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Ændringer i søgekriterierne til 

§18 midler præsenteret på  

møde i Frivillighuset 

Vindrosen. 

 

Læs mere side 1 

NYE §18 SØGEKRITERIER 

Cåsper frå Ventilen giver gode 

rå d om åt finde frivillige på  

frivilligjob.dk. 

 

 

Læs mere side 6 

FIND FLERE FRIVILLIGE 

Låuritzen Fonden skyder 

initiåtiv i gång i Østerbyen 

med fokus på  åt øge den 

sociåle mobilitet for børn og 

unge. 

Læs mere på  bågsiden 

12 ÅR I ØSTERBYEN 

Mød en frivillig: 

Siden et uheldigt løft sendte Mi-

chåel Bæk på  førtidspension frå 

sit årbejde som elektriker, hår 

hån årbejdet som frivillig for hån-

dicåppedes vilkå r i Esbjerg Kom-

mune. 

Læs mere side 3 
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SIDE 1 

Nyt fra Frivillighuset Vindrosen 

Nye regler og præciseringer 

På et vejledningsmøde i Frivillighuset Vindrosen torsdag 

den 24. august fortalte Sofie Valbjørn fra Esbjerg Kommune 

om nogle af de ændringer og præciseringer, som er foreta-

get i forbindelse med dette års §18 ansøgningsrunde.  

- Formålet med disse ændringer er at gøre det mere gen-

nemsigtigt, hvad man kan og ikke kan søge til, så pengene 

kan komme borgerne bedre til gavn, sagde Sofie Valbjørn 

indledningsvis til mødet. 

En af de vigtigste ændringer er, at foreninger nu kan søge 

støtte til tværgående aktiviteter. 

- Det skal tænkes som et kærligt skub for at få flere forenin-

ger til at arbejde sammen, sagde Sofie. 

- Man kan søge op til 50.000 kroner til aktiviteter på tværs 

af flere foreninger. Det gør man ved, at eksempelvis fire 

foreninger laver en enkelt fælles ansøgning til arrangemen-

tet. Derudover skal de enkelte foreninger lave ansøgninger 

til andre aktiviteter. 

Krav om budget og regnskab 

En anden væsentlig ændring er, at foreninger, som søger 

§18 midler, nu skal opstille et budget, hvor de beskriver, 

hvilke aktiviteter, der søges penge til. Det er altså ikke læn-

gere nok at skrive, at man søger 10.000 kroner til aktivite-

ter.  

Man skal nu skrive, at man søger 5.000 kroner til aktivitet x, 

2.000 kroner til aktivitet y og 3.000 kroner til aktivitet z. 

- Året efter, det vil sige, næste gang d. 1. oktober, skal der 

så indsendes et regnskab, hvor man beskriver, hvad penge-

ne blev brugt til, sagde Sofie Valbjørn. 

Sæt god tid af til at skrive ansøgning 

På grund af de nye ændringer, vil vi opfordre foreningerne 

til at sætte lidt ekstra tid af til at udforme ansøgningerne. 

Hvis I har behov for vejledning og gode råd, kan I: 

Læse den udførlige vejledning på Esbjerg Kommunes hjem-

meside, hvor også Sofie Valbjørns kontaktoplysninger fin-

des samt ansøgningsskema og regnskabsskema. 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/

foreninger/tilskud/frivilligt-socialt-arbejde.aspx 

Der kan ikke længere indtastes en ansøgning direkte via 

kommunens hjemmeside. Man skal downloade skemaet, 

udfylde det og indsende det i en mail.  

I Frivillighuset Vindrosen står vi som altid klar til at hjælpe 

jer, hvis I har brug for råd og vejledning. 

Der deltog ca. 30 foreningsmedlemmer til §18 mødet. 

§18 vejledningsmøde 

Ændring i §79 udvælgelseskriterier 

Efter spørgsmål på dialogmødet 6. juni har Sundhed & Om-

sorgsudvalget lavet følgende ændringer til §79 udvælgel-

seskriterie nummer 2: 

Fra: Foreningens medlemmer skal jf. vedtægterne alders-

mæssigt være afgrænset til +60-årige. 

Til: Aktiviteterne, som foreningen søger tilskud til, skal al-

dersmæssigt være afgrænset til +60-årige. 

