modtage tilskud. I de resteren-

de 56 ansøgninger blev der i nogle tilfælde også søgt om 

penge, som faldt uden for tildelingskriterierne, hvorfor det 

samlede ansøgte beløb blev reduceret fra 3,3 millioner kro-

ner til 2,7 millioner kroner hvoraf 95,9 procent altså udde-

les. 

Søgningen efter midler i § 79 puljen var i år så stor, at Sundhed- & Omsorgsudvalget har valgt at opnormere puljen med 

100.000 kroner fra Værdighedspuljen. 

Esbjerg Kommune modtog i alt 33 ansøgninger, hvoraf kun en enkelt ikke opfyldte tildelingskriterierne. Søgningen på 

666.425,40 viste sig dog at være uventet stor, hvorfor 100.000 kroner blev overført til § 79-midlerne. Der bliver nu uddelt i 

alt 527.875 svarende til cirka 79 procent af det ansøgte beløb. 

§ 79-midler: 

Ældre- og pensionistforeninger får 100.000 ekstra 

Den 9. november lagde 

seks politikere, 30 – 40 fri-

villigt interesserede og en 

enkelt ordstyrer fra Jydske 

Vestkysten vejen forbi vo-

res valgmøde hos TV-Glad.  

Det blev til en rigtig god 

debat, som kom omkring 

mange relevante emner for 

frivilligt socialt arbejde.  

Vi glæder os til at se, hvad 

debatten udmønter sig i 

her efter valget, og glæder 

os til at samarbejde med 

politikerne de næste fire 

år. 

 

 

Tak til de fremmødte ved vores valgmøde 

Fra venstre: Susanne Dyreborg (Dansk Folkeparti ), Elsemarie Lauvring (Socialdemokratiet), 

Jakob Lose (Venstre), Sarah Nørris (Enhedslisten), Diana mose Olsen (Socialistisk Folkeparti), 

Henrik Vallø (Borgerlisten). 
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SIDE 2 

Nyt fra Frivillighuset Vindrosen 

Onsdag aften den 22. november serverede skuespiller Brian 

Hansen kropslig kommunikation fra hverdagen på et latter-

fad. På den måde fik publikum mulighed for at forstå, hvor 

meget vi siger med krop, mimik og bevægelse. 

- Husk at grine. Så kan det være, at fornuften slipper ind, 

lød afslutningsbemærkningen, da skuespilleren Brian Han-

sen gik af scenen onsdag aften. Scenen bestod kun af en 

lille stribe gulv i den ene ende af Frivillighuset Vindrosens 

største lokale i Bramming. Mere var der ikke plads til, for 

der var udsolgt - godt 50 mennesker. 

Hvis Brian Hansens afsluttende formaning er sand, gik pub-

likum mere fornuftige hjem end de ankom. For der blev i 

den grad grinet. Når Brian med sin egen krop, gestik og mi-

mik trak eksempler på væremåder ud af hverdagen og pa-

rodierede dem, kunne man lige pludselig se det komiske i 

den måde, man sommetider selv kommunikerer med krop 

og ansigt. 

Langtidsramt af begejstringsfravær 

Den måske mest markante og tilbagevendende parodi var 

væremåden ”langtidsramt af begejstringsfravær”. En men-

nesketype, Brian Hansen ofte møder, når han holder fore-

drag for virksomheder, der lider under et dårligt arbejdsmil-

jø. 

Denne livstrætte og opgivende måde at være på beskrev 

Brian Hansen blandt andet ved at iklæde sig en arketypisk 

maske, der var lagt i meget markante og lettere deprime-

rende folder, og spille en dertil passende rolle. Der gik et 

stort og afværgende grin gennem publikum, når de mærke-

de den kraftige påvirkning fra den markante kropslige kom-

munikation – en afværgemekanisme, som man måske ikke 

har adgang til dag efter dag på en alvorsramt arbejdsplads. 

Man grinede, og måske slap der lidt fornuft ind. 

