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I løbet af april meldte fire nye 

foreninger sig ind i 

Frivillighuset Vindrosen. 

Læs mere side 3. 

FORENINGSNYT 

Siden Familiestøtten startede i 

Esbjerg i januar, har 30 

familier meldt sig som 

donorer af brugt tøj og legetøj 

til økonomisk trængte 

familier. Kun fem familier har 

meldt sig som modtagere. 

Læs mere side 4. 

FAMILIESTØTTEN 

Frivillige, fritidsklubber, 

forældre, skolelærere, 

kommunen og mange andre. 

Lauritzen Fonden ønsker at 

støtte Østerbyens fattige børn 

med en tilgang, som kræver at 

alle omra dets aktører løfter og 

forpligter i flok. 

Læs mere pa  bagsiden. 

WORKSHOP 

Mød en frivillig - Mentornetværket Esbjerg - Varde 

Jane er sprogmentor for Julija: ”Som udenlandsdansker har jeg selv tænkt meget 

over det at lære et nyt sprog” Læs mere side 1 og 2 
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Mød en frivillig - Mentornetværket Esbjerg /Varde 
 

SIDE 1 

Jane Baungaard har 20 års erfaring 

med at bo i udlandet og lære nye sprog 

og kulturer at kende. Den erfaring 

trækker hun på, når hun som mentor 

lærer sine mentees om den danske 

kultur og det danske sprog. 

- Prøv at tale lidt langsommere! 

Julija Marinskis når kun lige at gå i 

gang med at svare på første spørgsmål 

i interviewet, før hun afbrydes af sin 

mentor Jane Baungaard. 

Julija griner - det er ikke første gang, 

hun får det at vide - tager en dyb ind-

ånding og starter forfra. Langsommere 

og mere tydeligt. 

- Til august begynder jeg på teknisk 

skole for, at blive konditor og jeg har 

allerede fået praktikplads hos Guldba-

geren i Nørregade, siger hun på fejlfrit 

dansk med russisk accent, mens Jane 

Baungaard langsomt nikker. 

- Januar 2016 begyndte jeg på VUC for 

at lære dansk og tage en 10. klasses 

eksamen. For at lære dansk endnu 

hurtigere tilmeldte jeg mig Mentornet-

værket og Jane blev min mentor, tilfø-

jer hun. 

Jane og Julija deltager ikke kun i inter-

viewet for at fortælle om Mentornet-

værket. For Jane er interviewet også et 

værktøj. Hun mener, at det er givtigt 

for Julijas sproglige udvikling, at skulle 

tænke så meget over, hvad hun siger, 

som det er tilfældet i en interview-

situation. 

Mentor med fokus på sprog 

Jane Baungaard er 50 år og har boet i 

Japan, Kina, Malaysia, Filippinerne og 

USA i 20 år med sin mand og familie på 

grund af mandens job. I 2015 vendte 

hun hjem til Danmark. 

- Men da var min regnskabsuddannel-

se forældet. Jeg var ikke på arbejds-

markedet og savnede noget at lave. 

Jeg så et opslag på Facebook om, at 

man kunne blive mentor for udlændin-

ge i Danmark, da meldte jeg mig til 

Mentornetværket, forklarer Jane, som 

er i gang med at omskole sig til skole-

lærer. 

- Jeg meldte mig, fordi jeg følte, at jeg 

havde noget at give og jeg savnede 

også det internationale aspekt i livet, 

forklarer hun. 

For at blive mentor skulle Jane først 

interviewes af Mentornetværket for at 

klarlægge, hvad hun kunne og ville 

hjælpe med. 

- Der var ingen tvivl for mig om, at det 

var på det sproglige område, at jeg 

havde noget at give. For med min bag-

grund, som udenlandsdansker i så 

mange år har jeg selv oplevet og tænkt 

meget over det, at lære et nyt sprog at 

kende i en fremmed kultur, siger hun. 

- Det blev især aktuelt med min anden 

mentee. Hun var fra Kina, hvor jeg selv 

har boet i fire år, så jeg vidste jo, hvor-

dan hun tænkte og jeg forstod hendes 

baggrund, forklarer Jane. 