Læs mere: http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-

og-fritid/foreninger/tilskud/frivilligt-socialt-arbejde--%C3%

A6ldre.aspx 

Kom og hør mere på §79 vejledningsmødet den 7. 

september kl. 17 i Frivillighuset Vindrosen. 

http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/tilskud/frivilligt-socialt-arbejde.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/tilskud/frivilligt-socialt-arbejde.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/tilskud/frivilligt-socialt-arbejde--%C3%A6ldre.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/tilskud/frivilligt-socialt-arbejde--%C3%A6ldre.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/tilskud/frivilligt-socialt-arbejde--%C3%A6ldre.aspx
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Foreningsnyt 
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SIDE 3 

Mød en frivillig - Michael Bæk 

Efter en diskusprolaps, to mislykkede operationer og en før-

tidspension sad Michael Bæk tilbage i sin kørestol og var 

ikke længere elektriker. Så blev han frivillig og er i dag med 

til at rådgive politikere og tage beslutninger, som gør livet 

bedre for handicappede. 

Året er 1999, det er en arbejdsdag som så mange andre. 

Michael installerer højspændingsfelter i en ny højspæn-

dingsstation i Østerbyen sammen med sine kolleger. Det er 

store moduler på tre tons stykket, som skal fordele strøm 

ud i Esbjerg Kommune. Gigantiske kontakter. 

Michael Bæk er – ikke blot arbejder som - han er styrings- 

og reguleringstekniker i off-shore- og kraftvarme-industrien 

eller kort sagt elektriker. Han er 33 år og har blandt andet 

installeret et kraftvarmeværk i Rostock i det tidligere 

Østtyskland, hvor man før murens fald ikke gjorde et stort 

nummer ud af at bruge overskudsvarmen fra elproduktion 

til noget fornuftigt.  

For at installere de tunge højspændingsfelter bruger  

Michael og hans kolleger en lang specialfremstillet  

H-jernbjælke, et løfteåg, på mere end 100 kilo. Ved fyraften 

beder chefen Michael og en kollega om at bære løfteåget 

indenfor, fordi der har været indbrud nogle dage før, og 

det vil være meget kostbart at miste det. Michael tager fat i 

den ene ende og kollegaen i den anden. Det er et tungt 

løft. 

Kæmper for handicappedes vilkår 

18 år efter det tunge løft sidder Michael i kørestol, som han 

kun lejlighedsvis kan erstatte med en rollator. Ved sit spise-

bord fortæller han om at arbejde for handicappedes vilkår i 

Syddanmark. Han er frivillig i UlykkesPatientForeningen og i 

Danske Handicaporganisationer (DH). Som medlem af DH 

sidder han i Handicaprådet, som ”har til formål at rådgive 

byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle syns-

punkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske 

spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.”  

– Esbjerg Kommunes hjemmeside. 

 

Michael har fundet en ny identitet som frivillig 
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Mød en frivillig - Michael Bæk 
- Kort sagt arbejder jeg for at give handicappede så gode 

vilkår som muligt. Det kan være alt fra at arrangere busser 

til en aktivitet i UlykkesPatientForeningen til at drøfte han-

dicappolitiske spørgsmål i Handicaprådet vedrørende han-

dicaptilgængelighed i den offentlige infrastruktur, forklarer 

Michael Bæk. 

- Et eksempel på vores arbejde er, da vi sidste år lykkedes 

med at tilbageskaffe et tilskud, som var blevet fjernet. 

- Vi havde fået at vide i Danske Handicaporganisationer, at 

handicappede, som eksempelvis bor i bofællesskaber, hav-

de mistet et tilskud på 1000 kroner per person til at kom-

me ud og få oplevelser. 

- Den sag tog vi så op i Handicaprådet, hvor vi beskrev kon-

sekvenserne for de enkelte personer. Vi gav dem konkrete 

eksempler og beskrev, hvilke følger det havde for livsglæ-

den, når man fjernede tilskuddet. 

- Og det lyttede de til. Første januar 2017 blev tilskuddet 

reetableret, fortæller Michael Bæk. 

