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2 Timer Om Ugen gør børn sprogklar til skole
Efter ti år med succes i Odense har
organisationen 2 Timer Om Ugen åbnet en
afdeling i Esbjerg i Krydset på Stengårdsvej.
Organisationen vil hjælpe børn, som taler dårligt
dansk på grund af mangelfuld kontakt med
sproget i det daglige.

Vil jeres forening være med til Kulturnat i Bramming?
Onsdag den 29. maj er der kulturnat i Bramming. Det vil vi i
Frivillighuset Vindrosen gerne støtte op om ved at holde åbent hus
i Jernbanegade 8.

Nyt tilmeldingssystem hos Vindrosen
Som nogle nok allerede har bemærket og benyttet sig af, er vi i
gang med at indkøre et nyt tilmeldingssystem til vores
arrangementer. Programmet hedder NemTilmeld.

Intromøde til nye og ”gamle” medlemmer af Vindrosen
Vidste I, at Frivillighuset Vindrosen kan hjælpe jer med at finde
flere frivillige eller lave en pressemeddelelse? Tilbyder kurser og
netværksmøder for bestyrelser? Og hvordan er det lige med
stearinlys i Vindrosens lokaler? Og hvem arbejder egentlig i
huset?
Kom med til intromøde og bliv klogere på jeres frivillighus.

Recovery

Bulls’

sportscafé er åbnet
For to uger siden åbnede
Recovery
Bulls
sin
nye
sportscafé i Strandbygade 30.
Formålet med projektet er,
gennem fællesskab, motion og
idrætsaktiviteter, at forbedre
sundhedstilstanden
blandt
socialt udsatte medborgere i
Esbjerg Kommune.
Der
er
allerede
mange
besøgende.

Nu skal der gang i Ungdommens Røde Kors i Esbjerg
Med undtagelse af en enkelt aktivitet er der lavvande i kassen
med frivillige hos Ungdommens Røde Kors i Esbjerg. Det skal
flere tiltag rette op på.

Lejerforeningen rådgiver i Vindrosen en gang om ugen
Som noget nyt sidder rådgivere fra Lejerforeningen for Esbjerg og
Omegn klar til at hjælpe deres medlemmer en gang hver uge. Det
kan være vedr. gennemgang af lejekontrakt over deltagelse ved
ind- og fraflytningssyn til fx hjælp med opstart af beboerrepræsentationer.
Onsdage fra 16 – 18 i Frivillighuset Vindrosen.

Danmark spiser sammen: Skal jeres forening deltage i
kampen mod ensomhed?
I uge 17 sætter en masse danskere, som ikke kender hinanden,
sig sammen om et måltid mad. Det gør de i forbindelse med den
landsdækkende begivenhed Danmarks Spiser Sammen, som
arrangeres af Folkebevægelsen Mod Ensomhed.

Kalender
Exitcirklen: seminar om psykisk vold
Torsdag den 14. marts kl. 18:00 - 20:00

Lokalforeningen Ligeværd: identitetstyveri
Mandag den 18. marts kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde i Frivillighuset Vindrosen
Torsdag den 21. marts kl. 17:00 - 21:00

Autismeforeningen: Konference og foredrag
Søndag den 7. april kl. 10:00 - 15:00

Intromøde til nye og "gamle" medlemmer af Vindrosen
Tirsdag den 9. april kl. 17:00 - 19:00

Se flere her

Frivilligjob i Esbjerg Kommune
Har du cirka 2 timer om måneden til at hjælpe en ung?
Så overvej at blive en del af projekt Unge Hånd i Hånd! Projektet er en
frivillig mentorordning, som matcher unge med minoritets-baggrund med
andre unge.

Kreativ frivillig
Er du kreativ, har du lyst til at gøre en forskel og har du lyst til at bruge en
eftermiddag om ugen sammen med unge mennesker?

Vil du være med til at gøre Esbjerg til verdens bedste sted
at være barn og ung?
Lige nu søger vi i Ungdommens Røde Kors nemlig frivillige
bestyrelsesmedlemmer til Ungdommens Røde Kors’ lokalafdeling i
Esbjerg.

To timer om ugen er nok til at give et barn en god
skolestart!
Vær sammen med et flersproget barn mellem 3 og 8 år - to timer om
ugen. Leg sammen, læs historier, syng, gå en tur sammen. Barnet får din
fulde opmærksomhed og lærer derved dansk sprog, kultur og levevis på
en legende måde.

Rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre mennesker med
demens - Køkkentjans
Vi søger dig som har til at gøre en positiv forskel for mennesker med
demens og blive en del af vores fællesskab

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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