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Med udsigt til kommunale 

besparelser pa  251 millioner 

kroner pa  handicap- og 

familieomra derne, er det 

ekstra vigtigt at styrke 

samarbejdet med de frivillige 

sociale foreninger. 

Læs mere side 1. 

VINDROSEN MENER 

Mænds Mødesteder Esbjerg 

har godt to ma neder efter 

stiftelsen allerede fa et 26 

medlemmer. De mødes i flere 

forskellige klubber for 

samværets skyld - for at være 

mænd sammen med mænd.  

Læs mere side 5. 

FORENINGSNYT 

…… vi har fa et en ny bagside 

med sma  korte nyheder om 

frivillighed. 

 

 

 

Læs mere pa  bagsiden. 

VIDSTE DU AT 

Mød en frivillig:  

Annelise Pedersen  
Vågetjenesten,  

Røde Kors Bramming 

Læs hele brevet på side 3. 

Kære Annelise 

En lidt forsinket tak til de kvinder i 

Vågetjenesten, som sad hos min mor i 

tre nætter før hendes død. Dengang 

som nu er jeg både rørt og fuld af be-

undring over, at man står op midt om 

natten, tager sit tøj på, kører ud i den 

mørke nat og sætter sig hos en døen-

de, som man ikke engang kender.  
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SIDE 1 

Frivillighuset Vindrosen mener 

I løbet af de seneste par uger har Esbjerg Kommune meldt 

ud, at der skal spares op imod 84 millioner kroner på handi-

capområdet og 167 millioner på familieområdet over de 

næste fem år. Det er 251 millioner kroner mindre til at 

hjælpe mennesker, som ikke kan klare sig alene. De poten-

tielle sociale konsekvenser herved beskrev Jydske Vestky-

sten i en artikel den 15. maj og TV SYD den 16. maj. 

Diskussionen om, hvor og hvordan de 251 millioner skal 

findes, er kun lige gået i gang og heldigvis har nogle politi-

kere allerede nu meldt ud, at det ikke er acceptabelt at fin-

de alle pengene på det sociale område. Men i det omfang 

besparelserne bliver til virkelighed, vil de mennesker, der 

mister hjælpen fra kommunen, søge støtte et andet sted. 

De mister jo ikke behovet for hjælp, fordi der skal spares. 

Mange af dem vil uundgåeligt søge hjælp hos de mange 

frivillige sociale foreninger, som findes, hvilket vil øge pres-

set på de frivillige. Frivillige, som allerede nu løser mange 

vigtige sociale opgaver. 

De frivillige sociale foreninger kan vel betegnes som en 

slags socialt sikkerhedsnet nummer 2. Det er ikke lige så 

solidt som det første offentlige sikkerhedsnet, for det er 

langt mindre og holder kun så længe, at de frivillige nyder 

at hjælpe og føler sig motiverede. Det tåler ikke, at blive 

presset lige så hårdt som det offentlige sikkerhedsnet og 

jeg vil derfor opfordre de ansvarlige politikere til to ting – 

især hvis sparekniven skærer dybt. 

1. Lad være med at skære i de forholdsvis få midler, der 

flyder til frivillig-området. Der bliver brug for os. 

2. Men lad samtidig være med at forvente, at vi fuldt ud 

kan hjælpe alle de mennesker, som måske bliver ramt af 

spareplanerne. 

Det mest frugtbare vil være at styrke samarbejdet med de 

frivillige sociale foreninger ved at lytte til, hvad vi kan tilby-

de - men pas på med forventningspresset. 

 

Vi ser frem til dialogmødet den 6. juni på rådhuset. 

 

Af Gitte Morberg Jensen,  

formand for Frivillighuset Vindrosen 

251 millioner gode grunde til at styrke samarbejdet med de 

frivillige sociale foreninger 

http://www.jv.dk/esbjerg/Bruger-af-lukningstruet-center-Hvad-skal-jeg-saa-goere/artikel/2506261
https://www.tvsyd.dk/artikel/store-besparelser-paa-vej-mod-de-svageste-i-esbjerg
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SIDE 2 

Medlemskurser til efteråret  

Info til medlemmer 

Vejledningsmøde om § 18 ansøgning,  torsdag den 24. august kl. 19-21  

Vejledningsmøde om § 79 ansøgning,  torsdag den 7. september kl. 17-19  

Sofie Valbjørn, Udviklingskonsulent ved Esbjerg Kommune, vil informere om ansøgningsprocedure, 

gennemgå ansøgningsskemaet og svare på generelle spørgsmål fra foreningerne.  

