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November 2019
Goddag og velkommen
til Frivillighuset Vindrosens NYE nyhedsbrev :-)
Som den opmærksomme læser vil se, ser nyhedsbrevet anderledes ud. Vi giver
nu mere plads til billeder, overskrifter og tekst i håbet om, at det gør
nyhedsbrevet mere læsevenligt.
I dette brev kan I blandt andet læse, at
Vindrosen har sat pårørendepolitik på kommunens dagsorden
Vindrosen har fået en hjertestarter
Recovery Bulls har udgivet en flot bog om deres arbejde
Herudover er der arrangementer med blandt andre Osteoporoseforeningen,
mentornetværk Esbjerg/Varde, kirkens korshær, gigtforeningen, Ældresagen,
m.m.
God læselyst!

Frivillighuset Vindrosen har fået hjertestarter
Hoffmann Fonden har doneret en hjertestarter til Frivillighuset Vindrosen.
Den er vi glade for, men håber, at vi aldrig får brug for den.

2 gratis førstehjælpskurser
Frivillighuset Vindrosen inviterer medlemsforeningerne til to gratis livreddende
4 timers førstehjælpskurser inkl. demonstration af hjertestarter (AED).
Onsdag den 27. november kl. 13-17 på Sct.
Joseph, Jyllandsgade 79c, Esbjerg. (klik her
for tilmelding)
Tirsdag den 3. december kl. 17 - 21 i
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4,
Esbjerg. (klik her for tilmelding)

Har jeres forening materiale til næste nyhedsbrev?
Send det til vindrosen@vindrosen-huset.dk inden den 25. i måneden

Godt nyt fra formanden:
Vindrosen har sat
pårørendepolitik på
kommunens dagsorden

Hidtil har kun pårørende i forhold til seniorer og veteraner været omfattet af en
pårørendepolitik i Esbjerg Kommune. Der har ikke været en pårørendepolitik
for fx syge, psykisk sårbare, udsatte, misbrugere, handicappede samt børn og

unge til forældre med svær sygdom/handicap. Det har flere af vores
medlemsforeninger ønsket at ændre på, og derfor har vi taget problemstillingen
med et møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget mandag den 4/11.
Her fremlagde jeg jeres synspunkter for udvalget, som bakkede op om at gøre
pårørende-politikken bredere på tværs af forvaltningerne.
Jeg fremlagde desuden jeres ønske om at ansætte en pårørende-guide, der kan
støtte fx forældre til et sygt barn, som er indlagt. Det har man gode erfaringer
med i Kolding. Udvalget var positivt stemt for idéen og vil arbejde videre med
den.
Derudover blev mulighederne for et tættere samarbejde mellem de kommunale
”lær at tackle” kurser og foreninger drøftet. Det blev aftalt, at daglig leder for
Vindrosen, Britt Schak Hansen, kontakter koordinator for kurserne for at styrke
samarbejdet.
Med venlig hilsen Gitte Morberg Jensen, formand for Frivillighuset Vindrosen

Sundhedsmesse i Sædding Centret

Lang kø til influenzavaccination
At influenzesæsonen så småt er på vej, gik ikke
mange næser forbi - så at sige - til
sundhedsmesse i Sædding Centret lørdag den 2.
november, hvor køen var særdeles lang.

Ældresagen stod bag den populære vaccine, som havde den bivirkning, at man
fik lyst til at besøge mange af de andre foreninger, der var til stede. Det kom
blandt andre Hjerteforeningen til gode, som tilbød introduktion i brug af
hjertestarter hver halve time. Herudover kunne man melde sig som organdonor
hos Nyreforeningen, afprøve håndstyrke hos Gigtforeningen og meget, meget
mere.
Tak til de deltagende foreninger og til de mange besøgende.

Foredrag med øvelser: Skøre knogler ingen hindring
Osteoporoseforeningens fysioterapeut Lene Lebech fortæller om de nye
retningslinjer indenfor knogleskørhed, motion og bevægelse.
Knogler har godt af at blive belastet - også når man har knogleskørhed. Så man
skal bare træne alt det, man kan. Og man skal træne varieret og vægtbærende
med mange retningsskift, høj intensitet og huske styrketræningen. Hovedreglen
er, at det, man kunne i går, det kan man også i dag. Altså forudsat, at man ikke
har haft brud.
Tid: Torsdag den 14. november kl. 17.30 - 20
Sted: Områdecenter Hedelund, Festsalen, Spangsbjerg Møllevej 316
Tilmelding: Senest 11. nov. til Jonna Glintborg på SMS, mobil: 2283 4808
eller mail jonnaglintborg@gmail.com
Entré: Kontant eller MobilePay 25 kr. for medlemmer, øvrige 40 kr. inkl. vand
og sandwich.

