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Nu ligger temaerne klar til 

Frivillighuset Vindrosens 

valgmøde om frivillighed hos 

TV Glad den 9. november. 

 

Læs mere side 1 

VALGMØDE 

Foreninger i Bramming vil 

samarbejde mere for at undga  

unødig konkurrence og 

gentagelser af hinandens 

aktiviteter. 

 

Læs mere side 5 

SAMARBEJDE 

Julen koster mange penge, og 

derfor kan man søge julehjælp 

hos Røde Kors og 

Mødrehjælpen. 

 

Læs mere pa  bagsiden 

JULEHJÆLP  

De er begge flyttet med deres mand til Esbjerg Kommune og vil gerne være frivillige for at 

lære dansk og falde til. Men hvor er der plads til dem og deres engelske sprog? 

Læs mere side 3 

Ekhlas er virksomhedsøkonom, Amara er læge. 

De taler engelsk og vil være frivillige - men hvor? 
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SIDE 1 

Nyt fra Frivillighuset Vindrosen 

Hvor går grænsen mellem kommunalt og frivilligt socialt 

arbejde? Bliver der flere eller færre penge til de frivillige for-

eninger? Hvorfor lever kommunen ikke op til sin vejlednings-

pligt til udsatte borgere? Frivilligt socialt arbejde er på pro-

grammet, når Frivillighuset Vindrosen inviterer til valgmøde 

torsdag den 9. november hos TV Glad kl. 19.30. 

Når udsatte borgere har brug for social hjælp, benytter 

kommunen sig i stigende grad af muligheden for at inddra-

ge frivillige foreninger. Det stigende samarbejde kan kaste 

meget godt af sig, men der er også faldgruber. For hvor sto-

re krav, hvis nogen overhovedet, kan kommunen tillade sig 

at stille til mennesker, som hjælper andre i deres fritid? 

Hvordan vil politikerne undgå, at de frivillige sociale for-

eninger ikke bliver kommunens forlængede arm og stadig 

kan føle sig som frivillige og ikke som kommunalt ansatte? 

Det er et af de emner, som politikerne er blevet bedt om at 

forholde sig til forud for Frivillighuset Vindrosens valgmøde 

om frivillighed hos TV Glad, Brolæggervej 3A, 6710 Esbjerg 

V kl. 19.30 – 21.00. Dørene åbnes kl. 19.00 og der serveres 

en sodavand eller øl. 

Økonomi og vejledningspligt 

De offentlige midler, som hvert år tilføres de frivillige socia-

le foreninger, har stor og ofte afgørende betydning for frivil-

lige sociale foreningers aktiviteter og eksistens. Derfor er 

politikerne blevet bedt om at fortælle hvilken politik de øn-

sker at føre på området. 

 

 

Derudover er der eksempler på, at Esbjerg Kommune ikke 

lever op til sin vejledningspligt. Kommunen skal oplyse bor-

gere om alle de tilbud, som de kan gøre brug af. Uden den 

oplysning lever mange udsatte og deres pårørende med 

mindre hjælp, end de ellers ville have gjort. Hvordan forhol-

der politikerne sig til den sag? 

Ordstyrer: 

Christian Friis Hansen, Jydske Vestkystens redaktør,  

De deltagende politikere er: 

Lene Rahbek Jensen, Socialdemokratiet 

Olfert Krog, Dansk Folkeparti 

Jakob Lose, Venstre 

Sarah Nørris, Enhedslisten 

Diana Mose Olsen, Socialistisk Folkeparti 

Henrik Vallø, Borgerlisten 

Efter en indledende runde med tre minutter til hver politi-

ker, kan salen stille spørgsmål. 

Mød op og gi’ DIN mening til kende - alle er naturligvis vel-

komne. 

 

Gitte Morberg Jensen,  

Formand i Frivillighuset Vindrosen 

 

 

Valgmøde om frivillighed 
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SIDE 2 

Tilflytterservice 

Når tilflyttere i et nyt område slår rødder og bliver i lang tid, 

er det ofte foreningslivet og frivilligt arbejde, der har gødet 

jorden. 

