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Så er sommerferien overstået for Frivillighuset Vindrosens vedkommende, og vi

er igen klar til at hjælpe vores medlemmer. Det er næppe en overraskelse for

jer, at vi stadig må tage hensyn til Coronavirussen, men nu er det så sagt nok

engang. Der er desinfektionsmiddel i alle lokaler og på gangene, og vi anbefaler

at alle lokaler benyttes på halv kapacitet.

I dette nyhedsbrev

Foreningernes dag lørdag den 5. september

Ti anbefalinger til at modvirke ensomhed

Frivillighedsprisen: Hvem er din kandidat i år?

Vejledningsmøde om § 18 ansøgning

Social infomesse på SOSU Esbjerg 15. september

Foredrag: At rejse er at leve 

https://mailchi.mp/1218077a5336/vindrosennyt-november-5046654?e=[UNIQID]


Foreningernes dag lørdag den 5. september
Esbjerg City inviterer lørdag den 5. september kl. 10.00 – 14.30 til
Foreningernes Dag.

En ny sæson står for døren og tanken med Foreningernes Dag er at give
foreninger, grupper og lignende chancen for at vise deres ansigt udadtil og vise,
hvad de kan, og hvem de er. 

På Foreningernes Dag kan alle aktører med fritidstilbud for borgerne deltage.
Og borgerne kan som forbrugere af fritidstilbud besøge de mange foreninger på
gader, stræder, på Torvet og i enkelte butikker. Ved alle standene er det tanken,
at borgerne kan høre om fritidstilbuddene og på mange af standene er det
meningen, at foreningerne sørger for, at interesserede kan prøve
fritidsaktiviteterne på egen krop og sjæl.

Vil I optræde på scenen?
Ud over de forskellige stande er der underholdning på en fælles scene på Torvet
fra kl. 11.00 – 14.30. Der bydes på musik, sang, dans, idræt, rollespil m.m. – alt
sammen indslag fra de medvirkende foreninger.
Hvis I ønsker at optræde på scenen, så skriv det i mail’en, hvor I tilmelder jer
arrangementet.

Tilmelding til Foreningernes Dag senest søndag den 9. august:
Mail: ingelise@esbjergcity.dk

Læs mere
https://www.esbjergcity.dk/project/5-9-20-foreningernes-dag-2020/
(bemærk at mail’en på hjemmesiden pt ikke virker, brug

mailto:ingelise@esbjergcity.dk
https://www.esbjergcity.dk/project/5-9-20-foreningernes-dag-2020/


ingelise@esbjergcity.dk i stedet)
 

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

Ti anbefalinger til at modvirke ensomhed
På 15 folkemøder rundt omkring i Danmark, har Røde Kors samlet viden hos
foreninger, kommuner og ildsjæle om at modvirke ensomhed og mistrivsel hos
udsatte under coronakrisen. Det er der blevet ti anbefalinger ud af, som
foreninger også kan have gavn af.

Den 24. juni afholdt Røde Kors et af 15 folkemøder i Musikhuset i Esbjerg. På
folkemødet fortalte Recovery Bulls, Foreningen Mennesker Mødes,
Frivillighuset Vindrosen, Udsatterådet, Træfpunkt Sædding og Røde Kors om
hvad de havde gjort for at hjælpe ensomme og udsatte under coronakrisen.

Erfaringerne fra de 15 møder er blevet til ti anbefalinger til foreninger,
offentlige beslutningstagere og politikere i kommuner, regioner og på
Christiansborg. Anbefalingerne er tværgående, og retter sig ikke mod enkelte
målgrupper eller aktører, men sigter på at skabe gode rammevilkår og kvalitet.

Som forening kan I også få gavn af idéerne. Læs dem her – idéerne uddybes
nederst i dokumentet.

mailto:ingelise@esbjergcity.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
https://www.vindrosen-huset.dk/images/Nyhedsbilleder/2020_August/10_anbefalinger_til_at_modvirke_ensomhed_og_mistrivsel_2.pdf


Hvis jeres forening ønsker at arbejde videre med nogle af anbefalingerne, må I
meget gerne kontakte Vindrosen.

Frivillighedsprisen: hvem er din kandidat i år?

Netop nu kan du indstille en frivillig social forening til Frivillighedsprisen
2020. 