Fortsættes næste side. 

Jane Baungaard har været mentor for fire mentees siden hun begyndte i  

Mentornetværket i 2015. 

Jane er sprogmentor for Julija: ”Som udenlandsdansker 

har jeg selv tænkt meget over det at lære et nyt sprog” 

Mentornetværket er en frivillig for-

ening, som arbejder tæt sammen 

med Esbjerg og Varde kommune. 

For at blive mentor skal man være 18 

år gammel og have tid til at mødes 

med en mentee mindst en gang om 

måneden. Man skal selv være godt 

forankret i samfundet, og have noget 

at give videre. 

For at blive mentee skal man være 16 

år og have en flygtninge/

indvandrerbaggrund. Man skal tale 

en smule engelsk, så der kan kommu-

nikeres med sin mentor. 

Et typisk mentorforløb varer mellem 

tre og 12 måneder. 

Læse mere på 

www.mentoresbjerg.dk 

http://www.mentoresbjerg.dk
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Mød en frivillig - Mentornetværket Esbjerg /Varde 

SIDE 2 

Samtalen som metode 

Da Julija i september 2016 meldte sig 

til Mentornetværket, havde hun nogle 

helt specifikke krav og ønsker. 

- Jeg ville have en, som jeg kunne have 

rigtige samtaler med, som også lytte-

de. Det har jeg fået, siger 32-årige Juli-

ja, mens Jane tilføjer, at de bruger den 

dagligdags samtale som en metode til 

at forbedre Julijas danske sprog. 

- Vi mødes forskellige steder i byen og 

snakker om vores dagligdag. Når vi 

snakker, forklarer Jane mig om hvilke 

fejl, jeg laver og forklarer hvorfor, det 

er sådan, siger Julija. 

- Når jeg kommer hjem, fortæller jeg 

det også til min mand. For selv om han 

er rigtig god til dansk efter fem år på 

danske arbejdspladser, så bliver han 

ikke rettet af andre danskere og bliver 

derfor ved med, at lave fejl, forklarer 

Julija, som stammer fra det russiske 

mindretal i Vilnius i Litauen. 

Mærkbar forbedring 

Julija har boet i Danmark i fem år sam-

men med sin mand. Hun begyndte at 

lære dansk med det samme, men da 

hun efter fem måneder kom på en 

lang barsel, glemte hun det meste af 

det, hun havde lært. 

- Jeg kunne ikke sige meget mere, end 

hvad jeg hed og hvor jeg kom fra. Jeg 

var genert, når jeg skulle købe noget i 

en forretning eller sige noget i børne-

haven og jeg gik faktisk og blev lidt 

smådeprimeret af ikke, at kunne snak-

ke med nogen, forklarer hun. 

- Siden jeg begyndte på VUC er der 

sket virkelig meget og Janes hjælp har 

gjort mig i stand til ærligt at sige til 

min kommende arbejdsgiver, at jeg 

kan læse og forstå opskrifter og forstå, 

hvad der bliver forklaret til mig, siger 

hun. 

- Du er blevet meget bedre til dansk i 

den tid, jeg har kendt dig, siger Jane 

Baungaard og holder en lille pause… 

- … Måske ville det være en god idé, 

hvis du ser Matador. Har du en DVD-

afspiller? 

Julija Marinskis bruger Mentornetværket til at blive så god til dansk, at sproget 

ikke bliver en hindring når hun starter på teknisk skole for at blive konditor til 

august. 

Har du problemer med familiesammenføring, visum eller vil vide hvem du skal ringe til for at 

få de rigtige svar? Har du en indvandrer eller flygtningebaggrund, og har brug for 

rådgivning?   

Mentornerværket Esbjerg/Varde tilbyder åben rådgivning hver onsdag, hvor du kan komme 

og få hjælp til de ting, du bøvler med i hverdagen. 

Hvis dette lyder som noget der kunne have interesse, kan du kontakte os, og vi kan finde en 

tid til et møde.  