Sidste år havde Esbjerg Kommune cirka 1600 internationale 

og cirka 3500 danske tilflyttere. Nogle er studerende eller 

på tidsbegrænsede kontrakter og vil naturligt flytte videre 

på et tidspunkt. For andre er der potentiale for længere 

bosætning i kommunen, men kun, hvis de får en tilknytning 

hertil. 

- Det er vigtigt for tilflyttere at få et netværk, når de er i et 

nyt område, så de kan føle, at de hører til. Hvis tilflyttere, 

danske såvel som udenlandske, skal blive boende her, skal 

de lære nogle at kende. Det gør de oftest på arbejdsplad-

sen, gennem frivilligt arbejde eller i foreningslivet, forklarer 

Pia Enemark fra tilflytterservice i Esbjerg Kommune. 

På en arbejdsplads får man ret naturligt nye netværk med 

kollegerne, men for en medflyttende ægtefælle uden arbej-

de er det ofte foreningslivet, der kan være vejen til et net-

værk og tilknytning til Esbjerg Kommune. Og her løber man-

ge ind i nogle problemer, siger hun. 

Der er brug for mere information på engelsk 

For internationale tilflyttere er adgangen til det danske for-

eningsliv ofte blokeret af manglende information på andet 

end dansk, til trods for, at de fleste danskere taler engelsk. 

- Men informationen fra de forskellige foreninger foregår 

ofte kun på dansk og derfor bliver det svært og også ret 

grænseoverskridende for tilflyttere, som endnu ikke har 

lært dansk, at blive frivillige eller medlemmer af en for-

ening, siger Pia Enemark og tilføjer, at Esbjerg Kommune 

med Esbjerg Live har lavet en præsentation af foreningerne 

på engelsk. 

For at fastholde internationale tilflyttere efterlyser Pia Ene-

mark, at flere foreninger tilbyder information på engelsk. 

- Det behøver ikke at være så meget. Det kan være et fane-

blad med et britisk flag på hjemmesiden med kort informa-

tion om foreningen på engelsk, en kort engelsk tekst i bun-

den af brochurer og plakater og frivilligjob-opslag på både 

dansk og engelsk, siger Pia Enemark. 

Opfordrer til åbenhed 

Det kan også være svært for danske tilflyttere at finde et 

nyt netværk. 

- Mange netværk etableres, mens folk er unge og det kan 

være svært at komme ind i et etableret netværk, som har 

været fasttømret i mange år. Koblet sammen med, at det 

ikke ligger i den danske kultur at være spontan og bare be-

gynde at snakke med folk i bussen eller det nye forenings-

medlem, kan det være svært at blive en del af et netværk, 

siger hun og opfordrer foreningerne til at åbne lidt op og 

snakke lidt mere med de nye medlemmer. 

 

Frivillighed og foreninger får tilflyttere til at slå rødder 

Pia Enemark fortæller, at det kan være svært for folk fra en 

kultur, der indeholder megen spontanitet, at møde den me-

get kalenderlagte danske kultur. Foto: Niels Linneberg  

Fakta 

2016 

3883 danske tilflyttere flyttede til Esbjerg Kommune i 2016 

og 4454 flyttede herfra til andre danske kommuner – det 

giver en netto fraflytning af danske borgere. 

1550 internationale tilflyttere flyttede til Esbjerg Kommu-

ne i 2016 og 992 flyttede herfra til Udlandet– det giver en 

netto tilflytning fra Udlandet. 
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SIDE 3 

Mød en kommende frivillig 

Fra Sudan til Trondheim, sydpå til Stavanger, fire år i Kø-

benhavn og nu til Esbjerg. I de seneste seks år er Ekhlas 

flyttet rundt i verden sammen med sin mand på grund af 

hans job som boreingeniør. Det har hun haft det fint med, 

men nu synes hun, at det er tid til at gøre noget for sig selv. 

