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Pårørende til kræftramte
får nu et sted at mødes

Ny netværksgruppe giver nu
pårørende til kræftramte et sted
at dele tanker og oplevelser med
ligesindede. Opstart 29. januar.
Gruppen startes af foreningen
Mod Kræft efter flere opford-
ringer.

Ilse Marianne Strandby-
gaard fortæller desuden om at
blive pårørende til en kræft-
syg datter.

Trivselscafé for børn og unge, der vokser op med psykisk
sygdom

Er der én i din nærmeste familie, der er ramt af psykisk sygdom? -
føler du, det er et tabu, så er caféen måske lige noget for dig?
Trivsels-Caféen er for børn/unge 10-18 år samt deres forældre
eller andre voksne pårørende. Starter 21. februar.

Kryds i kalenderen: repræsentantskabsmøde 21. marts

Hvis I vil være med til at bestemme retningen for Frivillighuset
Vindrosen, er det en rigtig god idé at dukke op til
repræsentantskabsmødet torsdag den 21. marts kl. 17-20 i
Frivillighuset Vindrosen og vælge repræsentanter til bestyrelsen.

Projekt Fællesskab på
Asfalten:
Parkour skal hjælpe børn
ind i idrætslivet
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For mange børn med
psykosociale vanskeligheder er
idræts- og foreningslivet et
uoverskueligt projekt at give sig i
kast med. Det problem vil
projektet ”Fællesskab på
Asfalten” i Esbjerg nu afhjælpe.

Kalender
 

Sind Sydvest: At leve med asperges
Torsdag den 10. januar kl 19:00 - 21:30

Mentornetværk Esbjerg/Varde: Mentorudviklingsmøde
Tirsdag den 15. januar kl 18:00 - 20:00

Workshop om frivilligjob.dk
Mandag den 21. januar kl. 13:00 - 15:00

Mentornetværk Esbjerg/Varde: Informationsmøde
Mandag den 21. januar kl. 18:00 - 19:30

Læring for Livet: foredrag med Asbjørn Skjøth Bruun
Mandag den 21. januar kl. 19:00 -

Bedre Psykiatri: Trivsels-Café
Torsdag den 21. februar kl. 17:00 - 19:30

7 foreninger inviterer til foredrag: Kulturmødet
Torsdag den 21. februar kl. 17:45 -

Se flere her

Frivilligjob i Esbjerg Kommune

Ny Læringscafé i Esbjerg søger frivillige
Vil du være med til at starte en læringscafé op på Præstegårdsskolen i
Esbjerg? Så læs mere her!

Børns Voksenvenner Esbjerg søger frivillige til
kommunikation og fundraising 2-4 timer om ugen
Børns Voksenvenner Esbjerg er under udvikling og forandring. Derfor
søger vi frivillige, der vil være med til at synliggøre vores arbejde igennem
kommunikation og fundraising

Gældsrådgivning i Esbjerg søger koordinator
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Kunne du tænke dig at skabe en konkret positiv forandring i udsatte
gældsramte borgeres liv og hjælpe dem på rette spor igen? Så har vi brug
for din hjælp. Vi søger lige nu koordinatorer til vores afdeling i Esbjerg.

Den Sociale Sportscafe
RECOVERY BULLS har til formål at skabe fællesskab, idræt og motion for
socialt udsatte i Danmark.Du kan hjælpe os, så endnu flere socialt udsatte
kommer igang med idræt og motion.

Ribe - Vil du gøre en forskel for et anbragt barn?
Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn.
Netop nu søger vi engagerede mentorer til børn i Ribe. Som mentor skal
du hjælpe med lektier en gang om ugen.

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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