Det knaser i rygsøjlen 

Da Michael og hans kollega får det tunge løfteåg op i hofte-

højde, mærker han, hvordan det knaser indvendig i rygsøj-

len. Med en kropsholdning som Dronning Ingrid på sine 

ældre dage og store smerter kæmper han videre på ar-

bejdspladsen. Han er endnu uvidende om, at hans identitet 

som elektriker er ved at kollapse som diskossen mellem 

fjerde og femte lændehvirvel. Smerterne bliver værre og til 

sidst er der ingen vej udenom end at indberette en arbejds-

skade. Han skal opereres. 

Mellem 1999 og 2004 opereres Michael tre gange i ryggen. 

Første operation går godt, men diskossen prolapser igen. 

Anden operation mislykkes, da en protese sættes en centi-

meter forkert i ryghvirvlen. Tredje stivgørende operation af 

ryghvirvlerne går også galt og efterfølgende finder man ud 

af, at han har fået den sjældne og uhelbredelige sygdom 

Syringomyeli, som betyder, at han skal opereres hver fjerde 

måned resten af livet, for at nyrerne ikke tager skade. 

I samme tidsrum er Michael blevet omskolet til kontorar-

bejde som værkfører, men i 2005 er det slut. I en alder af 

39 er Michael handicappet og arbejdslivet er forbi. 

Fandt en ny identitet som frivillig 

- Når man ikke længere er på arbejdsmarkedet, forsvinder 

identiteten – sådan er det jo tit med arbejde - så med pen-

sionen kom der et tomrum, fortæller Michael Bæk, som i 

dag er 51 år gammel. 

- Det tomrum besluttede jeg mig for at udfylde med frivil-

ligt arbejde, fordi jeg i mit sygdomsforløb var kommet i 

kontakt med frivillige patientforeninger. 

- Jeg undersøgte hvilke foreninger, jeg kunne passe ind i og 

valget faldt på UlykkesPatientForeningen som i 2005 hed 

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU). 

- Jeg tog kontakt til dem lokalt, snakkede med dem, fik et 

medlemsblad, fandt ud af, hvad de stod for og kom med til 

generalforsamling. Det syntes jeg var interessant, så jeg 

kom med i bestyrelsen i det tidligere Ribe Amt. 

Siden dengang har Michaels frivillige engagement udviklet 

sig og han er i dag involveret i flere forskellige foreninger. 

- Jeg synes i det store hele, at jeg har fundet en ny identitet 

gennem frivilligt arbejde. Det giver mig en god hverdag at 

have noget at beskæftige mig med og jeg gør en forskel, 

siger Michael og opfordrer flere til at engagere sig handi-

cappolitisk. 

 

Michael Bæks frivillige engagement 

- Suppleant i UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen 

i det gamle Ribe Amt. 

https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-
forening/item/ulykkespatientforeningen 
 
https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-
forening/item/polioforeningen 
 

- Formand for koordinationsudvalget i UlykkesPatientFor-

eningen. 

- Esbjerg Kommune Kommunikationscenters bestyrelse 

- Handicaprådet 

- (FU) Forretningsudvalget i DH-Esbjerg (Danske Handicap-

organisationer), hvor han også er kasserer. 

 

 

https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-forening/item/ulykkespatientforeningen
https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-forening/item/ulykkespatientforeningen
https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-forening/item/polioforeningen
https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-forening/item/polioforeningen
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Nyt fra Frivilligjob.dk 

- Det er vigtigt at være specifik 

Når en forening søger frivillige på jobportalen frivilligjob.dk 

er det vigtigt at være specifik i beskrivelsen af, hvem man 

søger. 

Mange frivillige sociale foreninger har i kortere eller længe-

re perioder svært ved at finde frivillige. Det er der mange 

gode grunde til, men en af de hyppigste er, at man som 

forening ikke får formidlet det frivillige job på den rigtige 

måde til de rigtige personer. Personer, som både kan og vil 

yde en frivillig indsats, opdager ganske enkelt ikke, at der 

er en frivillig-mulighed eller også er jobbeskrivelsen så ge-

nerel og upræcis, at vedkommende har svært ved at se sig 

selv i jobbet. 