Hun vil gerne være frivillig. 

- Før vi flyttede fra Khartoum i Sudan, nåede jeg at blive 

færdig med min uddannelse i virksomhedsøkonomi, fortæl-

ler hun. 

- Men i de seks år, der er gået siden da, har vi boet flere 

steder og fået to børn, så jeg har ikke haft tid og mulighed 

for at bruge min uddannelse eller at gøre noget for min 

egen skyld. 

- Men nu skal det være. Jeg har haft lyst til at hjælpe andre 

mennesker i lang tid og nu vil jeg gerne være frivillig. 

Føler sig velkommen i Esbjerg 

En af grundene til, at Ekhlas har taget sin beslutning om at 

blive frivillig, er, at hun føler sig mere velkommen her, end 

hun har prøvet noget andet sted. 

- Den hjælp og imødekommenhed jeg har fået fra tilflytter-

service og de frivillige, som de har sat mig i forbindelse 

med, har jeg ikke oplevet andre steder. Det gør mig virkelig 

glad at blive modtaget på den måde. 

Jeg håber, at vi kan blive i Esbjerg i rigtig lang tid og jeg vil 

gerne gøre noget for at lære dansk og lære nogle menne-

sker at kende her, siger hun. 

Søger forening med engelsk- og dansktalende 

Ekhlas taler et godt engelsk med tydelig britisk indspark i 

accenten, som hun grinende mener, må stamme fra TV.  

Hun håber, at det engelske sprog kan blive en genvej til at 

blive frivillig og lære dansk. 

- Ud over at blive frivillig og hjælpe andre mennesker, hå-

ber jeg at finde en forening, hvor det ikke er et stort pro-

blem, at jeg endnu ikke taler så godt dansk, siger hun. 

- Jeg håber på at finde en forening, hvor der er nogen, jeg 

kan tale engelsk med, men hvor jeg samtidig har mulighed 

for at øve mit danske sprog. Ekhlas vil helst hjælpe børn, 

men er åben over for alt – også for at komme i praktik eller 

arbejde. Om et par uger bliver hendes geografiske række-

vidde også kraftigt udvidet, når hun, om glatbanen vil, får 

sit kørekort. 

Ekhlas vil hjælpe børn og lære dansk 

Opfordring til foreningerne 

Kan I tage imod engelsktalende frivillige? 
Mange frivillige sociale foreninger i Esbjerg Kommune mangler frivillige. Samtidig mangler mange ressourcestærke tilflytte-

re en forening at være frivillig i. Koblingen burde være åbenlys, men er det ofte ikke.  Frivillighuset Vindrosen vil derfor op-

fordre foreningerne til at tage stilling til, om de har plads til og gavn af frivillige, som taler engelsk.  Skriv gerne til os på mail 

vindrosen@vindrosen-huset .dk eller ring på tlf. 7545 7085, hvis det er noget for jer, så ved vi, hvem vi skal henvende os til, 

næste gang vi møder en engelsktalende person, som gerne vil være frivillig. 
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SIDE 4 

Mød en kommende frivillig 

Amara vil lære det danske sundhedsvæsen at kende 

Amara er flyttet til Esbjerg sammen med sin mand, der har 

fået arbejde. Hun er uddannet læge, men kan endnu ikke 

arbejde i Danmark. Hun vil være frivillig for at lære dansk, 

men også for at lære det danske sundhedsvæsen at kende. 

- Som læge er jeg vant til, at det er mig, der stiller spørgs-

målene, så det er lidt uvant for mig at blive interviewet og 

selv skulle svare på spørgsmål, siger Amara Enahoro med et 

lille smil, mens hun bliver interviewet om sit ønske om at 

blive frivillig. 

Amara er 33 år og læge med speciale i folkesundhed. Efter 

sin uddannelse i Ukraine og Aberdeen i Skotland nåede hun 

at arbejde to år som læge i sit hjemland Nigeria, før hun 

rejste til Danmark i 2015 for at være sammen med sin 

mand, der arbejder som boreingeniør for Mærsk. 