Folk grinede sig lidt klogere i Bramming 

I slutningen tog Brian Hansen nogle forskellige maskerpå, som udpenslede nogle arketypiske væremåder, som man udstrå-

ler med krop og mimik. En af dem var denne livstrætte og lettere deprimerende type - langtidsramt af  begejstringsfravær. 
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SIDE 3 

Mød en ufrivillig frivillig - Erik Sørensen 

- Inges sygdom kastede mig ud i frivilligheden 

Nogle bliver frivillige, fordi der mangler en træner i klubben. 

Andre bliver frivillige af lyst til at gøre en forskel. Og så er 

der mennesker som Erik Sørensen, der pludselig bliver pårø-

rende til en sygdomsramt og kastes ud i et frivilligt engage-

ment for bedre at kunne hjælpe til derhjemme. 

I 1995 fik Inge Sørensen diagnosen sclerose. Som tidligere 

sygeplejerske på en neurologisk afdeling havde hun tit haft 

sygdommen tæt inde på livet, og derfor vidste hun også, at 

man ikke kunne forudse forløbet. Det kan gå langsomt, ud-

viklingen kan stoppe, det kan blive invaliderende eller må-

ske bliver sygdommen aldrig til noget særligt. For Inge gik 

det hurtigt. Fra arbejdende sygeplejerske til handicappet 

gik der fem år. 

- Omkring år 2000, hvor Inge efterhånden var blevet bundet 

til sin kørestol, blev det så alvorligt med hendes sygdom, at 

vi virkelig begyndte at få brug for hjælp, forklarer Erik Sø-

rensen over en kop kaffe og hjemmebagte boller, mens In-

ge og hendes faste hjælper Lili gennem syv - otte år er kørt 

af sted på shopping. 

Savnede nogen at spejle sig i 

- Det var en meget ubehagelig situation at være i til at be-

gynde med, fordi vi ikke havde nogen, at spejle os i. Men så 

blev vi gjort opmærksomme på, at vi kunne få hjælp fra 

Scleroseforeningen og derigennem mødte vi en familie, 

som var værre stillet end os og alligevel var positive og fik 

tingene til at fungere. 

- Efter den oplevelse besluttede vi at se på muligheder i ste-

det for begrænsninger. Den tilgang til livet har været en 

kæmpe hjælp for os, så vi har et godt liv på trods af syg-

dommen og jeg kan da også med sindsro sige, at vores 

børn, som var 10, 13 og 16, da Inge blev syg, alle er kommet 

godt afsted ud i livet. Så det har fungeret, siger han. 

Eriks franske svigersøn er professionel satiretegner. Her har han afbilledet Erik og Inges situation. De mange arme er 

en måde at vise hvor mange ting Erik efterhånden har involveret sig i – især i den frivillige sociale verden - som pårø-

rende til Inge. 
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SIDE 4 

Mød en ufrivillig frivillig - Erik Sørensen 
Erik har netop aflyst sit årlige ”fritidsjob” som julemand, 

grundet en voldsom tackling af en glat skovbund, der resul-

terede i en overreven muskel over venstre knæ. Så nu er 

han kun frivillig i Scleroseforeningen, i ETACS rehabilite-

ringscenter, i ETACS venner, i Aflastningstjenesten, i besty-

relsen for Danske Handicaporganisationer, medlem af Es-

bjerg Kommunes Handicapråd og hver torsdag står han for 

en såkaldt portvinsklub, hvor ældre medborgere på Four-

feldt plejehjem anspores til at fortælle om forskellige ting 

fra deres liv. 

Stærke og svage pårørende 

Erik Sørensen har som pårørende overskud til at sige kom-

munen imod og at afsøge ekstra muligheder for hjælp til sin 

kone og for familien. Det er der mange, som ikke kan. 