Husk at booke faste lokaler for 2020
Frivillighuset Vindrosen har efterhånden ca. 170 foreninger, så der er ved at
være rift om lokalerne. Hvis jeres forening ønsker at booke lokaler på faste
tidspunkter i 2020 er det derfor en god idé at gøre det allerede nu.
Book her

Årets julegaveidé
Intet mindre end 150 mennesker var med, da bogen "En fortælling om recovery
Bulls" så dagens lys i Huset i Esbjerg torsdag den 24. oktober. Om bogen skriver
Recovery Bulls følgende:
Bogen er blevet til på baggrund af en lang række fantastiske personer, og
Recovery Bulls skylder en stor tak og anerkendelse til fotografer Niels Husted,
Mikkel Kramer, grafikere, Jannie Vesti Mai og TrygFonden, der alle på hver
sin måde har været med til at bidrage til bogen. Derudover skal der lyde et tak
til vores medlemmer, der modigt valgte at stå frem og fortælle deres historie.
Sidst vil vi gerne takke Curt Sørensen, der er manden bag ordene i bogen.
Bogen kan hentes og bestilles fra Recovery Bulls Danmarks
hjemmeside. www.recoverybulls.dk

Mentornetværk i Esbjerg/Varde har modtaget en pose penge

Hvordan synes du pengene skal bruges?

Mentornetværket vil gerne høre dine idéer. Kom og vær med, når emnet
diskuteres - på dansk.
Der bliver budt på lidt gratis mad og drikke.
Mød op i KRYDSET på Stengårdsvej 319, 6705 Esbjerg Ø
Onsdag den 6/11 2019 kl. 19-20.30
Se hele invitationen her

Lær at trives
- på trods af smerter eller modgang
Dette kursus lærer dig at få opmærksomhed på, hvad der gør, at man trives.
På samme måde som man kan fremme sin fysiske sundhed med motion,
rygestop, bedre kost og mindre alkohol, kan man fremme sin trivsel ved hjælp
af positive emotioner, engagement, relationer, mening og anerkendelse. Men
det kræver, at vi er opmærksomme på, hvad der får os til at trives.
Underviser: Helge Bech
3 torsdage: 28/11, 5/12, 12/12 eller 20/2, 27/2 og 5/3
Tidspunkt: kl. 10-14
Antal lektion: 13
Antal deltagere: Max 20 personer
Pris og tilmeldingsfrist:kr. 350 betales ved tilmelding, 2 uger før
kursusstart. Frokost inkl. Kræver tilmelding på:
mail: post@dhskolen.dk eller telefon 7513 9811

Spis fællesskabet igang - Danmark spiser sammen
Fællesspisningen starter med fællessang fra højskolesangbogen en times tid.
Fællesspisning og hygge bagefter med lidt underholdning. Alle er velkomne,
men der er kun 70 pladser.
Tilmelding til 75139811 eller post@dhskolen.dk. Arrangementet er gratis.
Onsdag den 6. November kl. 16:00 - 19:00

Daghøjskolen Sydvestjylland, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Læs hele invitationen her

SOSU-studerende blev introduceret til frivillige
foreninger
Som SOSU eller pædagogisk assistent er der sjældent tid til at sætte sig
ned med en borger og tage den lange snak. Og har man ikke haft fx
sclerose inde på livet, kan det også være svært at forstå de
problemstillinger, som en borger med sclerose har.
Men hvis man ved, at der findes en relevant forening for borgeren, kan
man hjælpe alligevel. De frivillige sociale foreninger har nemlig både tid og
personlige erfaringer at dele ud af og derfor er det vigtigt at oplyse de
studerende på Social- og Sundhedsskolen om dem. Det gjorde 22
foreninger tirsdag den 29. oktober på en social infomesse.
Interessen var stor. Og det var ikke kun eleverne, der stillede uddybende
spørgsmål til foreninger. Også underviserne på skolen var nysgerrige og
var blandt andet interesserede i at inddrage mere viden om sociale
foreninger i deres undervisning.
Se flere billeder her
Deltagerliste her

Julehjælp?

j
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Hvem tilbyder julehjælp i år?
Vindrosen har fået flere henvendelser fra folk, som vil høre hvilke foreninger,
der tilbyder julehjælp eller julearrangementer i år.
Vil I give os besked, hvis jeres forening gør det. Skriv eller ring til os på:
vindrosen@vindrosen-huset.dk - telefon 7545 7085

