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I dette nyhedsbrev er det os en glæde at byde velkommen til en ny
medlemsforening i Frivillighuset Vindrosen. Det drejer sig om
Familienetværket i Esbjerg, som holder til i Jakobskirken og er en del af Blå
Kors. De glæder sig til at netværke med andre foreninger, så hav dem gerne i
baghovedet, når det kan være relevant.

Hjerneskadeforeningen har flere ting på programmet. Der er et foredrag kaldet
"skrald", som er en guide til håndtering af konflikter, kriser og problemer i
dagligdagen. Og så vil de danse os glade. Bogstaveligt talt. Med instruktør,
festsal og hele piwtøjet.

I Esbjerg Kommune er der en borgerrådgiver, som kan hjælpe borgere, når
kontakten med kommunen bliver svær. Hun har været der i nogen tid, men der
er stadig mange, som ikke kender hende, så læs endelig med her.

I efteråret havde vi en studerende fra sociologi og kulturanalyse i praktik hos os.
Hun undersøgte hvordan frivillige foreningern bidrager med social kapital i
Esbjerg Kommune.

Og så har Region Syddanmark åbnet for, at man kan indstille frivillige i Region
Syddanmark til Frivillighedsprisen 2020.

Hvis I vil på kursus, og blive endnu klogere og dygtigere til at være frivillige,
skal I skynde jer at smutte ned i bunden af nyhedsbrevet, og læse om Center for
Frivilligt Socialt Arbejdes kursuskatalog for foråret 2020.

Til sidst finder I en oversigt over Vindrosens arrangementer.

Men først, skal vestjyderne klappe sig selv på skulderen:

https://mailchi.mp/bc9dd30d54a2/vindrosennyt-november-2578799?e=[UNIQID]


Vestjyder er Danmarksmestre i frivillighed
Herude vestpå, hvor vesterhavet hele tiden minder os om, hvor små vi er, er vi
ikke altid lige gode til at være store i slaget. Men så er det jo godt, at Danmarks
Statistik kan prale lidt på vores vegne. Vestjyder er nemlig Danmarksmestre i
frivillighed. Hele 42 procent af vestjyderne over 16 år udførte i 2018 frivilligt
arbejde. På en delt andenplads kommer Fyn og Sydjylland med hver 36
procent.
Hvis man dykker lidt ned i tallene ser man, at det især er på idrætsområdet, at
Vestjyderne vinder over de andre landsdele. På det frivillige sociale område må
vi dog se os slået på marginalerne af København.

Læs undersøgelsen her:
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-23-01-vestjyderne-er-
danmarksmestre-i-frivilligt-arbejde

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

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-23-01-vestjyderne-er-danmarksmestre-i-frivilligt-arbejde
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


Lisa Lykke Nielsen er projektleder i Familienetværket i Esbjerg

Ny forening i Frivillighuset Vindrosen:

Familienetværket i Esbjerg: Vi vil være en
ekstrafamilie for vores gæster
Hver anden uge arrangerer foreningen Familienetværket i Esbjerg middag og
temaaften for mennesker, som savner et frirum, et netværk og et sted at føle
sig hjemme.

Når 30 mennesker mødes om et måltid mad hver anden onsdag i Jakobskirken,
er det næsten en familiemiddag. Næsten, fordi de spiser, snakker og slapper af i
hinandens selskab, som om det var en familiemiddag, men også kun næsten,
fordi de fleste rent faktisk ikke er i familie. Arrangøren af aftnerne er foreningen
Familienetværket i Esbjerg under Blå Kors.

- Vi starter kl. 16.30 hvor folk begynder at drysse ind. Der er kage og kaffe på
kanden og kl. 17 siger vi velkommen og præsenterer, hvad der skal ske, fortæller
Lisa Lykke Nielsen, som er projektleder i Familienetværket.

- Derefter går børnene ned og hygger sig i kælderen, mens de voksne går i gang
med dagens tema. Det kan fx være tøjbyttedag, lær-at-reparere-tøj-dag,
spilledag eller måske går vi bare en tur, hvis vejret er godt.

- Kl. 18 spiser vi sammen og til slut tilbyder vi en lille andagt om gud, til dem,
som har lyst. Nogle bliver, mens andre vælger at gå.

Et frirum med plads til samtale
For mange af deltagerne er Familienetværket et sted, hvor man kan snakke om
alt og føle sig tryg og accepteret.



- Et frirum, hvor man bare kan få lov til at være og hvor der ikke stilles krav og
hvor
Læs resten af artiklen på vores hjemmeside - klik her

Foredrag: "Skrald"
- en guide til håndtering af konflikter, kriser og problemer i dagligdagen.