- Jeg håber på at kunne arbejde som læge i Danmark på et 

tidspunkt. Men inden da er jeg nødt til at blive bedre til at 

tale dansk. Derefter kan jeg påbegynde en godkendelses-

proces, så min uddannelse også gælder i Danmark, forklarer 

hun. 

Frivillighed hjælper til at lære dansk 

Før Amara og hendes mand flyttede til Esbjerg, boede de i 

København. Her var Amara frivillig i en gruppe af udlændin-

ge og danskere, som besøgte plejehjem og holdt ældre, 

ofte med demens, med selskab. Udover meningsfuldt ind-

hold i hverdagen, hjalp det Amara med at lære dansk. 

- Når vi snakkede med personalet og de ældre, hjalp dan-

skerne i gruppen os udlændinge med at forstå, og dermed 

lære, hvad der blev sagt, forklarer Amara. 

- Selv om jeg studerer dansk, vil det være en stor hjælp at 

komme ud og snakke dansk med frivillige i en forening igen.  

En stor hjælp til igen at praktisere som læge 

Udover hjælp til at lære dansk håber Amara på, at hun kan 

blive frivillig et sted, hvor hun igen kan komme i kontakt 

med det danske sundhedssystem. 

- Som frivillig i København fik jeg en lille kontakt med det 

danske sundhedssystem. Den mulighed vil jeg gerne have 

igen om muligt, da det er en stor hjælp for mig i forbindelse 

med, at jeg er ved at opnå licens til at praktisere som læge i 

Danmark, siger Amara, som håber, at det bliver til virke-

lighed i 2018. 

Amara har endnu ikke specialiseret sig som læge, hvilket 

hun regner med at gøre inden for folkesundhed, obstetrik, 

gynækologi, almen praksis eller infektionssygdom. 

Mangler i frivillige? 

Opret et jobopslag på 
www.frivilligjob.dk – det tager kun 6 mi-
nutter. 

http://www.frivilligjob.dk
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SIDE 5 

Foreningsnyt 

I forbindelse med Lauritzen Fondens 12-årige sociale initia-

tiv, er status- og dialogmødet den 9. november blevet 

flyttet til 

Torsdag den 30. november kl. 17 - 19.30 på Præste-

gårdsskolen, Søndervangen 18, Esbjerg i den store 

fællessal. 

På mødet bliver backbonesekretariatets kommende leder 

Claus Julius Blomgreen præsenteret og der gives status på 

initiativets foreløbige organisering. 

Det er afgørende for Lauritzen Fonden at få alles input, 

kræfter og engagement med i det forestående Collective 

Impact-initiativ.  

Til mødet gives en status på initiativets foreløbige organise-

ring og der vil være fokus på, hvordan alle initiativets med-

virkende i fællesskab kan arbejde for at sikre Østerbyens 

børn og unge medvind for fremtiden. 

Der vil være en bid mad og drikkelse, og I bedes derfor give 

besked om I kan deltage senest 15. november.  

Tilmelding kan ske til Kamilla Søgaard fra Lauritzen Fonden 

kam@lauritzenfonden.com 

Ny dato for Lauritzen Fondens dialogmøde i Østerbyen 

 Nu vil foreninger i Bramming samarbejde mere 
- Nogle af vores medlemmer har været på Mandø tre gange 

sidste år med tre forskellige foreninger, lød det på fælles-

mødet i Bramming onsdag den 11. oktober, da punktet på 

dagsordenen vedrørende samarbejde foreningerne imellem 

oprandt. 

Efterhånden har de enkelte foreninger nogle ret omfatten-

de aktivitetsprogrammer. Så når især seniorer ofte er med-

lemmer af flere forskellige foreninger betyder det, at man-

ge aktiviteter gentages flere gange og at de forskellige for-

eninger kommer til at ligge i konkurrence med hinanden. 

Det kan mærkes på antallet af deltagere til de stadigt flere 

arrangementer. Derudover er det selvfølgelig også langt 

dyrere at arrangere tre ture til Mandø i stedet for en enkelt. 