Du kan indsende din indstilling indtil den 25. august. 
Send Esbjerg Kommune din indstilling her

Frivillighedsprisen uddeles én gang om året i forbindelse med den årlige
frivillighedsfest for de frivillige sociale foreninger. Frivillighedsprisen gives som
påskønnelse af en forening eller en organisation inden for social- og
sundhedsområdet, der har gjort en særlig indsats.

Prismodtageren har fx

øget engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer
styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker
skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
synliggjort kvaliteten af og værdierne ved frivilligt socialt arbejde
fremmet samarbejdet i den frivillige verden

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vælger en 1., 2. og 3. pris blandt de
indstillede kandidater.

1. prisen modtager 10.000 kr. 2. prisen 5.000 kr. og 3. prisen 2.500 kr.

https://www.esbjerg.dk/din-fritid/frivillig/frivillighedsfesten/frivillighedsprisen-2020


Vejledningsmøde om § 18 ansøgning den 25. august

Tilmelding senest tirsdag den 18. august:
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/29/

Sociale foreninger og organisationer kan ansøge om støttemidler ved Esbjerg
Kommune jf. lov om social service. Ansøgningen af § 18 støtten skal afleveres
senest den 1. oktober 2020.

I den anledning inviterer Frivillighuset Vindrosen vores medlemsforeninger til
et vejledningsmøde om § 18 ansøgning.

Hvad skal der ske ved mødet
Elsebeth Nebeling, udviklingskonsulent ved Esbjerg Kommune, vil informere
om ansøgningsprocedure, gennemgå ansøgningsskemaet og svare på generelle
spørgsmål fra foreningerne.

Forbered dig gerne ved at læse ansøgningsskema– og vejledning igennem inden
mødet. Ansøgningsmateriale er tilgængelig på kommunens hjemmeside:

https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/stoette-til-frivillig-social-
indsats

Frivillighuset Vindrosen vil være vært med kaffe og kage.

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/29/
https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/stoette-til-frivillig-social-indsats


Social infomesse på SOSU Esbjerg 15. september
Hvis Corona-situationen tillader det, vil der igen i år blive afholdt en social
infomesse på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg. Her kan Vindrosens
medlemsforeninger møde fremtidens professionelle socialarbejdere, og give
dem viden om frivillige sociale foreninger, som de kan tage med sig i deres
fremtidige arbejde.

Formålet med messen er først og fremmest oplysning til eleverne. Rekruttering
af frivillige er sekundært.

Pladsen ved bordene er trang, så hver forening bedes begrænse sig til 2
personer, 1 roll up og eksemplar af et par hæfter og brochurer.

Bemærk: Da vi endnu ikke kender forløbet af coronakrisen, kan der
forekomme ændringer eller endda aflysning af arrangementet, men vi vælger at
håbe på det bedste :-)

Opstilling: Foreningerne kan opstille boder fra kl. 9.30 - 10.00
Frokost: Der er mulighed for frokost og for at snakke med de andre foreninger
efter kl. 13.00. Kryds af i tilmeldingsfeltet, hvis I ønsker frokost.
Tilmelding: https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/32/

https://vindrosen-huset.us17.list-manage.com/track/click?u=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&id=50d251f67d&e=d7f64ed8d3


Foredrag: At rejse er at leve

I en alder af 16 år blev Kristina fløjet hjem fra Paris, hvor hun var på studietur
med sin efterskole. Hun blev indlagt på lukket afdeling i Risskov og fik
diagnosen Bipolar affektiv sindslidelse (Manio Depressiv).

Kristina fortæller åbent og ærligt om sit liv. Med en god portion humor fører
hun publikum sikkert igennem en rørende fortælling om at leve med en psykisk
sårbarhed, og aldrig miste troen på, at det er muligt at komme sig.

I samarbejde med Depressionsforeningen holder Kristina sit foredrag på:
Esbjerg Bibliotek. Storm P Salen.
Den 20. august. Kl. 19.00 - 21.00.

Foredraget er gratis - ingen tilmelding, man dukker bare op.
Der er mulighed for at købe drikkevarer

Kontakt
Telefon: 7545 7085
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk
 

Esbjerg
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Træffetid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-15

Vindrosens hjemmeside

Vindrosens Facebook-side

Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling

Vindrosens arrangementer

https://www.vindrosen-huset.dk/
https://www.vindrosen-huset.dk/
https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/


Tirsdag kl. 10-17
 

Ribe
Tangevej 6D, 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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