Husgruppen Bramming præsenterer duetten Ovin

& allis

De synger og spiller egne melodier og tekster, men også andre kunstneres
værker, på en varm og vedkommende facon, der sætter hygge og nærvær i
højsædet.
Entré 50 kr. i døren, der er plads til 50 personer.
Tirsdag 26. november 2019 fra kl. 19.00 - 21.00
Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming
Tilmelding senest mandag den 25. november til frivillighuset Vindrosen på
Telefon: 7545 7085
mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk

Menneskesyn til eftersyn
Fredag den 8. November kl.
17:00 - 18:15

Kirkens Korshær i Esbjerg
arrangerer et foredrag ved tidligere
formand for Etisk Råd Jacob Birkler.
Ifølge Jacob Birkler er ”… de største
udfordringer i det danske samfund i
dag et menneskesyn i forandring.

KØB din billet ved at overføre 150 kr.

Den største udfordring er dermed

til varmestuens mobilepay nummer

ikke økonomisk, men etisk”.

13761. Vi registrerer dit navn og du
kan komme ind. Hvis du ønsker din
billet på e-mail så skriv til billetesbjerg@kirkenskorshaer.dk.
Klik her for at læse mere

Foredrag med professor Kristian Stengaard-Pedersen

Smertebehandling vedrørende gigtsygdomme
Kom og hør om professorens levende gennemgang af smertesystemet. Han
fortæller om effekt og bivirkninger ved smertelindinde medicin ved bla.
slidgigt/artrose og inflammatoriske gigtsygdomme som fx. kronisk leddegigt.
Tid og sted: Tirsdag den 3. december kl. 19-21 på Esbjerg Hovedbibliotek.
Pris: Medlem 75 kr, ikke-medlem 100 kr.
Tilmelding: Senest d. 2. december til Edvard Korsbæk på e-mail: edvard@bbsoft.dk
Klik her og læs hele invitationen

Ældresagen inviterer til infomøder i Esbjerg, Ribe og Bramming

Hvad tænker politikerne om fremtiden for beboerne
på vores plejecentre?
På baggrund af planlagte besparelser i Esbjerg Kommune indkalder Ældre

Sagen i Esbjerg til tre borgermøder i Esbjerg, Ribe og Bramming. Her deltager
fire byrådspolitikere fra Sundheds- og omsorgsudvalget.
Til møderne vil der blive sat fokus på forholdene på plejecentrene, blandt andet
på nærhed og ”en til en kontakt”.
Klik her og læs mere om emnet
Esbjerg: den 5. november kl. 19.00 – 21.00 i Ældresagens mødelokale,
Kongensgade 121, Esbjerg. Tilmelding på Ældresagens kontor,
Kongensgade 121 senest den 28. oktober. Åbningstid tirsdag 13 – 15 og
torsdag 15 – 17 tlf. 7518 1424.
Ribe: den 12. november kl. 19.00 – 21.00 i Vindrosen, Tangevej 6, Ribe.
Tilmelding senest 4. november til Jenny Beck, tlf. 2740 9142.
Bramming: den 19. november kl. 19.00 – 21.00 i Sognegården,
Nørregade 52, Bramming. Tilmelding til Karen Wagner Christensen, tlf.
5057 7355 senest den 14. november.

Fællesmøde i Ribe
Frivillighuset Vindrosens fornemste opgave er at give frivillige de bedst mulige
betingelser at arbejde under. Det gør vi bedst ved at lytte til jer og ved at give jer
medindflydelse på lokale fælles aktiviteter i Ribe og i brugen af vores lokaler i
Ribe. Derfor inviteres Frivillighuset Vindrosens medlemsforeninger og
netværksgrupper, som er interesserede i at samarbejde og styrke den frivillige
sociale indsats i Ribe og omegn, til fællesmøde.
Vi sørger for kaffe og kage.
Tilmelding senest den 12. november.

Fællesmødet afholdes såfremt minimum 5 foreninger er tilmeldt.
Klik her for at tilmelde

Vindrosens hjemmeside
Vindrosens Facebook-side
Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling
Vindrosens arrangementer

Kontakt
Telefon: 7545 7085
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk
Esbjerg
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Træffetid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17
Ribe
Tangevej 6, 6760 Ribe
Træffetid: Tirsdage i ulige uger kl. 15-17
Bramming
Jernbanegade 8, 6740 Bramming
Træffetid: Tirsdag i lige uger kl. 15-17
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