MENTORNETVÆRKET ESBJERG/VARDE 
Exnersgade 4, 2. sal, 6700 Esbjerg 

Tlf.: 2057 4397 | Raadgivning@Mentoresbjerg.dk   

Mentornetværket i Esbjerg tilbyder Åben rådgivning hver onsdag kl. 13.30 - 15.30 
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SIDE 3 

Fire nye foreninger i Frivillighuset Vindrosen 
I løbet af april meldte fire nye foreninger sig ind i Frivillighuset Vindrosen. Velkommen! Vi glæder os til 

samarbejdet. 

Mænds Mødesteder i Esbjerg 

Foreningen er et fristed for mænd, hvor det er muligt at dyrke mange forskellige interesser. 

Der er oprettet selvstyrende klubber for de aktiviteter, medlemmerne er interesserede i at mødes  

omkring. Aktiviteter: Billard, bob, mad, IT, petanque, skak, trav, træværk, foredrag, udflugter mv. 

Kontaktperson: Poul S Sørensen  

Tlf.: 6170 2618. E-mail: formand@mm-esbjerg.dk 

www.mm-esbjerg.dk     www.facebook.com/mmEsbjerg/ 

Familiestøtten 

Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier, ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier. 

De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til den udsatte familie og bliver matchet så de har børn af sam-

me køn, men et par år ældre. 

Der vil derfor altid være alderssvarende tøj og legetøj at arve, for den familie der har det svært. 

Tlf.: 2682 2984.  E-mail: esbjerg@familiestoetten.dk  

www.familiestoetten.dk   

www.facebook.com/familiestoetten.esbjerg 

Offerrådgivningen 

Offerrådgivningen hjælper ofre for forbrydelser, for ulykker eller andre voldsomme hændelser, ligesom de står til rådighed 

for pårørende og vidner. 

De kan vejlede, hvis du er i tvivl, om du skal anmelde en krænkelse, og hvis du er usikker på sagsgangen, hvis du anmelder. 

De kan gå med dig som bisidder og kan tilbyde et mentorforløb om nødvendigt. 

De har i det hele taget tid til at lytte til dig og være der, når du har brug for at tale om, hvad der er sket. 

Det er gratis og du kan være anonym hos Offerrådgivningen. 

Kontaktperson: Else G. Lange, Tlf.: 2550 6690. 

E-mail: syd@offerrådgivningen.dk  www.OID.dk 

Bramming Seniorklub 

Bramming Seniorklub er en almennyttig forening. 

Formålet er at varetage medlemmernes interesser. 

Foreningen arrangerer foredrag, musik, udflugter, ture, EDB, billard, krolf, petanque, bridge, kortspil, banko m.m.  

Adresse: Mødestedet, Skolegade 10, 6740 Bramming 

Kontaktperson: Kurt Rasmussen Tlf.: 2548 8682  

E-mail: maku0322@live.dk    www.bramming-seniorklub.dk 

mailto:formand@mm-esbjerg.dk
http://www.mm-esbjerg.dk
http://www.facebook.com/mmEsbjerg/
mailto:esbjerg@familiestoetten.dk
http://www.familiestoetten.dk
http://www.facebook.com/familiestoetten.esbjerg
mailto:syd@offerrådgivningen.dk
http://www.OID.dk
mailto:maku0322@live.dk
http://www.bramming-seniorklub.dk
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Efterlysning 

SIDE 4 

Siden Familiestøtten startede i Esbjerg 

i januar, har 30 familier meldt sig som 

donorer af brugt tøj og legetøj til øko-

nomisk trængte familier. Men da kun 

fem familier har meldt sig som modta-

gere, efterlyser Familiestøtten hjælp til 

at finde flere modtagerfamilier inden 

donorfamilierne måske opgiver. 

 

Star Wars-figurer, bukser, kramme-

bamser og meget mere. Det skorter 

ikke på tøj og legetøj, som esbjergensi-

ske familier vil give videre til nogen, 

som har brug for det. Siden januar har 

30 familier i Esbjerg og omegn meldt 

sig som donorfamilier hos Familie-

støtten. Men i de fire måneder, der er 

gået, siden Familiestøtten i Esbjerg 

startede med Mette Frandsen som 

frivillig koordinator, har kun fem fami-

lier meldt sig som modtagere. 

