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Indledning 

Frivillighuset Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale 
indsats i Esbjerg Kommune. Dette gøres blandt andet gennem foreningsservice, synliggørelse, 
formidling, konsulentbistand, netværk og samarbejde. Frivillighuset Vindrosens ydelser er mål-
rettet de foreninger og grupper, der er medlemmer, samt de borgere der enten gerne vil have 
hjælp eller vil yde en frivillig indsats.  

I denne årsberetning kan du læse om de aktiviteter, der kom til at præge Frivillighuset Vindro-
sens arbejdsindsats i 2016 og om de resultater, vi har opnået i 2016.  

Frivillighuset Vindrosen’s repræsentantskab vedtog på sit møde d. 26. februar 2015 en strategi 
for Frivillighuset Vindrosen 2015-2017. Strategien har fokus på, at styrke den frivillige sociale 
indsats blandt vores medlemsforeninger og styrke Frivillighuset Vindrosen og vores medlems-
foreningers samspil med lokale samarbejdspartnere.  

I strategien er der opstillet målsætninger og fokusområder, som konkretiseres i den årlige 
handleplan og mål, som bestyrelsen fastlægger.  

Beretningen tager afsæt i Frivillighuset Vindrosens handleplan for 2016. 

 

Foreningsservice – vi gør vejen lettere for foreningerne 

Vores mål er at skabe optimale rammer og vilkår for deltagelse og fællesska-
ber. 
 
Frivillighuset Vindrosen arbejder for, at gøre det lettere, at yde en frivillig social indsats i en 
lokal forening eller gruppe. Sikre gode rammer for foreningernes aktiviteter og udfoldelsesmu-
ligheder i Esbjerg, Ribe og Bramming, er et centralt indsatsområde for Frivillighuset Vindrosen.  

 

Medlemmer  

Frivillighuset Vindrosen er en paraplyorganisation for foreninger, netværksgrupper og projek-
ter, der udfører en frivillig social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats i Esbjerg Kom-
mune.  

Ved udgangen af 2016 var 141 foreninger og netværksgrupper medlem af Frivillighuset Vind-
rosen.   

Foreningerne og grupperne yder en frivillig indsats, der er målrettet forskellige befolknings-
grupper og indsatsområder. Frivillighuset Vindrosen er organiseret med et repræsentantskab, 
hvor foreningerne er tilknyttet den gruppe, som er mest sammenfaldende med deres indsats-
område. Hver gruppe vælger fra deres midte, hvem der skal repræsentere dem i bestyrelsen.  

Tabellen nedenfor viser hvilke bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer de forskellige grup-
per.  
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REPRÆSENTANTSKABSGRUPPE  BESTYRELSESMEDLEM 

Børn og unge Jane Christiansen 

Handicap Bente Jørgensen 

Humanitære Ella Hedegaard 

Integration og etniske minoriteter Birthe Husted 

Sygdom og sundhedsfremme Gitte Morberg Jensen og Steen Ravn 

Væresteder og socialt udsatte Marie Jørgensen 

Ældre Erling Winterskov 

Øvrige sociale foreninger Claus Brinch-Danielsen 

Suppleanter Flemming M. Kristiansen og Lene H. Poulsen 



 

Lokale udlån 

Et af Frivillighuset Vindrosens kerneområder er, at tilbyde gratis og handicaptilgængelige mø-

delokaler til vores medlemmer i Esbjerg, Ribe og Bramming. Lokalerne stilles til rådighed af 

Esbjerg Kommune og Frivillighuset Vindrosen står for den daglige drift og vedligeholdelse.  

De øgede aktiviteter blandt vores medlemsforeninger i Ribe førte i 2016 til, at Esbjerg Kommune har 

stillet 3 ekstra lokaler til rådighed for Frivillighuset Vindrosen i Ribe. Efter en istandsættelse var de 3 

lokaler klar til brug i juni 2016.   

Praktisk hjælp  
Frivillighuset Vindrosens medarbejdere hjælper medlemmerne med forskellig praktisk hjælp, 

når de bruger lokaler f.eks. kopiering, lokalebooking og introduktion til brugen af huset.  

I 2016 var det et mål, at antallet af medlemshenvendelser vedr. praktisk hjælp til lokale-

booking, kopiering mv. skulle falde, således at sekretariatets medarbejdere fik mere tid til an-

dre gøremål bl.a. synliggørelse. Til trods for, at flere af foreningerne blev mere selvhjulpne, var 

det ikke nok til, at opnå et fald. De stigende medlemsaktiviteter i huset var medvirkende til, at 

antallet af gange, hvor Vindrosens medarbejdere ydede praktisk hjælp til medlemmerne steg 

en lille smule fra 2.003 gange i 2015 til 2.040 gange i 2016.  