- Da Inge blev handicappet på grund af sclerosen, blev vi 

ikke per automatik tilbudt den hjælp, som der er mulighed 

for at få. Den skal man selv ud og finde. Det kræver, at man 

har overskud til at ringe og skrive rundt og undersøge hvilke 

muligheder, man har. Det overskud har mange handicappe-

de og pårørende ikke, hvilket betyder, at de er meget sår-

bare, fortæller Erik. 

Et eksempel er da Inge for nylig fyldte 65 og i det offentlige 

system gik fra at være handicappet til at være pensionist. 

Da fik hun et brev fra Esbjerg Kommune, som oplyste om 

den ændrede status og om hvilke støtteordninger, der i den 

forbindelse ophørte. Stik imod reglerne om oplysningspligt 

undlod kommunen at oplyse om de hjælpemuligheder, hun 

i stedet havde adgang til. 

- Da var jeg klar over, at kommunen ikke levede op til oplys-

ningspligten og kunne handle på det og selv opsøge de 

hjælpemuligheder, kommunen ikke oplyste om, forklarer 

han. 

- Mange handicappede og pårørende kender ikke til oplys-

ningspligten, og har ikke overskud og vedholdenhed til at få 

kommunen til at oplyse om de muligheder, som findes. De 

kommer ofte til at undvære megen af den hjælp, de ellers 

kunne have fået, forklarer Erik, som i forbindelse med lokal-

valget tog sagen op politisk. Derudover har han netop med-

virket til opstart af en pårørendegruppe til scleroseramte. 

Ufrivillig frivillig 

Før Inge blev syg havde Erik været frivillig i FDF som spej-

derleder, men havde aldrig involveret sig i frivilligt socialt 

arbejde. 

- Jeg har hørt nogen betegne pårørende som ufrivilligt frivil-

lige. Og det er nok en meget rammende betegnelse for den 

måde, jeg er frivillig på. 

- Man er stærkere forbundet med det, man arbejder med, 

når man er pårørende, fordi man har det så tæt inde på 

livet. Man kan ikke bare give slip på frivilligheden som pårø-

rende. Det kan de fleste andre frivillige, som har sagt ja til 

en opgave. 

- Ikke dermed sagt, at der er forskel i gejsten, for andre fri-

villige involverer sig jo af ren lyst. Men for pårørende skal 

der ofte en u-vending til i livet, og derefter er der ingen vej 

tilbage. Jeg er frivillig af lyst, og får utroligt meget ud af at 

mærke, når jeg gør en forskel for andre, men samtidig er 

det ikke noget, jeg kan vælge fra, siger Erik Sørensen. 

Erik Sørensen er frivillig i : 

 Scleroseforeningen 

 ETACS rehabiliteringscenter 

 ETACS venner 

 Aflastningstjenesten 

 Bestyrelsen for Danske Handi-

caporganisationer 

 Esbjerg Kommunes Handicapråd 

 En såkaldt portvinsklub, hvor ældre medborgere på 

Fourfeldt plejehjem anspores til at fortælle om for-

skellige ting fra deres liv. 

Scleroseforeningen 

Kontakt person: Erik Sørensen 

Telefon nr: 20241152 

E-mail: sirtoby87@gmail.com 

 

Hjemmeside: scleroseforeningen.dk/esbjerg 

mailto:sirtoby87@gmail.com
http://www.scleroseforeningen.dk/esbjerg
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SIDE 5 

Nyt fra Frivillighuset Vindrosen 

Fra 1. januar 2018 skifter både den elektroniske og den tryk-

te version af VindrosenNYT form. 

Som alle ved udvikler kommunikationsformerne sig eksplo-

sivt. Nye muligheder åbner sig og gamle metoder bliver 

uhensigtsmæssige. Den udvikling vil Vindrosen naturligvis 

også drage nytte af, så vi så godt som muligt kan kommuni-

kere med vores medlemsforeninger. Derfor har vi valgt at 

benytte os af en ny type nyhedsbrev. Hvor abonnenter pt. 

er vant til at få en mail fra os i starten af måneden med en 

vedhæftet PDF-fil, kommer man i stedet til at modtage en 

mail, hvor man nemt og hurtigt kan danne sig et overblik 

over de nyheder, der er. Ønsker man at læse dem, klikker 

man blot på dem, og så åbnes nyheden direkte på vores 

hjemmeside. 