Opfordringen til samarbejde tog foreningerne øjeblikkeligt 

til sig. Efter en kort snak røg kalenderne på bordet og snart 

efter var Seniorklubben i Bramming, som er nye i Vindrosen

-regi, Høreforeningen, Ældresagen Bramming, Røde Kors 

Bramming, Sct. Georgs Gildet og Læring for Livet enige om 

den 16. januar. Her sætter de sig sammen hos Vindrosen og 

koordinerer deres kalendere, så de værste sammenfald og 

gentagelser undgås. 

Forslag til valgmøde 

Der blev i øvrigt ytret utilfredshed med Frivillighedsfesten, 

som Esbjerg Kommune afholdt den 29. september. Det blev 

kritiseret, at der var plads til så få, at kun en lille del af en i 

øvrigt ligestillet gruppe frivillige i en given forening, havde 

mulighed for at deltage. Det blev nævnt, at det virkede lidt 

underligt set i forhold til den store frivillighedsfest, som 

Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdt i november sidste 

år. 

Genvalg til alle husgruppens medlemmer 

Før mødet bestod husgruppen af Jan Grønbæk, Spastiker-

foreningen; Bente Nielsen, De Tabte Pund; Anni Pedersen, 

De Tabte Pund (suppleant); Hanne Hansen, Vejen Videre; 

Kirsten M. Holm, Sct. Georgs Gildet; Gitte Morberg Jensen, 

bestyrelsesrepræsentant fra Frivillighuset Vindrosen. Der 

var genvalg til alle. 

Mentornetværkets onsdagsrådgivning ophører 
Fra 8. november og frem til 31. december hedder Mentornetværkets nye teamleder Bjarne Virenfeldt. Han tiltræder i ste-

det for Dilek Aydemir, som stoppede ved udgangen af oktober. 

Mentornetværket vil fortsætte med at drive den frivillige mentorordning og sprogcafeerne vil også køre som de ple-

jer. Derudover vil projekt Ungerådgivning afsluttes inden udgangen af året. Tilmed vil projekt Demokrati For Alle fortsætte, 

hvor bestyrelseskurser for nydanskere vil startes op.  

Rådgivningen til flygtninge og indvandrere om familiesammenføring, opholdstilladelse etc., bliver fremover IKKE en del af 

Mentornetværkets funktion. Åbningstider vil stadig være mandag-torsdag kl. 8.30-16.00. 

mailto:kam@lauritzenfonden.com
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SIDE 6 

Kalenderen 
Valgmøde om frivillighed 

Torsdag d. 9. november kl. 19.30 - 21.00 

Sted: TV-Glad, Brolæggervej 3A, 6710 Esbjerg V. 

Arrangør: TV-Glad og Frivillighuset Vindrosen 

 

Frivillighuset Vindrosen afholder valgmøde om frivillighed 

hos TV Glad. 

Ordstyrer er Christian Friis Hansen, lokalredaktør hos Jyske 

Vestkysten. 

Alle er velkomne, dørene åbner kl. 19.00 og der bydes på 

en øl eller sodavand. 

Facebook Kravlegård 

Onsdag d. 15. november kl. 10 - 12 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg 

Møderum 1 på 1. sal 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

For medlemsforeninger, som endnu ikke er på Facebook, 

eller kun lige akkurat har oprettet en profil og ikke rigtig 

ved, hvordan den skal bruges og til hvad, afholder Frivillig-

huset Vindrosen begynderkurser. 

Foredrag om spiseforstyrrelse 

Mandag d. 4. december kl. 18.30 - 20.30 

Sted: Esbjerg Bibliotek, Storm P salen, Nørregade 19,  Esb. 

Arrangør: Bedre Psykiatri Esbjerg/Fanø/Vejen og Psykinfo 

Esbjerg/Brørup/Varde 

Foredraget vil flette fakta og den personlige beretning sam-

men til en oplysende aften om spiseforstyrrelser, behand-

ling og hvordan man får magten over sit eget liv igen. 