 

Synliggørelse – Vi viser borgerne vejen til foreningerne 
Vores mål er, at gøre det lettere for borgerne, at finde hjælp og støtte i den fri-

villige verden.  

Der er fortsat mange borgere og potentielle samarbejdspartnere i Esbjerg Kommune, som ikke 

kender til de mange forskellige frivillige sociale foreninger, der yder en kæmpe indsats for, at 

hjælpe socialt udsatte borgere i Esbjerg Kommune. Derfor er synliggørelse et af vores centrale 

indsatsområder.   

Frivillighuset Vindrosen synliggør den frivillige sociale indsats gennem arrangementer, oplæg, 

Café Vindrosen, publikationer og elektroniske medier.  

Arrangementer 

Frivillighuset Vindrosen har i 2016 afholdt 

4 større arrangementer med henblik på, 

at synliggøre Frivillighuset Vindrosen og 

det frivillige sociale arbejde i Esbjerg, Ribe 

og Bramming: 

 Åbent Hus i Esbjerg 

 Åbent Hus ved Kulturnatten i Bramming 

 Foreningernes Dag i Esbjerg 

 Sundhedsmesse i Sæddingcentret 
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I tabellen til højre ses antal 

lokaleudlån i 2013 til 2016. 

Antallet af lokalebookinger er 

steget markant det seneste 

år. Fra 2.823 lokalebookinger 

i 2013 til 5.605 bookinger i 

2016. 

  

Frivillighus 

Antal lokaleudlån   

2013 2014 2015 2016 

Esbjerg 1.807 2.634 3.327 3.458 

Ribe 512 1.169 1.410 1.565 

Bramming 504 665 512 582 

I alt 2.823 4.583 5.249 5.605 

Mange borgere besøgte foreninger ved deres stande til Åbent Hus i 

Frivillighuset Vindrosen i Esbjerg 



Oplæg for borgere 

Frivillighuset Vindrosen formidler løbende viden om den frivillige sociale indsats for borgere, 

studerende, erhvervsfolk og samarbejdspartnere.  

I 2016 har vi holdt 21 oplæg for 376 personer om, hvilke frivillige sociale tilbud vores med-

lemsforeninger tilbyder de borgere, der har brug for hjælp. 

 

Publikationer og hjemmeside  

Frivillighuset Vindrosen arbejder løbende med, at udvikle og øge kendskabet til Frivillighuset 

Vindrosens kommunikationsmidler.   

I 2016 fik Frivillighuset Vindrosen et øget fokus på vores Facebook side og antallet af  perso-

ner, der synes godt om vores Facebookside steg fra 359 i 2015 til 575 ved udgangen af 2016. 

Antallet af besøgende på vores hjemmeside www.vindrosen-huset.dk er faldet fra 14.315 bru-

gere i 2015 til 11.774 brugere i 2016.  

For at forbedre og samle Frivillighuset Vindrosens nyhedskommunikation stoppede vi i 2016 

med at publicere bladet Frivillig-NYT. I stedet blev det månedlige nyhedsbrev Vindrosen NYT 

udvidet og nydesignet. Nyhedsbrevet ligger på vores hjemmeside og udsendes pr. mail til 

medlemmer, samarbejdspartnere og interesserede borgere. VindrosenNYT er tilgængeligt i 

trykt version for borgere i alle vores afdelinger. 

Den sociale vejviser ”Hvem Hjælper Hvem i Esbjerg Kommune” indeholder en oversigt over de 

mange frivillige sociale foreninger mv., der eksisterer i hele Esbjerg Kommune. I april 2016 

blev ”Hvem Hjælper Hvem” opdateret og trykt i 2.500 eksemplarer. Heraf er 2.400 uddelt ved 

udgangen af 2016.  Den internetbaserede udgave af den sociale vejviser ”Hvem Hjælper 

Hvem” 2016 opdateres løbende på vores hjemmeside: www.vindrosen-huset.dk.  

 

Borgere der har modtaget hjælp og støtte 

Frivillighuset Vindrosen bliver næsten dagligt kontaktet af borgere, som efterspørger frivillige 

sociale tilbud f.eks. Rådgivning, bisiddere, venskaber, socialt samvær, foreningsaktiviteter, 

selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, information og viden.  

 I 2016 henvendte 432 borgere sig til Frivillighuset Vindrosen. Heraf blev 154 borgere, der hav-

de brug for hjælp, formidlet videre til frivillige sociale tilbud blandt vores medlemsforeninger. 

204 borgere henvendte sig til Frivillighuset Vindrosen om anden information.   

