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Mens der skrues ned for restriktioner, skrues der op for frivillige aktiviteter. Det
betyder, at vi nu igen kan fylde vores nyhedsbrev med nyheder om frivillige
aktiviteter og møder, som dog stadig bærer præg af coronavirusset.
Vindrosens døre er nu halvt åbne
Røde Kors arrangerer 15 folkemøder for fællesskabet
Vindrosen har fået ny hjemmeside
Vi låser dørene i sommerferien, så HUSK at booke!
Social infomesse på SOSU Esbjerg 15. september
Ubrugte § 18 midler skal ikke tilbagebetales
Ubrugte § 79 midler skal ikke tilbagebetales
X-House socialiserer på Zoom
Vejledningsmøde om § 18 ansøgning
Røde Kors og Boblberg lancerer platformen Sprogland til
online sprogtræning
Mindfulness

Vindrosens døre er nu halvt åbne
Så er vi næsten henne ved lyset for enden af corona-tunnelen. Krisen er ved at
være dampet af for nu, og genåbningen af Danmark spreder sig nu også til
Frivillighuset Vindrosen.
Det er os en glæde at fortælle jer, at dørene nu er åbne for foreningerne.
Men!!
Vi er endnu ikke helt henne ved lyset for enden af tunnelen, så åbningen er med
visse restriktioner:
Alle Vindrosens lokaler kører med halv kapacitet. Hver anden stol er
fjernet, så der kan holdes ca. 1 meters afstand.
På alle bordene findes en kurv med sprit, engangsklude og en seddel med
retningslinjer, I bedes læse og følge.
Der må kun være 1 person i køkkenerne, og der kan ikke laves mad.
Der er ophængt håndsprit rundt omkring – I kender proceduren.
Det er jeres ansvar at overholde retningslinjerne, da alle skal kunne føle sig
sikre og godt tilpas i husets lokaler.
Vi glæder os til at se jer igen (på 1 meters afstand)

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

Røde Kors arrangerer 15 folkemøder for fællesskabet
Onsdag den 24. juni kl. 18 - 21 i musikhuset i Esbjerg.
”Brug for hinanden – sammen mod Corona”. Med disse ord præsenterer Røde
Kors 15 folkemøder, som vil blive afholdt i danske byer, herunder Esbjerg i
musikhuset den 24. juni.
Formålet med folkemøderne er at finde nye måder at hjælpe de mennesker,
som oplever øget ensomhed og mistrivsel på grund af Covid19. Det skal ske ved
at dele og bygge videre på de nye idéer og det engagement, som er opstået
under corona-krisen i blandt andet frivillige sociale foreninger.
Efter åbningstale og fællessang med Philip Faber, kommer det til at foregå ved,
at lokale ildsjæle indleder folkemøderne med at præsentere, hvad de har gjort
under corona-krisen. Herefter taler lokale debattører om, hvordan vi kan være
sammen på nye og digitale måder.
Efter en pause med blandt andet stand up kommer der fokus på samarbejde og
partnerskaber, hvor dem, der deltager online, bliver inddraget.
Både fysisk og digital
Møderne bliver afholdt flere steder i landet. I Esbjerg bliver det i musikhuset,
men kun med max 50 deltagere fysisk. Til gengæld kan man også deltage aktivt
digitalt, så mødet reelt bliver langt større end de 50.
Efter folkemødet

Håbet med møderne er, at idéudvekslingen vil føre til nye samarbejder og nye
projekter både på forenings- og politisk niveau.
Læs mere her
Se hele programmet her

Vindrosen har fået ny hjemmeside
Vores vigtigste arbejde i Vindrosen er at hjælpe vores medlemsforeninger og
sætte dem i centrum. Det føler vi, at vores hjemmeside kunne afspejle bedre, og
derfor har vi lavet en ny: https://www.vindrosen-huset.dk/
Den grundlæggende tanke med den nye hjemmeside er at præsentere vores
medlemmer mere direkte og gøre dem lettere tilgængelig for besøgende. Derfor
ligger alle vores medlemskategorier nu på forsiden ledsaget af nogle tegninger,
som Vivi Tjørnelund har lavet. Det tager nu kun to klik at finde en forening.
Den sproglige udfordring
En udfordring, som vi og andre frivilligcentre kæmper med, er hurtigt og nemt
at forklare, hvad et frivilligcenter og frivillige sociale foreninger er. For det er
næsten umuligt ikke at bruge ord og vendinger som ”paraplyorganisation”,
”frivilligt socialt arbejde”, ”repræsentantskabsmøde” og andet, som – ærligt talt
– lugter lidt af bureaukrati. Og det skræmmer nogle væk, som egentlig bare
gerne vil hjælpe andre mennesker, fordi de har et stort hjerte.
Derfor fandt vores nu tidligere praktikant Sune Andersen på at lave et lille
slide-show, som viser vores medlemmers logoer i tilfældig rækkefølge. Uden at