Tilmelding: Psykinfo region Syddanmark 9944 4546  

eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Foredrag med skuespiller Brian Hansen 

Onsdag d. 22. november kl. 19 - 21 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosens Husgruppe i Bramming 

Entre: 25 kr. pr person 

Skuespiller og moderne nar, der aflæser situationer og ud-

drager skarpe pointer, som han frækt og karikeret kaster 

tilbage i hovedet på os. 

Tilmelding: Senest den 20. november til Frivillighuset 

Vindrosen, tlf. 7545 7085. Der er begrænset plads, så først 

til mølle princippet gælder. 

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. 

Grundkursus i rekruttering af frivillige 

Onsdag d. 29. november kl. 10 - 16 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg 

Møderum 1 på 1. sal. 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

For medlemsforeninger som sommetider har svært ved at 

rekruttere frivillige til deres forening? Meld jer til Frivillighu-

set Vindrosens kursus og få overblik over hele rekrutte-

ringsprocessen. 

Tilmelding: Senest 6. november på telefon 7545 7085 eller 

vindrosen@vindrosen-huset.dk.  

Minikursus i pressekontakt 

Onsdag d. 6. december kl. 17 - 18 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

 

For medlemsforeninger, som gerne vil være bedre til at 

komme i kontakt med pressen, holder journalist Kim West-

phal fra Ugeavisen Esbjerg oplæg.  

Tilmelding: Senest 27. november på telefon 7545 7085 

eller vindrosen@vindrosen-huset.dk.  

http://www.psykinfo.regionsyddanmark.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  

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. 

   

APRIL 2017  NOVEMBER 2017 

Julehjælp 2017 

Hvert år hjælper Røde Kors tusindvis af udsatte bør-

nefamilier i Danmark til en god jul. Vi giver familierne 

en julekurv, de kan samles om og glædes over jule-

aften. Den lille hjælp gør en stor forskel for de famili-

er, der har så lidt. Ikke mindst for børnene er jule-

hjælpen et vigtigt lyspunkt midt i en svær tid. 

Udsatte familier kan søge julehjælp hos Røde Kors. 

Julehjælpen uddeles i samarbejde med kommunen 

for at sikre, at julehjælpen uddeles til familier med 

størst behov. 

Der kan hentes et ansøgningsskema i Røde Kors gen-

brugsbutikker i Bramming, Esbjerg og Ribe. Som i 

udfyldt stand også skal afleveres i samme genbrugs-

butik. 

Sidste frist for at søge julehjælp er fredag den 1. 

december 2017 og alle ansøgere får svar fra Røde 

Kors senest fredag den 15. december pr. telefon/

brev/e-mail. 

Røde Kors julehjælp 
Mødrehjælpen uddeler igen i år julehjælp i form af et pengebe-

løb til børnefamilier, der har brug for en hjælpende hånd i ju-

len. På deres hjemmeside kan du få overblik over, hvordan du 

søger, hvornår der er ansøgningsfrist, og hvad kriterierne for at 

kunne blive godkendt er. 

Ansøgningsfristen for at ansøge om julehjælp er torsdag 

den 14. december kl. 10.00 og ansøgning kan kun gøres via 

Mødrehjælpens hjemmeside www.moedrehjaelpen.dk/sog-

julehjaelp 

Herefter vil linket til det digitale ansøgningsskema blive fjernet. 

Alle ansøgere får svar via mail senest torsdag den 21. decem-

ber. Man kan desværre ikke ringe og få svar på, om man er 

godkendt, og de har desværre ikke mulighed for at begrunde 

afslag. 

Hvis du har brug for mere hjælp til at udfylde ansøgningsske-

maet, kan du kontakte Mødrehjælpens julehjælpssekretariat, 

der åbner tirsdag den 24. oktober. Fra denne dato står deres 

telefonnummer også på hjemmesiden. 

Mødrehjælpens julehjælp 

 

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