- Det bekymrer mig lidt. Vi skal gerne 

snart have lavet en kobling mellem 

givere og modtagere, for ellers begyn-

der donorerne nok at blive trætte af at 

have sække med tøj og legetøj stående 

i kælderen, siger hun. 

- Derfor håber vi, at andre frivillige for-

eninger kan være med til at finde nog-

le familier, der kan modtage det, som 

donorerne kan give, tilføjer hun.   

 

Etablerer varige kontakter 

Koblingen mellem donor og modtager 

fungerer på den måde, at begge parter 

melder sig hos den lokale koordinator 

og fortæller hvilken slags tøj og lege-

tøj, de ønsker at give eller modtage. 

Koordinatoren sørger for at etablere 

en kontakt for derefter at skære sig 

selv ud som bindeled.  

Herefter holder familierne selv relatio-

nen ved lige, og i mange tilfælde udvik-

ler den sig til at blive til mere end 

”kun” udveksling af tøj og legetøj. 

- På Sjælland, hvor vi har været i læn-

gere tid, har vi set flere eksempler på, 

at forskellige familier er blevet gode 

venner. Ofte drikker de kaffe og børne-

ne leger sammen, de får et indblik i 

hinandens liv, siger Sanna Rasmussen, 

som startede Familiestøtten i Køge i 

2014. 

- Med tiden udvikler det sig også ofte, 

og kan med tiden blive til noget som 

for eksempel julemad, siger uddyber 

hun. 

 

Ofte flere givere end modtagere 

Sanna Rasmussen har før mødt den 

udfordring, at der er flere givere end 

modtagere. 

- Det tager tid og kræver en masse op-

lysning før familierne i et område læ-

rer konceptet at kende.  

Ofte er nogle af de potentielle modta-

gerfamilier skeptiske, siger hun. 

- Mange af dem har været i det offent-

lige system i lang tid og er vant til at 

møde modstand. De har oplevet, at 

det har krævet meget dokumentation 

for at få hjælp. De har en forventning 

om, at de skal yde en masse for at 

modtage. De skal lige lære, at de ikke 

bliver screenet og at det ”bare” er fri-

villigt arbejde, det handler om, forkla-

rer Sanna. 

 

 

Familiestøtten i Esbjerg mangler modtagerfamilier 

I 2014 manglede Sanna Rasmussen en måde at videreformidle, at hun havde 

en masse legetøj i overskud, som hun gerne ville give videre. Derfor startede 

hun Familiestøtten, som i januar også kom til Esbjerg.  

Hvis man ønsker at blive modtager 

eller donor af tøj og legetøj i Esbjerg-

området, kan man skrive på e-mail 

esbjerg@familiestoetten.dk 

mailto:esbjerg@familiestoetten.dk


 

 

 

   

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. 
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SIDE 5 

Vi skal se redningshelikoptere.  

Herefter går turen til eskadrillen 

med forsvarets kampfly  

F-16.  

Mød op til en spændende efter-

middag på Skrydstrup Flyve-

plads. 

Der køres i egne biler.  

Tid: 15. maj 2017, kl. 13.00 

Sted: Hovedvagten, Lilholtvej 2, Skrydstrup  

Arrangør:  Ældre Sagen Bramming  

Tilmelding: Til Hartvig W. Jensen tlf. 5174 8447  

eller pa  hartvig.vind@gmail.com. 

Info vedrørende teleslynge og kørestole, spørg ved 

tilmelding.  

Pris: Gratis og alle kan deltage.  

Besøg hos Fighter Wings 

Tid: 1. juni 2017 kl. 19.00 til  21.00  

Sted: Frivillighuset Vindrosen  

Jernbanegade 8, 6740 Bramming 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosens Husgruppe 

i Bramming.  

Alle er velkommen. 

Frivillighuset Vindrosen holder åbent hus i Bramming i forbindelse med Kultur-

natten.  

Der er mulighed for at få en 

snak med nogle af vores for-

eninger og der er kaffe og kage 

til dem der har lyst til det. 