Tilmelding:  

Vejledningsmødet er gratis for Frivillighuset Vindrosens medlemsforeninger.   

Frivillighuset Vindrosen vil være vært med kaffe og kage.   

Tilmelding skal ske senest mandag den 21. august på telefon 7545 7085 eller  mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk  

Karen Marie Andreasen, Økonomikonsulent ved Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, vil informere om ansøgningspro-

cedure, gennemgå ansøgningsskemaet og svare på generelle spørgsmål fra foreningerne. Afslutningsvis kan foreningerne 

få hjælp enkeltvis omkring jeres egen ansøgning.   

Tilmelding:  

Vejledningsmødet er gratis for Frivillighuset Vindrosens medlemsforeninger.  Frivillighuset Vindrosen vil være vært med 

kaffe og kage.   

Tilmelding skal ske senest torsdag den 31. august på telefon 7545 7085 eller mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk   

Opfølgningsmøde om § 18 ansøgning,  torsdag den 14. september kl. 19-21  

Efter det første møde opfordres foreningerne til at gå i gang med lave et udkast til ansøgning. Såfremt foreningerne har 

tvivlsspørgsmål omkring deres ansøgning, vil Sofie Valbjørn være tilstede på mødet og være hver enkelt forening behjæl-

pelig med deres ansøgning.   

Gebyr for lån af kommunens lokaler 

Alle tre møder bliver holdt i Frivillighuset Vindrosens lokaler, Exnersgade 4, Esbjerg 

Alle frivillige sociale foreninger skal pr. 1. august 2017 beta-

le gebyr for lån af kommunale lokaler på lige fod med kul-

tur og fritidsforeninger. Dvs. lån af et kommunalt lokale til 

fritidsligende aktiviteter; til gymnastik, svømning, madlav-

ning mv. Gebyret afhænger af lokalestørrelse og lokalefor-

eningstype.   

Siden 2014 har alle foreninger i Esbjerg Kommune skulle 

betale gebyr for lån af lokaler til fritidsligende aktiviteter. 

Dette har ikke været meldt klart ud til Frivillighuset Vindro-

sen, derfor har vi fejlagtig booket lokale til nogle af vores 

medlemsforeninger. Esbjerg Kommune har for nylig konsta-

teret fejlen og bedt os om at rette op på dette.   

Frivillige sociale foreninger, der er medlem af Frivillighuset 

Vindrosen, kan fortsat gratis låne kommunale lokaler på 

skoler og biblioteker til enkeltstående foredrag og møder, 

hvis Frivillighuset Vindrosens egne lokaler ikke er store nok.   

Hvis din forening har behov for at booke et kommunalt  

lokale, bedes I kontakte Pernille Sjørup fra Børn & Kultur 

Sekretariatet pr. tlf. 7616 1861 eller mail  

foreninger@esbjergkommune.dk 

Pernille Sjørup vil være behjælpelig med at få oprettet jer i 

deres bookingsystem, give jer bookingkode og svare på 

spørgsmål vedr. gebyr mv. Booking af kommunale lokaler 

sker via Foreningsportalen 

www.foreninger.esbjergkommune.dk  

 

Medlemmer af Frivillighuset Vindrosen kan fortsat gratis 

låne lokaler i Frivillighuset Vindrosens huse i Esbjerg, Ribe 

og Bramming.  

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
mailto:foreninger@esbjergkommune.dk
http://www.foreninger.esbjergkommune.dk
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Mød en frivillig - Røde Kors Vågetjenesten Bramming 

Når frivillige fra Røde Kors’ Vågetjeneste i Bramming sidder 

hos en døende om natten, er det Annelise Pedersen, der har 

organiseret vagtplanen. Når der er brug for det, tager hun 

selv ud og holder den døende i hånden, for man skal ikke dø 

alene. For Plejecenter Solgården er Vågetjenesten nærmest 

uundværlig. 

- Jeg kunne se, at min svigermor lå og trak vejret. Sommeti-

der trak hun vejret dybt, men lige pludselig gjorde hun det 

ikke længere. Og så sad jeg og ventede og tænkte ”var det 

så det?” Det var meget fredfyldt, erindrer Annelise Peder-

sen. 