bruge et eneste ord viser de, hvad man kan forvente at finde på hjemmesiden.
Vi håber, at det vil give større trafik og i sidste ende flere frivillige.
Hvis man er vant til den gamle hjemmeside, kan det måske være forvirrende
lige i starten at navigere på den. Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål.
Telefon 7545 7085
Mail vindrosen@vindrosen-huset.dk

Vi låser dørene i sommerferien, så HUSK at booke!
Vindrosen holder sommerferie fra fredag den 26. juni til mandag den 3. august.
Vores medlemmer kan dog stadig bruge lokalerne, men det kræver, at I får
booket inden da. Grunden til det er, at vi programmerer dørene, så de er åbne i
de perioder, hvor der er booket lokaler. Er der ingen bookinger, er dørene med
andre ord lukkede.
Book lokaler her: https://www.vindrosen-huset.dk/booking/web/

Social infomesse på SOSU Esbjerg 15. september
Hvis Corona-situationen i øvrigt 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/

§ 18 § 18 § 18 § 18
Ubrugte § 18 midler skal ikke tilbagebetales
Ubrugte § 18 midler for 2020 kan undtagelsesvis overføres til 2021.

Foreninger, som har modtaget støtte, skal med andre ord ikke tilbagebetale
ubrugte midler, som de ellers normalt skal.
I år har 74 sociale foreninger modtaget § 18 midler, som skal bruges til at
afvikle forskellige aktiviteter. Normalt skal penge, som foreningerne ikke når at
bruge inden nytår, betales tilbage igen.
Nu har corona-restriktionerne imidlertid forhindret foreningerne i at
gennemføre mange af de planlagte aktiviteter, og derfor har kommunens Social
& Arbejdsmarkedsudvalg besluttet, at foreningerne undtagelsesvis får lov til at
overføre pengene til næste år, hvis de ikke er brugt til nytår, skriver
JydskeVestkysten.
- Det betyder, at hvis foreningerne får lidt penge til overs, så er der flere at
bruge næste år, siger Henrik Vallø (Borgerlisten) til JydskeVestkysten.
Foreningerne vil modtage en besked om dette fra kommunen.
Ved tvivlsspørgsmål kontakt Esbjerg Kommunes konsulent Elsebeth Nebeling
på elneb@esbjergkommune.dk eller telefon 3069 4006

§ 79 § 79 § 79
Ubrugte § 79 midler skal ikke tilbagebetales
Hvis der stadig ligger § 79 penge på kistebunden til nytår, kan man som
forening blot lade dem ligge.
Esbjerg Kommune stiller ikke særlige krav vedr. tilbagebetaling af § 79 midler i
2020 som følge af Corona-situationen.
Har I spørgsmål vedr. § 79 midler er I velkomne til at kontakte Esbjerg
Kommunes konsulent Karen Marie Andreasen: kmp@esbjergkommune.dk

X-House socialiserer på Zoom
For at holde fast i de sociale relationer, som har været i dvale under
coronakrisen, er foreningen X-House gået online.
En dag i sidste uge sad fire medlemmer af foreningen X-House klar ved hver
deres computer og med et måltid mad. Via online-tjenesten Zoom oprettede de
forbindelse til hinandens kamera og højtaler, og på den måde var X-House’s
første online-fællesspisning i gang.
- Og så sad man bare og spiste og snakkede. De frivillige syntes, det var sjovt og
jeg er temmelig sikker på, at de havde en god oplevelse og at det gav noget
socialt, siger formanden for X-House, Cliff Hulsten, som deltog med et par
franske hotdogs fra sin bil ved en tankstation.
Forening for tidligere misbrugere
X-House er en forening, hvor tidligere misbrugere mødes om forskellige sociale
arrangementer, blandt andet for at holde ensomhed for døren, som er en af de
store årsager til tilbagefald. Med nedlukningen forsvandt dette sikkerhedsnet
for X-Houses frivillige.
- De mistede med et fingerknips kontakten til omverdenen. Som misbruger er
verden meget sort/hvid, men ved samtaler med andre i samme situation, får
man nuancerne med. I pressede situationer er det nærmest den menneskelige
natur at søge tilbage til noget velkendt, også selv om man godt ved, at det er
noget skidt. Hvis man ikke kan komme et skridt frem, så går man to skridt