Målrettet kommunikation 

Indtil videre har der ikke været forskel på den trykte og den 

elektroniske version af VindrosenNYT. Det bliver der nu. 

Det vil stadig være muligt at tage et trykt blad med hjem, 

når man har besøgt os, men også her vil der ske ændringer i 

retning mod en kortere og mere overskuelig version. Det 

betyder ikke, at vi ophører med at fortælle de gode histori-

er fra den frivillige verden. Det betyder blot, at vi nu vil mål-

rette disse historier, så vi kan kommunikere mere effektivt 

– forhåbentlig med flere frivillige som følge. 

VindrosenNYT skifter form 

 Claus skal blæse medvind i Østerbyen 

Den 30. november mødte foreninger, privatpersoner, for-

ældre, skolelærere, offentligt ansatte og virksomheder tal-

stærkt op til møde på Præstegårdsskolen.  

Her hørte de indledningsvis om Esbjerg Kommunes og  

Lauritzen Fondens planer for det storstilede og langvarige 

projekt på minimum 12 år i Østerbyen, der skal løfte de 

mange socialt hårdt stillede børn og unge. 

 

 

Nyt navn 

Tidligere var der tale om et såkaldt ”collective impact” pro-

jekt. Nu tales der i stedet om en ”indsats”, da et projekt er 

tidsbegrænset og der ønskes en varig forandring. Indsatsen 

hedder ”Medvind i Østerbyen”. 

Det bliver den tidligere SSP-medarbejder Claus Julius Blom-

green, der skal fungere som rygrad i indsatsen. Hans job 

bliver at samle de mange tråde, idéer og indsatser, som 

sammen skal dreje Østerbyen, så den får medvind. 

Fire spor 

På baggrund af tidligere input fra Østerbyens borgere kom-

mer indsatsen til at køre på fire spor. Sundhed, kultur og 

fritid, læring og job/erhverv. I tråd med idéen om at løfte i 

flok gik anden halvdel af mødet på Præstegårdsskolen ud 

på at lade de fremmødte komme med flere idéer til hvor-

dan indsatsen helt konkret skal blive til virkelighed. 

Frivillighuset Vindrosen er involveret i projektet som med-

lem af styregruppen og naturligvis gennem vores mange 

medlemsforeningers engagement. 

 

Claus Julius Blomgreen 



 

 

 

   

DECEMBER 2017 

SIDE 6 

Kalenderen 
Workshop om frivilligjob.dk 

Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 19.00 - 21.00 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

Tilmelding senest den 3. januar 2018:  

vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Det er nok ikke gået mange næser forbi, at man kan re-

kruttere folk til alverdens ting og sager på internettet.  

Det gælder naturligvis også frivillighed. Lær at rekruttere 

via frivilligjob.dk – det er faktisk ret nemt. 

Hvordan samarbejder patient- og handicap-

foreninger med kommunen? 

Mandag d. 15. januar 2018 kl. 17.00 - 19.00 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

Tilmelding senest den 11. januar 2018:  

vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Info/debatmøde  

Praktikant Teitur Vágadal fremlægger resultaterne af sine 

undersøgelser af patient- og handicapforeningers samarbej-

de med Esbjerg Kommune.  

Herefter præsenterer Birgit K. Jørgensen fra Esbjerg Kom-

mune de tilbud, som Sundhedscenteret tilbyder. Vi afslutter 

med åben debat om samarbejdet med Esbjerg Kommune.  

Planlægningsmøde om Åbent Hus Esbjerg 

Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 17.00 - 19.00 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

Tilmelding senest den 22. januar 2018:  

vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Skal foreningerne kunne have informationsstande? Skal der 

være oplysende og/eller underholdende indslag?  