I det tilfælde, hvor vores medlemsforeninger eller samarbejdspartnere ikke har det sociale 

tilbud, borgeren har behov for, har Vindrosen et par frivillige bisiddere og samtalepartnere. I 

2016 har der dog været en stor nedgang i efterspørgslen af disse ydelser. Antallet af personli-

ge samtaler faldt fra 23 i 2015 til 9 samtaler i 2016. Antallet af bisiddermøder faldt fra 140 i 

2015 til 16 i 2016.    

 

Med projektmidler fra Socialministeriets PUF pulje startede vi i 2015 Café Vindrosen op som et 

nyt tilbud, der skulle gøre det lettere for borgeren, at finde hjælp og støtte i den frivillige ver-

den.  Hver tirsdag eftermiddag har en gruppe frivillige caféværter hygget og snakket med de 

borgere der kom forbi. I 2016 var der 618 besøgende i Café Vindrosen, men størstedelen af de 

besøgende har været gengangere. Der kom i gennemsnit 14 besøgende hver tirsdag, hvoraf 2 

af de besøgende var nye.  De forventede resultater til de borgerrettet tilbud er ikke opnået i 

2016. Derfor stopper de borgerrettet tilbud med Café Vindrosen og bisidder tilknyttet Vindro-

sen, når projektmidlerne til denne indsats udløber d. 1. marts. 2017.  Frivillighuset Vindrosen 

forsætter med at formidlerne borgerne videre til foreningernes bisidder, Cafétilbud mv.  4 
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Frivilligformidling – vi viser vejen for dem,  

der vil være frivillige 
Vores mål er at gøre det lettere for flere borgere, at engagerer sig i det lokale 

foreningsliv. 

Vores medlemsforeninger har løbende behov for, at få nye frivillige til foreningsarbejdet. Det 

forsøger vi, at hjælpe foreningerne med, ligesom vi hjælper borgere med, at finde de frivillige 

opgaver, der passer til dem.  

I 2016 omhandlede 74 ud af de 432 borgerhenvendelser til Frivillighuset Vindrosen, om borge-

re, der søgte frivilligt arbejde via Frivillighuset Vindrosen. Vi har haft samtaler med borgerne, 

hvor vi har informeret om de medlemsforeninger, der søger frivillige og videreformidlet dem 

til de foreninger, borgeren fandt interessante.  

I forbindelse med Frivillighuset Vindrosens synliggørelsesaktiviteter fortæller og skriver vi om 

mulighederne for, at yde en frivillig social indsats blandt alle vores medlemsforeninger. I efter-

året 2016 publicerede vi for første gang et hæfte, hvor medlemsforeningernes frivillg- 

jobopslag er samlet. Frivilligjob hæftet kan downloades via hjemmesiden eller hentes i en af 

vores 3 Frivillighuse.  

Vores landsorganisation Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark står bag portalen 

www.frivilligjob.dk, som mange af vores medlemmer anvender til at rekruttere frivillige. I 2016 

var der indenfor Esbjerg Kommunes geografiske område opslået 136 frivilligjob i alt, heraf var 

101 af opslagene fra vores medlemsforeninger. Jobopslagene er blevet set 41.019 gange. Der 

er er i alt blevet sendt 153 jobansøgninger af sted pr. mail via frivilligjob.dk.  

 

Konsulentbistand – vi viser vejen for de frivillige,  

der vil kvalificere sig 

Vores mål er at forbedre kvaliteten og øge mangfoldigheden af den lokale fri-

villige indsats samt hjælpe nye initiativer i gang.  

I Frivillighuset Vindrosen understøtter vi udviklingen af den frivillige sociale indsats ved, at til-

byde faglig sparring til foreningerne og hjælp til opstart af nye frivillige sociale initiativer i form 

af projekter, foreninger og aktiviteter.   

Konsulentbistand til medlemsforeninger  

Vi giver medlemmerne sparring omkring udarbejdelsen af PR-materiale, ansøgninger, fundrai-

sing, bestyrelsesarbejde, rekruttering og fastholdelse af frivillige, samarbejde og netværk.  

 

I 2016 ydede vi konsulentsparring 77 gange til vores medlemsforeninger.  

 

Konsulentbistand til nye initiativer  

Vi forsøger at gøre det nemt og forholdsvis hurtigt, at opstarte nye projekter og foreninger. Vi 

giver sparring i processen med, at skrive en projektbeskrivelse og søge økonomisk støtte. Vi 

sikrer, at der er let tilgængeligt materiale om stiftende generalforsamlinger, bestyrelses-

sammensætning og vedtægter til rådighed for de nye initiativer.  

