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Exitcirklen tilbyder snart
12 trin ud af psykisk vold i
Esbjerg
Ofre for psykisk vold har svært
ved at finde hjælp. Også i det
vestjyske.
Det vil Exitcirklen lave om på og
starter en samtalegruppe i
Esbjerg, så snart der er fundet
frivillige fagpersoner.

Frivillighuset Vindrosen er lukket i påsken. I vil derfor ikke
kunne træffe os i perioden 13. - 22. april.

GOD PÅSKE!

Foreningen Mennesker Mødes har ledige pladser på bustur til
Toscana
Foreningen Mennesker Mødes forebygger ensomhed og fremmer
sundhed hos sine 235 medlemmer M/K. Det gør de blandt andet
ved at arrangere motionsaktiviteter, fester, udflugter, foredrag,
koncerter og ferieture.

Ny bestyrelsessammensætning i Frivillighuset Vindrosen
Repræsentantskabsmødet 21. marts i Frivillighuset Vindrosen var
ikke helt, som det plejer at være. Der skulle stemmes om nye
vedtægter, som ændrer på valghandlingen til bestyrelsen og åbner
en mulighed for eksterne bestyrelsesmedlemmer.
3. april: Formand og næstformand genvalgt

Danmark Spiser Sammen har syv måltider i Esbjerg
Kommune
I uge 17 er der arrangeret middage i hele Danmark. Mange af
deltagerne kender ikke hinanden, og formålet er, som navnet på
arrangøreren "Folkebevægelsen Mod Ensomhed" antyder, at
modvirke ensomhed.

Kalender
Bedre Psykiatri: Natur på hjernen på Marbækgård
Onsdag den 24. april kl. 13:00 - 15:30

Ideforum 2019 - erfaringsudveksling for pårørende, frivillige og fagpersoner:
Lokalforeningerne i Jylland
Mandag den 29. april kl. 9:30 til tirsdag den 30. april kl 15:00

Frivilligmesse på UC-syd
Torsdag den 2. maj kl. 11:00 - 13:00

Flere foreninger arrangerer: Jeg er pårørende
Mandag den 6. maj kl 18:30 - 21:00

Frivillighuset Vindrosen: § 18 samarbejdsmøde
Tirsdag den 7. maj kl. 19:00 - 21:00

Se flere her

Frivilligjob i Esbjerg Kommune
Gå dig til en hjertestarter!
Søndag d. 28. april 2019 vender vi idéen om en landsindsamling på
hovedet og giver hver eneste krone tilbage i form af hjertestartere. Vi
kalder det Hjerteforeningens Landsuddeling.

GAME søger frivillige til nyt projekt for psykosocialt
udfordrede børn og unge
Vil du gøre en forskel for børn og unge? Så bliv frivillig i GAME's projekt
'Fællesskab på Asfalten' og hjælp børn og unge med psykosociale
udfordringer ind i idrætsfællesskaber.

Esbjerg: Bliv frivillig på et asylcenter i den sejeste klub!
Red Barnet Ungdom søger dig som frivillig til at give børn på et asylcenter
gode oplevelser og lege med dem!

Elektronikmand M/K til genbrugsbutik, Esbjerg
Ting med ledning - lige noget for dig?

Esbjerg: Frivillig aktivitetsleder søges til gruppe for
stalkingudsattes børn

Vil du være med til at give børn af stalkingudsatte et frirum til aktivitet og
leg? Og vil du hjælpe de udsatte med aflastning, mens de deltager i
selvhjælpsgruppe? Så bliv leder af Dansk Stalking Centers
aktivitetsgruppe for børn af stalkingudsatte.

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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