Kulturnat i Bramming 

Tid: 16. maj 2017 kl. 12.00  

Sted: Torvegade 70, Baggården , Esbjerg.  

Arrangør: KFUM´s Sociale Arbejde  

Et gratis KORN180-kunstværk til de første 20 gæ-

ster i vores butik. 

Der bydes pa  taler, snor klip og et let traktement. 

KORN180 er en del af KFUM´s sociale arbejde og hviler på værdier, hvor hjælp, 

støtte og omsorg til børn, unge og voksne i udsatte livssituationer er væsentli-

ge pejlemærker. 

KORN180 er en ny virksomhed i Esbjerg med en central vision ”At skabe værdi 

og overskud til de, der lever i underskud”. 

KORN180 er en virksomhed med fokus på at give 

nyt liv til gamle og brugte ting. Vi sælger genbrug i 

sin nuværende stand hvor muligt, i renoverede 

versioner hvor nødvendigt og i re-designs, hvor 

den nye og kreative vinkel ligger lige om hjørnet. 

Åbningsreception  for 
KORN180 

Foråret kommer - straks er det som-

mer. Glæd en Senior - du bli´r det må-

ske selv en dag.  

Bliv  el-cykelpilot. 

Kom, hør mere og prøv selv.  

I dagene op til eventet vil cyklerne 

være udstillet på centertorvet i Sæd-

ding Centret. 

 

Tid: 6. maj 2017, kl. 10.00 til 14.00 

Sted: Ved Sædding Centret 

Arrangør:  Træfpunkt Sædding, Cykling uden al-

der, lokalområdets tre ældrecentre - Fovrfeld - Lyngvej 

& EseHuset og Esbjerg Kommunens Sundhed og Om-

sorg 

Prøvebane ved Ok-tanken 

 

Bliv el-cykelpilot 

Det sker i maj 



 

 

”Hvem hjælper Hvem” 2017 er nu klar 
Det kan være svært at finde den rette forening, hvis man har brug for at finde 

frivillig hjælp til sig selv, en bekendt eller en borger.  

Derfor udgiver vi igen i år hæftet ”Hvem hjælper Hvem - Den Sociale Vejviser i 

Esbjerg Kommune”, hvor i kan finde oplysninger om frivillige sociale forenin-

ger og hjælpetilbud i Esbjerg Kommune.  

Hæftet uddeles forskellige relevante steder og kan afhentes på vores afdelinger i 

Esbjerg, Ribe og Bramming. 

Den trykte version findes som PDF-fil på vores hjemmeside vindrosen-huset.dk. 

På hjemmesiden findes en elektronisk udgave af den sociale vejviser, hvor  

kontaktoplysninger løbende bliver opdateret. 
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SIDE 6 

Udsigt til at ledige snart kan arbej-

de frivilligt 15 timer om ugen 

Fra 5. juni kan ledige med stor sandsynlighed igen arbej-

de frivilligt i op til 15 timer om ugen uden at blive trukket 

i ydelserne. 

Frem til 20. marts i år tillod en forsøgsordning, at ledige 

og efterlønnere kunne arbejde frivilligt i 15 timer om 

ugen uden at blive trukket i ydelserne. Nu, hvor den to-

årige forsøgsordning er udløbet, er det igen kun muligt 

at arbejde frivilligt i fire timer om ugen uden repressali-

er. Det skriver Altinget.dk 

En lovændring, som permanent øger antallet af timer, 

man som ledig eller efterlønner kan arbejde frivilligt, 

forventes at træde i kraft fra 2018. Men efter pres fra 

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er der udsigt til at 

forsøgsordningen genoptages allerede fra 5. juni i år. 

I en undersøgelse, som Norstat har lavet for Altinget.dk, 

siger et stort flertal af danskerne, at der ikke skal være 

nogle begrænsninger i antallet af timer, man som ledig 

eller efterlønner skal kunne arbejde frivilligt, hvis man i 

øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet.  

På frivillighed.dk kan du læse mere om reglerne for frivil-

ligt arbejde, hvis du er ledig eller på efterløn. 