Mød op og vær med til at planlægge Vindrosens Åbent Hus 

Arrangement i Esbjerg den 14. april 2018, hvor vi har særlig 

fokus på synliggørelse og frivillighed. 

På denne side finder du et udpluk af de forskellige aktiviteter, som foregår i Frivillighuset Vindrosen og blandt vores 
medlemsforeninger. Find flere oplysninger vedr. tilmelding og evt. priser samt andre aktiviteter i kalenderen på: 
www.vindrosen-huset.dk. 

Vil du være med til at gøre Danmark mere de-

mensvenligt? 

Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 17 - 18 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg 

Arrangør: Alzheimer foreningen Sydvest og  

Esbjerg kommune 

Ingen tilmelding og det er gratis at deltage i mødet. 

Lægger du mærke til en dement, som står og har problemer 

med at tage bussen? Hjælper du? Kom til informationsmø-

de og bliv ”demensven”, så du bedre kan spotte og hjælpe 

demente i det daglige. 

Du forpligter dig ikke til noget og får en gratis pakke med en 

Demensven-pin, tips til demensvenlige handlinger samt 

viden. 

Nu nærmer vi os hastigt 2018 og derfor skal vi minde 

jer om, at I skal huske at booke jeres lokaler til næste 

år. Det er efter først til mølle princippet, så har I faste 

mødedatoer, er det en god idé, at få reserveret hurtigt. 



 

 

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  

forvejen 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. 
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Nyt ansigt i Frivillighuset Vindrosen 

På baggrund af egen erfaring 

med netværksgrupper og som 

instruktør i Lær at Tackle kur-

serne, vil Kirsten Madsen tilby-

de Vindrosens netværksgrup-

per mere indhold at mødes 

om, hvis de ønsker det og har 

behov for det. 

 

For mere end ti år siden blev Kirsten Madsen førtidspensio-

nist som kronisk syg med gigt i ryggen. Hun kom efterføl-

gende på et Lær at Tackle kursus, som hjalp hende med at 

håndtere den nye situation, og derefter i en netværksgrup-

pe. 

- Her oplevede jeg, at det efter noget tid smuldrede og gik 

lidt op i kaffe og boller. Jeg savnede noget indhold og endte 

med at droppe ud af det. Sådan er der måske flere, der har 

det, og det synes jeg er synd, fordi man kan give hinanden 

rigtig meget i sådan en netværksgruppe, fortæller Kirsten. 

- Når man er blevet kronisk syg og førtidspensionist, kan 

man sommetider føle sig lidt ”ubrugelig” i forhold til eksem-

pelvis arbejdsmarkedet, og så er det meget givende at kun-

ne tale med andre i samme situation. 

Det har givet mig idéen til, som frivillig at tage kontakt til 

nuværende netværksgrupper og høre, om der kunne være 

nogle emner fra Lær at Tackle kurserne, som de gerne vil 

have uddybet i form af oplæg eller anden slags input, siger 

Kirsten, som har været frivillig instruktør på Lær at Tackle 

kurserne i ti år. 

I løbet af december vil Kirsten kontakte Vindrosens net-

værksgrupper og høre, om der kunne være nogle emner fra 

kurserne, som de gerne vil have uddybet og hun er meget 

åben for input og idéer. 

Kirsten vil også være behjælpelig med at oprette nye net-

værksgrupper og med at finde foreninger, man kan blive 

medlem af eller frivillig i. 

Kirsten kan kontaktes på telefon 7545 7085 eller mail  

vindrosen@vindrosen-huset.dk. 

Vil hjælpe netværksgrupper 

Kirsten Madsen er ny fri-

villig i Vindrosen 

Frivillighuset Vindrosens sekretariat 

holder juleferie fra den 22. decem-

ber  til  den 2. januar.  

Det vil selvfølgelig i denne periode 

være muligt for foreninger og net-

værksgrupper at bruge lokalerne, 

hvis man har booket.  

https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
http://www.vindrosen-huset.dk/