Annelise Pedersen er 68 år, formand i Bramming Røde Kors 

og frivillig leder af Vågetjenesten i Bramming. Svigermode-

rens dødsfald fandt sted, mens resten af familien var ude at 

gå en tur. De havde brug for at komme ud og få lidt frisk 

luft og derfor sad Annelise alene sammen med hende, da 

hun døde. 

Det er næsten den samme situation, som de 18 frivillige i 

Vågetjenesten, som hun er leder for, oplever 10 – 12 gange 

om året. De sidder også sammen med døende, når pårø-

rende ikke har mulighed eller kræfter til selv at være der. 

- Typisk bliver vi kaldt ud fra klokken 22 – 7, altså ni timer, 

som opdeles i vagter á tre timer. Det er det, man kan holde 

til, for man er meget koncentreret. Det er ikke ligesom i 

andre jobs, hvor man over otte timer kan tage sig nogle 

pauser, forklarer hun. 

Vores opgave er at sidde hos den døende og skabe tryghed 

og nærvær, mens de pårørende ikke selv kan være til stede. 

Hvis en døende for eksempel bliver urolig eller angst, er det 

vigtigt, at man tager personens hånd og fortæller, at man 

er der, forklarer Annelise. 

Hvis man så fornemmer, at der er ved at ske en forandring 

og man mærker, at der er ved at ske noget nyt – det er 

svært at sætte ord på – så tilkalder man plejepersonalet. 

Det er dog ikke altid, at man når det, siger hun. 

SIDE 3 

Annelise er frivillig leder i Vågetjenesten:  

- Vi holder de døende i hånden,  

så de ikke er alene 

Takkebrev til Vågetjenesten 

Kære Annelise 

En lidt forsinket tak til de kvinder i Vågetjenesten, som sad hos min mor i tre nætter før hendes død. Dengang som nu er jeg 

både rørt og fuld af beundring over, at man står op midt om natten, tager sit tøj på, kører ud i den mørke nat og sætter sig 

hos en døende, som man ikke engang kender. Dertil kommer den empati og kloge tilgang til døden og situationen, som vi 

oplevede hos de personer, vi mødte, når de kom klokken 23 om aftenen. 

For os var det en helt igennem tryg oplevelse. Vi kunne bruge vores kræfter i dagtimerne og om aftenen hos vores mor, og 

når Vågetjenesten tog over, kunne vi sove trygt i nogle timer. 

To gange mødte jeg … fra tjenesten, og hun var der også, da min mor døde. Jeg kom få minutter senere, hvor hun fortalte, 

at hun havde sunget for min mor og bedt fadervor. 

Jeg er sikker på, at min mor ikke kunne have fået en mere fredfyldt og værdig død. Jeg håber, du vil overbringe takken til … 

og de andre i Vågetjenesten. De gør et fantastisk stykke arbejde. 

MVH  

Anonym 
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Mød en frivillig - Røde Kors Vågetjenesten Bramming 

SIDE 4 

Uafvendeligt døende 

Før man tilkalder en frivillig fra vågetjenesten, skal man væ-

re sikker på, at en person ikke har langt igen. 

- Når en beboer bliver alment dårlig, spiser og drikker min-

dre og bliver sengeliggende og man kan mærke, at livet lak-

ker mod enden, da tilkalder vi en læge, som kan vurdere, 

om de er ”uafvendeligt døende”, forklarer Jonna Andreas-

sen, som er teamleder på Plejecenter Solgården. 

- Så tager jeg en afklarende snak med de pårørende og fin-

der ud af, hvor meget de selv ønsker at være der. Det er 

meget forskelligt, hvor meget overskud de har og hvor man-

ge de er om at dele tiden og vi fortæller også, at Vågetjene-

sten kan være der om natten. Det værdsætter de pårørende 

utroligt meget, da de gerne vil have kræfter til selv at være 

der om dagen, siger Jonna. 

Typisk sidder vågerne hos en døende i en til seks nætter. 

 

Plejecenteret kan prioritere anderledes 

Det er dog ikke kun de døende og de pårørende, der har 

gavn af Vågetjenesten. For Plejecenter Solgården er der og-

så en stor personalemæssig fordel ved at have mulighed for 

at tilkalde Vågetjenesten. 