tilbage i sådan en situation, sagde Cliff Hulsten i et interview med Jydske
Vestkysten den 2. juni.
Søgte og fik penge til computere og abonnementer
For at gå online søgte og modtog X-House 36.000 kroner fra Vellivs akutpulje.
- For pengene har vi købt tre zoom-abonnementer og to computere og der er
også til markedsføring på Facebook for online-arrangementerne, fortæller Cliff.
- Tanken er, at de frivillige låner computerne med hjem og er værter for onlinemøderne. Vi satser på cirka fire møder om ugen.
Blød opstart
For ikke at skræmme folk væk, starter møderne op i det små.
- Der er ingen af de frivillige, der fx kan stå for møder med 50 deltagere endnu.
Der skal lige dannes nogle erfaringer først, så vi tager det stille og roligt til en
start, siger Cliff.
Online-møderne kommer til at omhandle fællesspisning, bingo, foredrag og
hyggesnak.
- Planen er, at det skal fortsætte et års tid også selv om vi åbner X-House inden
da og at der også kommer en online-forbindelse fra lokalerne i X-House.

Vejledningsmøde om § 18 ansøgning
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-socialindsats
Frivillighuset Vindrosen vil være vært med kaffe og kage.

Røde Kors og Boblberg lancerer platformen Sprogland
til online sprogtræning
Der har vist sig at være interesse hos udlændinge og indvandrere for at træne
det danske sprog online med frivillige. Derfor er Røde Kors og Boblberg gået
sammen om online-platformen ”Sprogland”. Her kan man booke en samtale
med en frivillig sprogtræner fra Røde Kors, og træne ”hverdagsdansk”, få hjælp
til at udtale ordene eller forberede sig til eksamen. De frivillige sprogtrænere er
hverken rådgivere eller eksperter, men de er en del af Sprogland, fordi de har
lyst til at hjælpe.
Initiativet udspringer af det nyligt opstartede lignende tilbud "SnakSammen",
hvor det viste sig, at en fjerdedel af alle brugerne i virkeligheden var
interesserede i sprogtræning.
Se mere her: https://boblberg.dk/Sprogland

Mindfulness
– Bliv herre i eget hus
– Opnå mere ro og glæde i dig selv
Mindfulness vil sige nærvær, bevidst opmærksomhed og bevidst tilstedeværelse
i nuet. Denne form for opmærksomhed gør
det muligt på sigt at udvikle en bevidsthed, klarhed og accept af den
virkelighed, der er i det aktuelle øjeblik.
Vores evne til at fokusere og acceptere, frem for at bedømme og fanges ind af
sindet, skærpes, hvilket skaber fleksibilitet i
tænkningen og styrker evnen til at styre sindet.
På dette kursus kombinerer vi teknikker fra mindfulness med kendte teknikker
fra yoga, så du også får mere opmærksomhed på din
krop.
Kurset er en blanding af teori, øvelser og guidede meditationer og indeholder:
Kognitiv træning
Sanseøvelser
Vejrtrækningsøvelser
Meditationer
Afspænding
Kropsøvelser/yogaøvelser

Mindful walking
Underviser:
Lene Beck Urhøj Psykoterapeut og NLP terapeut/coach/underviser med
mange års erfaring som meditationslærer og mindfulnesstræner.
Kursusdage: Mandag 29/6, Onsdag 1/7, Fredag 3/7
Tidspunkt: kl. 9-13
Antal lektioner: 12
Antal deltagere: 6—12
Pris og tilmeldingsfrist: Kr. 350 betales ved tilmelding, tilmeldingsfrist 2
uger før kursusstart
Kontakt:
Daghøjskolen Sydvestjylland
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
e-mail: post@dhskolen.dk
tlf: 7513 9811
www.dhskolen.dk

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 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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