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Nyhedsbrev oktober 2019

Frivillighuset Vindrosen på Facebook Frivillighuset Vindrosens hjemmeside

Frivillighedprisen 2019
Vinderne af Esbjerg Kommunes
tre frivillighedspriser og Johan
Hoffmann Fondens Handicappris
blev hyldet til den årlige
frivillighedsfest i Ribe den 27.
september. 

Læs hvem der vandt her

Social Infomesse - Klæd fremtidens SoSu’er på
Frivillighuset Vindrosen og Social- Sundhedsskolen Esbjerg
afholder social infomesse den 29.oktober på Social- og
Sundhedsskolen. Her kan de frivillige sociale foreninger fortælle
fremtidens social- og sundhedsassistenter/hjælpere og
pædagogiske assistenter om formålet med deres forening og
deres tilbud til borgerne i Esbjerg Kommune.

Hvis din forening endnu ikke har tilmeldt sig arrangementet, så
kan det stadig nåes inden den 8. oktober via nemtilmeld her

Hvem skal have Integrationsprisen 2019? 
Integrationsprisen i Esbjerg Kommune har i år fokus på de lokale
virksomheder og arbejdspladser, der gør en særlig indsats på
integrationsområdet. Fristen for at indstille virksomheder eller -
arbejdspladser  er den 20. oktober 2019. 
Læs mere her

Ny praktikant i Vindrosen undersøger frivilligrekrutteringen 
Mickala Erlandsen startede den 2. september i en knap 4
måneders studiepraktik hos Frivillighuset Vindrosen. Mickala er i
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gang med 5. semester af sin bachelor i Sociologi og
Kulturanalyse, som hun læser på Syddansk Universitet i Esbjerg. I
løbet af sin praktik laver Mickala en undersøgelse omhandlende
medlemsforeningerne i Vindrosen og deres rekruttering af frivillige
bl.a. i sammenhæng med brugen af frivilligjob portal. Hun
interviewer bl.a. en række medlemsforeninger og udsender et
spørgeskema til alle medlemsforeninger. 

Husk fællesmøde i Bramming
Frivillighuset Vindrosen afholder fællesmøde i Bramming den 10.
oktober kl. 19-21. Her mødes medlemsforeninger og
netværksgrupper, der gerne vil være med til at samarbejde og
styrke den frivillige sociale indsats i Bramming og omegn.
Sidste tilmeldingsfrist er den 3. oktober via nemtilmeld.    

Lær at tackle smerte – på nemt dansk
Nyt gratis kursusforløb giver mennesker med sparsomme
danskkundskaber og kroniske smerter muligheder for at få bedre
livskvalitet, og smerterne ikke styrer deres liv. Kurset har fokus på
hjælp til selvhjælp og giver deltagerne redskaber til selv at tackle
smerter og håndtere de problemer, som smerterne giver i
hverdagen. Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune holder
infomøde d. 30. oktober. Læs mere her.

Vil jeres forening tjene penge?
Esbjergkalenderen er en lokal familiejulekalender med gaver og
konkurrencer fra udvalgte virksomheder i Esbjerg.
Kalenderlågerne fungerer som gavebeviser, som indløses hos
dagens kalenderpartner. Kalenderen koster 200 kr. og for hver
solgte kalender tjener din forening 50 kroner. Det er risikofrit, I skal
ikke lægge penge ud, og I kan frit returnere overskydende
kalendere. 

Esbjergkalenderen støtter et lokalt velgørende formål. I 2019
støtter Esbjergkalenderen BROEN Esbjerg med 10 kr. for hver
solgt kalender. BROEN Esbjerg støtter socialt udsatte børn med
kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Læs
mere her 

Kalender
Foredrag med Leif Fabricius: En sund sjæl i et sølle skrog  
Lørdag den 5.oktober kl. 14:00 

Foredrag: Hvordan kan man udrense miljøgifte og tungmetter fra kroppen?
Mandag den 7. oktober kl. 18.30 - 21.30
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Fællesmøde i Frivillighuset Vindrosen Bramming  
Torsdag den 10  oktober kl. 19:00-21.00 

Foredrag med Charlotte Bøving om at leve med en kronisk nyresygdom
Torsdag den 10. oktober kl. 19:00 

Fyraftensmøde: Kend din hjernesygdom
Onsdag den 23 oktober kl. 16:30-18.30 

Workshop: Find frivillige med Frivilligjob
Onsdag den 23  oktober kl. 16:00-18.00

Bogreception: En fortælling om Recovery Bulls
Torsdag den 24  oktober kl. 16:30-18.30 

Sundhedsmesse i Sæddingcentret 
Lørdag den 2. november kl. 10:00-13:00

Spis sammen - Syng, spis og vær glad
Onsdag den 2. november kl. 16:00-19:00

Se flere her

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

Gør en forskel for andre
- se hvilke foreninger, der

lige nu søger frivillige i
Esbjerg kommune 
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