-  Jeg tror, at vi har en god oplevelse med at rekruttere fri-

villige på frivilligjob.dk, fordi vi søger meget præcist og kon-

kret. Det giver pote, fordi folk bedre kan se sig selv i det, 

siger formand for Ventilen Esbjerg, Casper Rasmussen, som 

er frivillig på tredje år. 

- For eksempel har vi inden for den sidste måned fået hen-

vendelser fra tre personer på vores nuværende jobopslag. 

To af dem er nu frivillige i Ventilen, mens den tredje sagde 

fra, fordi hun ikke ville ud og ”face” folk på gaden. Det vid-

ste hun ikke, at man skulle, så på det punkt havde vi faktisk 

ikke været skarpe nok i vores formulering, forklarer Casper. 

Casper tilføjer, at når man er specifik med, hvem man sø-

ger, da bliver ens arbejde efterfølgende i foreningen også 

nemmere. 

Ventilen Esbjerg har lige nu ti frivillige. I løbet af de sidste 

tre år har deres jobopslag på frivilligjob.dk resulteret i 35 

ansøgninger og 10-11 frivillige job. 

- Uden Frivilligjob var der nok mange af de ansøgninger, 

der ikke var kommet, siger Casper Rasmussen. 

Samme oplevelse har Ella Hedegaard Andersen fra Røde 

Kors Esbjerg. 

- Der er kommet frivillige via Frivilligjob, som vi ellers ikke 

ville have fået, siger hun. 

Læs Ventilens jobopslag: 

http://frivilligjob.jobbank.dk/job/79716/ventilen/vil-du-

hjaelpe-ensomme-unge-i-esbjerg 

Find frivillige job i Esbjerg på vores nye hjemmesiden her: 

https://www.vindrosen-huset.dk/frivillig/frivilligjob 

 

 

Frivilligjob.dk i tal 

I 2016 blev der opslået 136 job på frivilligjob.dk i Esbjerg 

Kommune. Det resulterede i 205 ansøgninger. I Esbjerg 

Kommune oprettede 29 organisationer jobopslag. 

Ungdommens Røde Kors - 43 jobopslag, Asylcenter Hviding 

– 21 jobopslag, Ventilen – 11 jobopslag havde flest opslag. 

Med flere end en million besøg og knap 16.000 formidlin-

ger af frivillige i 2016 er frivilligjob.dk ubetinget Danmarks 

største rekrutteringsportal for frivilligt arbejde. 

Har jeres forening brug for frivillige? 

Har jeres forening brug for hjælp til at finde frivillige via 

www.frivilligjob.dk? Frivillighuset Vindrosen kan hjælpe 

jer med at formulere et jobopslag, som virker og efter-

følgende vil vi gerne dele opslaget på vores Facebook-

profil og måske her i VindrosenNyt. 

Kontakt Frivillighuset Vindrosen: 

Telefon: 7545 7085 

Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk 

http://www.frivilligjob.dk
http://www.frivilligjob.dk
http://www.frivilligjob.dk
http://frivilligjob.jobbank.dk/job/79716/ventilen/vil-du-hjaelpe-ensomme-unge-i-esbjerg
http://frivilligjob.jobbank.dk/job/79716/ventilen/vil-du-hjaelpe-ensomme-unge-i-esbjerg
https://www.vindrosen-huset.dk/frivillig/frivilligjob
http://www.frivilligjob.dk
http://www.frivilligjob.dk/
http://www.frivilligjob.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
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Kalenderen 
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 

Når selvskade bliver løsningen 

Torsdag d. 7. september kl. 18.30 – 20.30 

Sted: Esbjerg bibliotek, Storm P Salen 

Arrangør: Bedre Psykiatri Esbjerg/Fanø/Vejen og  

Psykinfo Esbjerg/Brørup/Varde 

Foredraget henvender sig til personer, der er berørt af selv-

skade selv samt pårørende og andre interesserede. 

Tilmelding: Psykinfo Region Syddanmark 9944 4546  

eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Stafet for Livet Ribe 

Fra lørdag d. 16. september  kl. 11 til søndag den 17. sep-

tember kl. 11 

Sted: Hovedengen, Ribe 

Arrangør: Stafet for Livet Ribe 

Stafet For Livet er et døgn med aktiviteter, underholdning 

og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af 

kræft.  

Læs mere på www.stafetforlivet.dk/ribe om stafetten og 

hvordan du kan deltage.  