- I dag- og aftenvagten er vi flere på arbejde og kan derfor 

bedre gå fra og til hos den døende, men fra klokken 23 – 7 

om morgenen har vi kun to nattevagter til at dække 69 lej-

ligheder, så der er vi som personale meget sårbare, forkla-

rer Jonna. 

- Hvis ikke vi havde vågerne, ville jeg som teamleder skulle 

prioritere en fast nattevagt hos den døende og det kan over 

en længere periode kræve mange økonomiske ressourcer, 

pointerer hun. 

- Menneskeligt set vil det også være svært at finde persona-

le, der er i stand til at sidde der hele natten. For døden kom-

mer tæt på og ikke alle er lige trygge ved opgaven – her 

tænker jeg på unge og personale uden så meget erfaring, 

siger hun. 

Hun forklarer, at personerne i Vågetjenesten alle er menne-

sker med en masse livserfaring, som for manges vedkom-

mende også er tidligere sygeplejersker eller lignende. Og 

derfor magter de opgaven og er meget afklarede. 

- Uden Vågetjenesten ville der være en stor risiko for, at en 

døende beboer, uden mange pårørende, ville dø alene om 

natten og først blive fundet senere. Sådan var det ofte før 

Vågetjenesten, siger Jonna Andreassen. 

 

Fortid som leder i plejen 

Annelise Pedersen har selv en fortid som leder af dagcente-

ret i Solgården, før der fandtes en vågetjeneste i Bramming. 

I forbindelse med et arrangement med Røde Kors ugen før 

sin pension i 2008, trak Røde Kors Brammings daværende 

formand Mette Fjord hende til side. 

- Hun sagde, at Røde Kors ville starte en vågetjeneste og at 

de ville have mig til at styre den. Det ville jeg gerne, også 

fordi jeg har været frivillig i mange år. Jeg blev tovholder, 

fordi jeg ved, hvad man skal tænke på af praktiske ting, for-

klarer Annelise. 

Som tovholder afklarer Annelise hvor, hvornår og hvordan 

man kommer ind, når eksempelvis Jonna Andreassen ringer 

efter Vågetjenesten. Derefter begynder hun at stykke pusle-

spillet sammen med at ringe ud til de frivillige og fordele 

vagterne. Det er en opgave, som kan tage lang tid. 

- For som frivillig skal man kunne sige nej. De laver jo mange 

forskellige ting og derfor kan det sommetider være lidt 

svært, at få det hele til at gå op – især hvis det er med kort 

varsel, forklarer Annelise, som selv tager ud og våger, hvis 

der mangler en frivillig. 

Betydningen af menneskelig kontakt for de døende opsum-

meres af en oplevelse, som vågerne havde med en person, 

som – sådan da – lå for døden. 

Vi oplevede en enkelt gang, at et menneske, som ikke tidli-

gere rigtig havde søgt menneskekontakt, lå for døden. Vi 

blev tilkaldt, men efter tre dage begyndte han at synes, at 

det var lidt hyggeligt og dirigerede lidt med os og spiste 

igen. Så besluttede han sig for at leve lidt længere, fordi han 

fik noget, han havde savnet, fortæller hun. 

Det viser nok, at alle mennesker har brug for kontakt og han 

levede også et par måneder længere, fortæller Annelise 

Pedersen. 

 

Røde Kors Bramming:  
https://www.rodekors.dk/afdelinger/bramming/ 
Annelise Pedersen: annelise-pedersen@webspeed.dk 

https://www.rodekors.dk/afdelinger/bramming/
mailto:annelise-pedersen@webspeed.dk
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SIDE 5 

Nyt fra foreninger 

Der bombes! 
Mænds Mødesteder Esbjerg har godt to måneder efter 

stiftelsen allerede fået 26 medlemmer. De mødes i flere for-

skellige klubber for samværets skyld - for at være mænd 

sammen med mænd. En af klubberne er en petanque-klub. 

Et øjebliks koncentreret stilhed, et afmålt kast og så svæver 

en metalkugle et par meter over petanque-banen ved Skov-

bocentret. Kuglen er centrum for seks mænds fulde kon-

centration. Når den lander, vil dens position i forhold til 11 

andre metalkugler og en mindre trækugle, ”grisen”, udløse 

reaktioner fra hver sin ende af konkurrence-centeret, som 

alle mænd har siddende et sted omme i baghovedet. 

- Nej for døwlen da, udbryder Erik Schousboe, mens Emil, 

som kastede kuglen, lader som om, han ikke jubler. 