Frivillige løser flere kommunale 

kerneopgaver 

En undersøgelse hos kommunerne viser, at frivillige løser 

flere og flere af kommunens opgaver.. 

Jeanet Hardis er chefkonsulent i COK og ansvarlig for 

rundspørgen, der omfattede 162 medarbejdere og lede-

re fra 62 kommuner. Til bladet Offentlig Ledelse siger 

hun: 

Vores rundspørge, som vi nu har gennemført for anden 

gang, viser en tydelig udvikling i de opgaver, som de fri-

villige varetager. Siden 2013, hvor vi gennemførte den 

første rundspørge og frem til i dag, ser vi et signifikant 

fald i de opgaver, hvor frivilligopgaven primært er socialt 

samvær.  

Samtidig kan vi konstatere en markant stigning i fx plan-

lægningsopgaver og madlavning – altså opgaver hvor de 

frivillige indgår i selve løsningen af kerneopgaven, siger 

Jeanet Hardis, chefkonsulent i COK og ansvarlig for rund-

spørgen, der omfattede 162 medarbejdere og ledere fra 

62 kommuner. 

 

Nyt om frivillighed 

 

https://www.vindrosen-huset.dk/images/PDF-filer/PUBLIKATIONER/HHH2017.pdf
http://www.vindrosen-huset.dk/borger/find-forening
http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/lo-kritiserer-regeringens-haandsraekning-til-frivillige
http://www.altinget.dk/misc/Norstat%20-%20Altinget%20-%20Marts%202017%20-%20a1-3%20begr%C3%A6nsninger%20dagpengemodtagere.pdf
http://frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa-dagpenge-og-efterloen
http://offentligledelse.dk/frivillige-loeser-kerneopgaver/


 

 

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  Esbjerg, Ribe og  

Bramming. 
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Frivillige, fritidsklubber, forældre, skolelærere, kommunen 

og mange andre. Lauritzen Fonden ønsker at støtte Øster-

byens fattige børn med en tilgang, som kræver at alle områ-

dets aktører løfter og forpligter i flok. 

Østerbyen i Esbjerg er Region Syddanmarks økonomisk 

fattigste område. Det er en fattigdom, som har konsekven-

ser for børnene. De går til færre fritidsaktiviteter, har lavere 

studiefrekvens og på sigt større arbejdsløshed. Lauritzen 

Fonden undersøger i øjeblikket muligheden for at hjælpe 

med en tilgang kaldet ”collective impact”. 

Collective Impact 

Collective Impact går ud på, at man aktiverer og får forskel-

lige lokale aktører såsom forældre, skolelærere og frivillige 

fra forskellige foreninger og idrætsklubber samt aktører fra 

det offentlige og erhvervslivet til at forpligte sig selv og  

hinanden til at løfte i flok om et fælles mål – i dette tilfælde 

at afbøde konsekvenserne ved økonomisk, social og kultu-

rel fattigdom for børn og unge. 

Til en workshop onsdag den 26. april på Præstegårdsskolen 

var flere af de potentielle aktører fra frivillige foreninger 

inviteret til at fortælle om, hvilke behov og ønsker, der er til 

et fremtidigt samarbejde. 

Lauritzen Fonden har, sammen med Esbjerg Kommune, 

allerede besluttet sig for en indsats i Esbjerg, men vil over 

sommeren tage den endelige beslutning om, at arbejde 

konkret med Collective Impact tilgangen. Gør fonden det, 

kan flere frivillige foreninger med tilknytning til området 

forvente at blive involveret. 

Workshop på Præstegårdsskolen  

Kollektiv indsats skal hjælpe Østerbyens fattige børn 

På workshoppen på Præstegårdsskolen præsen-

terede Lauritzen Fonden resultaterne af forud-

gående interview med de mennesker, som det 

hele handler om. Ofte er der tale om familier 

med begrænsede økonomiske ressourcer. Med 

det faktum, at de er i stand til at planlægge sig 

til en fungerende hverdag, fortæller samtidig, at 

der er tale om folk med betydelige menneskelige 

ressourcer. 

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