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 17.00 - 18.30
Mødesalen i Sædding Centret, Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V

Oplev et humoristisk og tankevækkende
foredrag, hvor Rune Strøm tager jer med på
en rejse i "skrald".

Sådan sorterer du skrald i dagligdagen.
Skrald er en metafor for frustrationer. Vi
oplever alle frustrationer på arbejde og i
privatlivet. Når svære følelser og tanker
overvælder os, mister vi til tider overblik og overskud. Når mængden af uløste
problemer hober sig op, opstår der ofte dårligt samarbejde. Rune Strøm
kommer med jordnære redskaber til at genbruge vores frustrationer
konstruktivt. Gennem metaforer gør han det komplekse jordnært og
tilgængeligt.

Få indsigt i de menneskelige mekanismer, der opstår ved konflikter, kriser og
problemer i dagligdagen. Rune visualiserer komplekse forhold som
kommunikation og konflikter, hvilket gør dem mere enkle og tilgængelige.

https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/395-ny-forening-i-frivillighuset-vindrosen-familienetvaerket-i-esbjerg-vi-vil-vaere-en-ekstrafamilie-for-vores-gaester
https://hjerneskadet.dk/


Pris: 100 kr. (inkl. en sandwich og en sodavand)

Tilmelding på linket:
https://hjerneskadeforeningensydvestjylland.nemtilmeld.dk/7/
Senest tilmelding den 2. februar 2020

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 17.00 - 18.30
Mødesalen i Sædding Centret, Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V

I Esbjerg Kommune er der en gratis borgerrådgiver

Mange ved ikke, at de har mulighed for at få hjælp af en borgerrådgiver, Janne
Andersen, når kontakten med kommunen er svær.

Som borger, forening eller virksomhed har man mulighed for at få gratis hjælp
af borgerrådgiver Janne Andersen, hvis man han brug for hjælp til at forstå en
afgørelse fra Esbjerg Kommune eller til at finde ud af, hvordan du kan gå videre
med en konkret sag.

Det er borgerrådgiverens opgave at behandle henvendelser om kommunens
sagsbehandling og den personlige betjening.

Borgerrådgiveren skal fungere som mægler og bidrage til at få løst
uoverensstemmelser, før de bliver til en konflikt.

Se eksempler på hvad borgerrådgiveren kan, ikke kan og på Vindrosens
hjemmeside:
https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/394-i-esbjerg-
kommune-er-der-en-gratis-borgerradgiver
 

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren på telefon, via

https://hjerneskadeforeningensydvestjylland.nemtilmeld.dk/7/
https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/394-i-esbjerg-kommune-er-der-en-gratis-borgerradgiver


borger.dk/din digitale postkasse eller ved personlig henvendelse.

Du kan møde borgerrådgiver Janne Andersen på Hovedbiblioteket, Nørregade
19, Esbjerg.

Desuden kommer hun til Bramming den første og tredje torsdag i måneden og
til Ribe den første torsdag i måneden.

Ring gerne på tlf. 7616 2010 og aftal tid, så er du sikker på, at du kan træffe
hende.

Ny undersøgelse af frivillige i Frivillighuset Vindrosen

I andet halvår af 2019 brugte Mickala Renee Erlandsen femte semester på sit
studie i sociologi og kulturanalyse på SDU i praktik i Frivillighuset Vindrosen.
Her analyserede hun hvordan frivillige bidrager til at opbygge social kapital i
Esbjerg Kommune. Sagt på ikke-akademisk betyder det, at hun undersøgte, på
hvilken måde frivillige sociale foreninger har værdi for dens medlemmer og
skrev en opgave herom.

For at undersøge dette interviewede hun frivillige fra seks af Vindrosens
medlemsforeninger på baggrund af teorien om social kapital. Der blev spurgt



ind til de frivilliges baggrund, til deres netværk i foreningen, til graden af tillid i
det frivillige arbejde, brobyggende kapital (hvor mange sociale relationer det
frivillige arbejde skaber), og afgrænsende kapital (hvor stærke, men også
afgrænsende, de sociale relationer bliver).

Konklusionen kan læses på vores hjemmeside – klik her

Hjernen i fokus: Dans dig glad

I forbindelse med "Hjernen i Fokus" giver danseinstruktør  og energibombe
Elisabeth Dalsgaard os musik, motion og livsglæde gennem sit koncept
"Ballroom Fitness". Hun har gennem de senere år danset sig igennem mange
lokalafdelinger i Parkinsonforeningen og Hjerneskadeforeningen med sin
dansende motionsform, der er tilpasset mennesker med udfordrede hjerner.
Elisabeth Dalsgaard har en enestående evne til gennem dansen og sin gode
energi at få alle ud på dansegulvet uanset hvilke fysiske og mentale
udfordringer de måtte have.