- Ja ja, blind høne, tilføjer Erik hurtigt. 

Han udelader sidste del af ordsproget. Måske for at give det 

lidt ekstra effekt i et forsøg på at vende det svidende neder-

lag til en retorisk sejr. Men det nytter ikke noget. Et neder-

lag er et nederlag, og det kan ingen sproglige spidsfindighe-

der lave om på. Nu ligger Emils kugle tættest på grisen og 

derfor får hans hold point. En potentiel sejr på 13 - 12 til 

Eriks hold er i sidste øjeblik vendt til et nederlag på 11 – 13.   

”Close race”, konstateres det, mens kuglerne hurtigt ind-

samles til næste spil. 

26 medlemmer på to måneder 

De seks petanque-spillende mænd er alle medlemmer af 

den nystiftede forening Mænds Mødesteder - Esbjerg, som 

”er et fristed for mænd, hvor det er muligt at dyrke mange 

forskellige interesser.” 

På godt to måneder har foreningen fået 26 medlemmer, 

deriblandt Erik Schousboe. 

- Jeg har kone, voksne børn og er sund og rask, men jeg 

kunne godt tænke mig, at mit netværk var større og derfor 

er jeg med i foreningen, siger den 71-årige IT-entusiast. 

Man kommer lidt hjemmefra, hvis man har behov for det 

og får en snak og udveksler erfaringer med andre mænd. Et 

lille eksempel er, at jeg for nylig fik et godt tip om en god 

app til min smartphone, som jeg ikke selv havde opdaget. 

Jeg synes allerede nu, jeg kan mærke, at jeg har fået et stør-

re netværk, siger han. 

På den stiftende generalforsamling var han så uforsigtig at 

fortælle, at han var pensioneret bankmand og blev derfor 

hurtigt valgt som kasserer. Derudover er han ansvarlig for  

IT-klubben, hvor en fire-fem stykker af mændene mødes 

hver onsdag fra 10-12 med deres smartphones og deler tips 

og tricks. 

Udover IT-klubben er der madklub, skakklub, en sponsor-, 

fonds- og tilskudsklub, en taberklub :-), en traverklub, en 

træværkstedsklub og så selvfølgelig petanque-klubben, 

hvor dagens anden runde åbnes af Erik, som har fået en 

taktisk åbenbaring. 

- Nu har vi fundet deres svage punkt, siger han entusiastisk. 

- De kan ikke lide, når grisen bliver smidt langt væk, tilføjer 

han og smider grisen helt ud i den fjerne ende af banen. 

Men det kan hans eget hold tilsyneladende heller ikke. Tak-

tikken giver bagslag og denne mandags petanque-klub en-

der med to nederlag og nul sejre til Erik og hans hold. 

 

Mænds Mødesteder:  
http://mm-esbjerg.dk/ 
Kontakt: formand@mm-esbjerg.dk 

Mænds Mødesteder 

F. Venstre: Erik, Henning J., Emil og John. Håbet om sejr 

lever endnu for Erik Schousboe. Men om lidt lander 

Emils ”bombe”. 

http://mm-esbjerg.dk/
mailto:formand@mm-esbjerg.dk
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Nyt fra foreninger 

SIDE 6 

Filippinsk storytelling-dance, Thai silk fashion hour, vietna-

mesisk dans, verdensomspændende dans ”for kindness”, 

Esbjerg Kommunes kreative orkester Ekko, kurdisk folklore 

og – ikke mindst – masser af boder med mad fra hele ver-

den. 

Der er garanti for mangfoldighed for både øjne, ører og 

smagsløg, når International Dag præsenterer Esbjergs mange 

etniciteter på Torvet i Esbjerg 18. august som en del af Fest-

ugen. For selv om tilmeldingen kun lige er begyndt, er halv-

delen af pladserne allerede væk. 

- Vi er stolte af, at så mange vil være med, og at der er så 

stor støtte, siger Pia Enemark, som er bosætningskoordina-

tor i Esbjerg Kommune og medarrangør af International dag. 

- Pointen med international dag er at give folk mulighed for 

at vise deres kultur frem. Man skal være stolt af sin her-

komst her i Danmark, siger hun. 

International dag arrangeres af både private og offentlige 

foreninger og institutioner. 

Det er femte gang, at International Dag afholdes. 