I 2016 har Frivillighuset Vindrosen ydet konsulentsparring 17 gange til opstart af nye frivillige 

initiativer på det sociale område.  5 

 
 

 



Kurser for medlemmer 

Blandt vore medlemmer er der løbende frivillige, der gerne vil kvalificeres og blive bedre 

'klædt på' til det frivillige arbejde, de laver eller ønsker at lave. Alt efter behov og midler tilby-

der Frivillighuset Vindrosen kurser til frivillige om emner, der er relevante på tværs af for-

eningsgrænser. 

I 2016 afholdt Frivillighuset Vindrosen 8 kurser og temamøder for medlemmerne om bl.a. føl-

gende temaer: Bisidder, Fundraising, Facebook, §18 ansøgning, Kontakthjælpsreformen, Den 

svære samtale med og omkring børn.  

 

Samarbejde og netværk – vi viser vejen for dem, der vil gå 

sammen 
Vores mål er, at styrke samarbejde og netværksdannelse på tværs af forenin-

gerne og med lokale samarbejdspartnere.   

 

Netværk og samarbejdsaktiviteter for medlemmer 

Vindrosen gør en indsats for, at inspirere vores medlemmer til erfaringsudveksling, netværks-

dannelse og samarbejde omkring det frivillige sociale arbejde. Dette gælder både mellem de 

frivillige sociale foreninger og mellem foreninger og potentielle samarbejdspartnere. 

I 2016 har Frivillighuset Vindrosen afholdt 13 netværks- og samarbejdsmøder:  

 FrivilligBørs 

 Repræsentantskabsmøde 

 Bisiddernetværksmøde 

 Fællesmøde i Ribe 

 Fællesmøde i Bramming 

 Husgruppemøder i Bramming 

 Netværksmøde for IT undervisere 

 Netværksmøde om Integration af flygtninge 

 Workshop for medlemmer 
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Samarbejdsmøder med lokale og nationale samarbejdspartnere 

I 2016 har Vindrosen deltaget i 95 møder med lokale samarbejdspartnere om det frivillige so-

ciale arbejde, hvoraf antallet af møder med repræsentanter fra Esbjerg Kommune udgør lidt 

over halvdelen.  De kommunale repræsentanter kommer fra Borger & Arbejdsmarked, Sund-

hed & Omsorg, Familie & Forebyggelse, Børn & Kultur, Teknik & Miljø. 

Frivillighuset Vindrosens formand har deltaget i 10 møder, Udsatterådet og Social Frivillig Fo-

rum.     

 Lokalt samarbejder Vindrosen også med uddannelsesinstitutioner og private organisationer. 

I 2016 deltog vi i 28 møder med bl.a. University College Syd, Syddansk Universitet, Daghøjsko-

len Sydvestjylland og Esbjerg Erhvervsudvikling.  

For at forbedre de nationale rammer for det lokale frivillige sociale arbejde bedst muligt, er 

Vindrosen medlem af Landsforeningen for Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark og Frivilligt 

Forum. Vindrosen samarbejder endvidere med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Frivillig-

rådet.  

I 2016 har Vindrosen deltaget i 13 møder eller arrangementer med vores nationale samar-

bejdspartnere. Hovedparten af de nationale møder har omhandlet samarbejdet mellem frivilli-

ge organisationer og kommuner.  

  

Frivillighusets Vindrosens daglige virke 

Mellem repræsentantskabsmøderne har bestyrelsen det overordnede ansvar for Frivillighuset 

Vindrosens daglige virke. Bestyrelsen har valgt, at uddelegere ledelsen af Frivillighuset Vindro-

sen, herunder personalet således, at det er den daglige leder, der står for den daglige drift af 

Vindrosen.  

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer og budgetter, indenfor hvilke daglig leder skal varetage 

den daglige drift. I 2016 har bestyrelsen afholdt 8 møder. Bestyrelsen følger løbende op på 

Vindrosens økonomi, drift og aktiviteter. Bestyrelsesreferaterne sendes til repræsentantskabet 

og offentliggøres på hjemmesiden.  

Frivillighuset Vindrosen har 5 fastansatte til at varetage den daglige drift. Daglig leder og for-

eningskonsulenten er ansat på fuld tid. De 3 sekretariatsmedarbejdere er ansat 16-25 timer 

om ugen i fleksjob.  I 2016 har Frivillighuset Vindrosen haft 1 socialrådgiverstuderende i prak-

tik og 3 personer i virksomhedspraktik. I løbet af 2016 har Frivillighuset Vindrosen haft 32 fri-

villige tilknyttet.  
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KONTAKTINFORMATION OG ÅBNINGSTIDER 
Tlf.nr.: 7545 7085     E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk     Web: www.vindrosen-huset.dk 

Esbjerg Ribe Bramming 

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 