Temaeftermiddag: Demens 

Mandag d. 18. september kl. 13 - 17 

Sted: Social- og Sundhedsskolen, Gjesinglund Allé 8, Esbjerg 

Arrangør: Social- og Sundhedsskolen 

På Social og Sundhedsskolen Esbjerg har vi sammen med 

kommunerne lige nu særligt fokus på efteruddannelse af 

personalet indenfor demensområdet. 

Tilmelding senest d. 11. september til sekretær Gitte Klo-

ster på telefon 7610 6002 eller mail gikl@sosuesbjerg.dk 

Sundhedsmesse 

Lørdag d. 7. oktober kl. 10-13 

Sted: Sædding Centret, Fyrvej 34, Esbjerg 

Arrangør: Sædding Centret og Frivillighuset Vindrosen 

Kom og mød flere af Frivillighuset Vindrosens mange for-

eninger. Der måles bl.a. fedtprocent, BMI, blodtryk, til-

standsalder.  

Man kan også få en influenzavaccination og generel infor-

mation om de fremmødte foreninger. 

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. 

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
http://www.psykinfo.regionsyddanmark.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-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  SEPTEMBER 2017 

Kort nyt 

De næste 16 uger hjælper Vindrosens nye praktikant Teitur Vágadal os med at blive klogere på fri-

villigt arbejde. Helt præcis skal han afdække og kortlægge hvordan patientforeninger samarbejder 

med Esbjerg Kommune. 

Teitur Vágadal er uddannet sygeplejerske fra Færøerne i 2014 og i 2016 rejste han med sin kæreste 

og to bonusbørn til Esbjerg, hvor han begyndte at studere Folkesundhedsvidenskab på SDU. Teitur 

er 37 år og ønskede at komme i praktik hos Frivillighuset Vindrosen, fordi han selv har arbejdet fri-

villigt på Færøerne. 

Ny praktikant hos Vindrosen 

Snart må ledige og efterlønnere arbejde mere frivilligt 

Det har været undervejs i nogle måneder, men nu er det så 

endeligt vedtaget. Fra 1. januar 2018 må ledige på dagpenge 

og efterlønner arbejde mere frivilligt end hidtil. Dagpenge-

modtagere kan fremover udføre frivilligt ulønnet arbejde ti 

timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens efterlønnere kan 

udføre frivilligt arbejde 15 timer om ugen. 

Grænsen for begge parter er i dag fire timer om ugen. 

Læs mere i dagspressen 

Mødestedet v. Spandet Gl. Skole er ny forening hos  

Frivillighuset Vindrosen 

Mødestedet er en forening, der samler pensionister fra Span-

det, Roager Høm-Seem sogne til møder og sammenkomster 

med foredrag, udflugter og festlige begivenheder. 

Der opkræves ikke medlemskontingent, men foreningens ind-

tægter sker ved salg af hjemmebag og kaffe. 

Kontakt person: Maja Olesen, Telefon 7486 7136, 

E-mail: maja.olesen@dukamail.dk 

Stort socialt projekt søsættes i Østerbyen 

Hvis alt går efter planen, vil Østerbyen over de næste 12 år 

mærke større social mobilitet hos børn og unge. Lauritzen Fon-

den og Esbjerg Kommune har nu endelig besluttet sig for at 

igangsætte et såkaldt Collective Impact initiativ. 

- Formålet er at reducere de kort- og langsigtede konsekvenser 

af børnefattigdom for børn og unge i området (0-25 år) ud fra 

en vision om at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gen-

nem en uddannelse og ind i beskæftigelse. Fire indsatsspor 

skal samle relevante aktører samt understøtte og på forskellig 

vis løfte Østerbyens børn og unge, skriver Lauritzen Fonden. 

- De fire indsatsspor tæller: Sundhed, Kultur/fritid, Læring og 

Job/erhverv, skriver de videre. 

Til et møde torsdag den 9. november kl. 17 – 19 (oplysning om 

mødested følger) vil foreninger og institutioner blive inviteret 

og få mulighed for at indskyde input, indsigt og engagement i 

initiativet. Til mødet vil den kommende leder af projektet des-

uden blive præsenteret. 
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