Hvis man ønsker at opstille en bod eller blive en del af  

International Dag, skal man skrive til Pia Enemark på  

tilflytter@esbjergkommune.dk inden 15. juni. 

For at komme i betragtning skal man være en etnisk forening 

eller netværk, hvor medlemmerne er internationale. 

 

TILMELDINGEN TIL INTERNATIONAL DAG GÅR STRYGENDE 

Susanne Rønne, Projektchef i Bydelsprojekt 3i1, Charlotte 

Kaarsberg, Leder af Mosaikken, Pia Enemark, bosætnings-

koordinator i Esbjerg Kommune, planlægger International 

dag i Frivillighuset Vindrosens lokaler. 

Helle Jørgensen, frivillig i multietnisk venskabsklub under 

Dansk Flygtningehjælp og Steen Bach, leder af SSP & Fore-

byggelse i Esbjerg Kommune er også med til at arrangere 

International Dag. 

 

Efter fire måneders hårdt frivilligt arbejde og flere flotte donationer åb-

nede Korn180 tirsdag den 16. maj i Torvegade.  

Trods regn mødte folk talstærkt op til åbningen af 310 kvadratmeter 

nyindrettet værksted, systue og genbrugsbutik.  

Fremover vil udsatte unge få en mulighed for at finde mening og sam-

menhold gennem arbejdet i butikken/værkstedet og kan forhåbentlig 

bruge det som et springbræt videre ud i livet.  

Korn180 er en del af KFUM’s sociale arbejde og arbejder tæt sammen 

med Café Finns Paraply. 

 

http://www.korn180.dk/ 

Kontakt: Leder Nicolai Kubel Olesen, telefon 26254015, mail: 

nko@kfumsoc.dk 

KORN180 er åbnet i Torvegade 

Henrik Vallø, formand for Social- og Arbejds-

markedsudvalget, Mike Geipel, frivillig, og Ja-

kob Lose, formand for Kultur- og Fritidsudval-

get åbner Korn180. 

mailto:tilflytter@esbjergkommune.dk
https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
http://www.korn180.dk/
mailto:nko@kfumsoc.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  JUNI 2017 

Vidste du at………  Vidste du at………  Vidste du at……... 
…… Scleroseforeningen samler penge 

ind rundt omkring i butikker og caféer 

som en del af den landsdækkende 

kampagne ”Kys sclerose farvel”.  

 

…… Mænds Mødesteder holder infor-

mationsmøde torsdag den 1. juni på 

Det Gamle Rådhus i Ribe med henblik 

på at starte en lokalklub. 

 

…… Der åbner en ny ADHD-Café i  

Esbjerg for voksne med ADHD/ADD og 

deres pårørende, så snart der er fun-

det frivillige nok, hvilket forventes at 

blive til efteråret. 

 

…… Stafet for Livet 2017 havde 3.735 

deltagere, som gik og løb ca. 44.907 

kilometer, hvilket tilsammen har ud-

løst et foreløbigt overskud på 

1.203.800 kroner, som sendes videre 

til Kræftens Bekæmpelse. 

…… Træfpunkt Sædding tilbyder med-

lemmer af Frivillighuset Vindrosen mu-

ligheden for at kunne printe store pla-

kater, helt op til A1, dog max 10 stk pr 

arrangement.  For mere information 

og priser kontakt Træfpunkt Sædding 

på tlf. 2186 9612. 

 

…… Røde Kors åbner en ny genbrugs-

butik i Storegade 225 i Esbjerg den 14. 

juni.  

…… Marianne Rosenbæk - klinisk syge-

plejespecialist på Hospice i Esbjerg - er 

ny formand for Aflastningstjenestens 

bestyrelse for Esbjerg og Varde. 

 

…… Sundhed og Omsorg under Esbjerg 

Kommune har udbudt nye Lær at Tack-

le kurser fra september til december, 

hvor man kan lære at tackle angst og 

depression, kroniske smerter, kronisk 

sygdom, job og sygdom. 

 

…… Regeringen er klar med et lov-

forslag, der fra 1. januar 2018 skal hæ-

ve grænsen for frivilligt arbejde uden 

modregning fra 4 til 15 timer om ugen 

for efterlønsmodtagere og 10 timer 

om ugen for dagpengemodtagere. 

Frivillighuset Vindrosen har sommerferielukket 

fra mandag den 3. juli og er tilbage igen  

mandag den 31. juli. God sommer. 

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

