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Januar 2020
3..2..1..HOP, GODT NYTÅÅÅR
Så fik vi overstået et 2019 fuld af gode
aktiviteter og masser af næstekærligt
frivilligt engagement fra vores
efterhånden 170 medlemsforeninger. Det
glæder vi os til at fortsætte med i 2020,
hvor vi har masser af gode aktiviteter i
kalenderen.
En af de vigtigste kryds, vi håber, I vil sætte i kalenderen, er ved torsdag den 19.
marts, hvor vi afholder det årlige repræsentantskabsmøde - denne gang i vores
hus i Bramming.
Her vælger I blandt andet nye bestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige for den
daglige drift. Kaptajnerne på skibet.
Vi vil derfor sætte stor pris på, hvis I sætter jer ned i foreningen og tager en
snak, om en af jeres medlemmer har lyst til at stille op til valg og dermed være
med til at præge Frivillighuset Vindrosens arbejde.
Derudover kan I herefter læse om de aktiviteter vi allerede nu - der kommer
flere til - har i kalenderen for 2020.
God læsning og godt nytår.

Frivillighuset Vindrosens aktiviteter for næste år
Førstehjælpskursus
Torsdag den 6. februar kl. 9 - 13 har vi arrangeret et førstehjælpskursus med
Toni Hørup fra Hjertetid.
Tilmeld - klik her
Kursus i frivilligjob.dk
Mandag den 24. februar kl. 19 - 21
Tilmeld - klik her
Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 19. marts kl. 17 - 20 er der repræsentantskabsmøde, hvor der skal
vælges en ny bestyrelse. Som noget nyt afholder vi mødet i Vindrosens hus i
Bramming. Som sædvanlig vil der blive serveret god varm mad.
Læs mere i dette nyhedsbrev.
Tilmeld - klik her
Frivilligmesse på UC-Syd
Torsdag den 16. april kl. 11 - 13 gentager vi de seneste års vellykkede
frivilligmesser på UC-Syd. Her kan man møde mange af fremtidens ”varme
hænder”, og give dem viden om jeres frivillige sociale foreninger, som de kan
tage med videre. Hvis I er heldige, kan I også finde nye frivillige kræfter til jeres
forening.
Tilmeld - klik her
Samarbejdsmøde
Onsdag den 13. maj kl. 19-21: § 18 Samarbejdsmøde på Frivillighuset
Vindrosen. Hør om mulighederne for at søge om § 18 støtte til fællesaktiviteter i
2021 og mød andre foreninger, som I kan samarbejde med.
Tilmeld - klik her
Dialogmøde
Tirsdag den 9. juni kl. 16-18 afholder vi dialogmøde med politikere fra Esbjerg
Kommune. Formålet bliver at styrke samarbejdet mellem foreninger og

kommune og at følge op på frivilligstrategien.
§ 18 vejledningsmøde
Tirsdag den 25. august afholder vi § 18 vejledningsmøde. Her kan man blive
klogere på, hvordan man søger penge fra de såkaldte § 18 midler og på hvad
man kan søge penge til.
Tilmeld - klik her

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

Efter repræsentantskabsmødet i 2019 så bestyrelsen sådan ud. Hvordan ser den ud efter den 19. marts?

Repræsentantskabsmøde i Bramming den 19. marts kl.
17 - 20
Bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen udstikker retningslinjerne for den daglige
drift, som personalet fører ud i livet. Når det er tid til, at der skal sket noget nyt
i Frivillighuset Vindrosen, er det ligeledes bestyrelsen, der viser vejen.
Beslutningerne, der tages på de cirka 7 årlige møder, gør en forskel for tusindvis
af mennesker, der får hjælp i vores 170 medlemsforeninger.
Hvis du vil være med til at gøre en forskel for de mennesker og har du idéer til,
hvordan Frivillighuset Vindrosen kan blive en bedre organisation, kan du selv

stille op som kandidat til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet.
Du kan selvfølgelig også ”nøjes” med at stemme på de kandidater, som stiller op
til bestyrelsen.
Der skal vælges tre personer til bestyrelsen og to suppleanter. Gitte Morberg
Jensen og Ella Hedegaard fra bestyrelsen ønsker at genopstille til bestyrelsen
og Bente Jørgensen, suppleant, ønsker at genopstille til bestyrelsen eller som
suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer Cliff Hulsten og Claus Brinch-Danielsen samt suppleant
Karen Rasmussen ønsker ikke at genopstille.
Der bliver som sædvanlig serveret god mad.

Foredrag om Repurposed drugs i kræftbehandling
Torsdag, 16 Januar 2020, 18:30 - 21:00, Frivillighuset Vindrosen Esbjerg
Foredrag om Repurposed drugs i kræftbehandling og foreningen FOOKiD ved
John Madsen medstifter af FOOKiD og FB gruppen Repurposed Drugs mod
kræft.
1. Hvad er Repurposed Drugs(medicin, der allerede bruges til andre
sygdomme) og har det virkning mod kræft - herunder COC Protokollen?
2. Hvad er foreningen FOOKiD og FB gruppen Repurposed Drugs?
3. Erfaringsudveksling mellem deltagerne.
4. Forslag til nye tiltag.
Det koster 50 kr. at deltage for medlemmer af Fookid(medlemsskab fåes på
Fookid.dk) og ikke medlemmer 100 kr.

Man indbetaler pr. mobilpay på 20 67 88 13 (John Madsen) og tilmelding
til johnmadsen@fookid.dk. Man modtager en bekræftelse på tilmeldingen og så
er man tilmeldt.
Tilmeldingsfrist er 10/1 2020 og der kan deltage ca. 20 personer efter først til
mølle princippet.
Der er ingen servering, så medbring det du har brug for.

Karsten fik en go' ide...
Artiklen blev oprindeligt bragt i oktober 2017 i fagbladet TID&SYN, som udgives af
Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne.

Efter godt fire år som folkepensionist følte den gamle optiker fra Nyt Syn i
Sædding Centret, det var på tide, der skete lidt mere i det daglige.
Det var efter nogen overvejelse, at Karsten Breer-Højrup tog kontakt til
Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding, som han vidste havde go' kontakt til
blandt andet de tre ældrecentre i nærområdet. Og for ikke lokalkendte har
Sædding postnummer 6710 Esbjerg V.
Hurtigt blev man enig om, der måtte være et behov på ældrecentrene for at få
justeret beboernes briller, men samtidig ønskede man ikke at genere de
etablerede optikerforretninger i byen. En løsning kunne derfor være et tilbud
om udelukkende
Læs hele artiklen på vores hjemmeside - klik her

Førstehjælpskursus
Frivillighuset Vindrosen inviterer medlemsforeningerne til et gratis livreddende
4 timers førstehjælpskursus inkl. demonstration af hjertestarter (AED). Kurset
er doneret af Johan Hoffmann Fonden.
Kurset indeholder:
- Behandling af bevidstløse og ”galt i halsen” til børn og voksne
- Genoplivning i teori og praksis
- Hjertestarter i teori og praksis
- Symptomer/forvarsler på hjertestop man skal reagere på
Kurset afholdes af hjertesygeplejerske Toni Hørup fra Hjertetid
Der er plads til 16 deltagere og der skal minimum tilmeldes 12 personer, for at
kurset gennemføres.
Deltagerne får et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
Sted: Hjertetid, Sct. Joseph, Jyllandsgade 79c, Esbjerg
(indgang ved Jordemodercentret)

Tilmeld her

Vindrosens hjemmeside
Vindrosens Facebook-side
Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling
Vindrosens arrangementer

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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