Mød op - der er garanti for smil og livsglæde.

Sted: Præstegårdsskolens festsal, søndervangen 18, 6700 Esbjerg
Pris: 75 kr., som inkluderer en sandwich og en vand

Der er plads til 100 personer

Tilmelding: https://hjerneskadeforeningensydvestjylland.nemtilmeld.dk/8/

https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/396-ny-undersogelse-af-frivillige-i-frivillige-i-frivillighuset-vindrosen
https://hjerneskadet.dk/
https://hjerneskadeforeningensydvestjylland.nemtilmeld.dk/8/


Indstil din favorit til Frivillighedsprisen 2020

Fra 23. januar til 25. februar 2020 kan du indstille din favorit til Region
Syddanmarks Frivillighedspris 2020 via linket nedenfor:

En person eller en organisation, som gør en særlig frivillig indsats, der gavner
borgere, patienter eller pårørende på et af regionens sygehuse, sociale centre
eller syddanske hospices. Frivillighedsprisen kan gives til:

Nogle af regionens frivillige førstehjælpere eller akuthjælpere.
En afdeling på for eksempel et syddansk sygehus, som har gjort en særlig
indsats for at fremme samarbejdet med frivillige.
Medarbejdere i regionen, som har gjort en særlig indsats for at fremme
samarbejdet med frivillige.

Frivillige skal med andre ord være tilknyttet Region Syddanmark for at komme
i betragtning til prisen.

Frivillighedsprisen uddeles 12. maj 2020

Vinderne af Frivillighedsprisen 2020 kåres ved et arrangement for regionens
frivillige på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Læs mere her:
https://rsyd.dk/wm471410

Så er kursuskataloget for de landsdækkende kurser
klar

Igen i år afholder Center For Frivilligt Socialt Arbejde en lang række kurser for
frivillige sociale foreninger. I år er der 46 kurser at vælge imellem, heriblandt:

- Tiltræk nye frivillige - læg en plan, der holder. Gratis webinar
- Hjælp mennesker i krise. Grundkursus i krisepsykologi

https://rsyd.dk/wm471410
https://rsyd.dk/wm471410
https://frivillighed.dk/
https://frivillighed.dk/kurser/tiltraek-nye-frivillige-laeg-en-plan-der-holder-gratis-webinar
https://frivillighed.dk/kurser/hjaelp-mennesker-i-krise-grundkursus-i-krisepsykologi


- Få nye bestyrelsesmedlemmer - gå-hjem-møde
 
Om kurserne skriver Center For Frivilligt Socialt Arbejde
”Landsdækkende kurser, hurtige webinarer og gå-hjem-møder med faglig
tyngde, debat, videndeling og fokus på redskaber. Alle skræddersyet til
bestyrelsesmedlemmer, ledere, frivillige og ansatte, der arbejder med
frivillighed.

"Vi tilbyder frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer, foreninger,
frivilligcentre og nye grupperinger inden for socialområdet landsdækkende
kurser og kompetencetilbud. Tilbuddene giver deltagerne mulighed for faglig og
personlig læring og udvikling.”

Læs mere, se alle kurserne samt tilmelding – følge linket:
https://frivillighed.dk/kurser/landsdaekkende-kurser

Frivillighuset Vindrosens aktiviteter

Kursus i frivilligjob.dk
Mandag den 24. februar kl. 19 - 21
Tilmeld - klik her

Repræsentantskabsmøde i Bramming
Torsdag den 19. marts kl. 17 - 20
Tilmeld - klik her

Frivilligmesse på UC-Syd
Torsdag den 16. april kl. 11 - 13
Tilmeld - klik her

§ 18 Samarbejdsmøde
Onsdag den 13. maj kl. 19-21
Tilmeld - klik her

https://frivillighed.dk/kurser/faa-nye-bestyrelsesmedlemmer-gaa-hjem-moede
https://frivillighed.dk/kurser/landsdaekkende-kurser
https://www.vindrosen-huset.dk/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/25/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/27/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/26/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/28/


Dialogmøde
Tirsdag den 9. juni kl. 16-18
Sted og tilmeldingsmuligheder kommer senere

§ 18 vejledningsmøde
Tirsdag den 25. august kl. 19 - 21
Tilmeld - klik 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

Vindrosens hjemmeside

Vindrosens Facebook-side

Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling

Vindrosens arrangementer
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