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Det kan I læse om i Vindrosens nyhedsbrev for marts
Foreningen Giv En Hånd vil hjælpe børn i sorg og krise
Nyt punkt på programmet til repræsentantskabsmøde
Ny afasi-gruppe i Ribe
Kommunikationsredskab giver hjerneskadede sproget igen
Har I husket tekst til HHH? Deadline fredag den 6. marts
5 ledige pladser til frivilligmessen på UC-Syd den 16. april
EnSom Mad - nyt tilbud i Ribe
Internet-værktøj skal bekæmpe ensomhed
Frelsens Hær holder kvindeaften og mandeaften
Kommende aktiviteter i Frivillighuset Vindrosen

Foreningen ”Giv En Hånd” vil hjælpe børn i sorg og

krise
Mange børn har ikke et sted at gå hen med deres sorg over fx dødsfald,
skilsmisse eller sygdom. Derfor har Lisette Birk stiftet foreningen Giv En
Hånd, hvor frivillige fagpersoner skal hjælpe børnene.
Når et barn mister en forælder, oplever mobning, skilsmisse eller alvorlig
sygdom, har det brug for hjælp til at håndtere sorgen og forstå sine følelser. Den
hjælp kan familien ikke altid give, så der kan der være behov for at møde andre,
som har oplevet det samme og for at snakke med professionelle fagpersoner.
Sådanne tilbud er desværre en mangelvare for tiden.
- Jeg talte med en lærer, som sagde, at de ikke ved, hvad de skal gøre, når en
elev har mistet en forælder eller på anden måde har det svært, da de har ikke
ressourcer til at gøre noget, fortæller Lisette Birk, som derefter undersøgte
behovet nærmere.
- Jeg fandt ud af, at behovet for sorggrupper for børn var stort, og da jeg i lang
tid har haft lyst til at hjælpe børn og unge, var det oplagt for mig at starte en
forening, som kunne hjælpe, siger Lisette, som derfor stiftede foreningen Giv
En Hånd.
Samtale- og sorggrupper i Frivillighuset Vindrosen
Giv En Hånd vil hjælpe børn i alderen 6 – 17 år. Det kommer til at foregå i
mindre grupper i Frivillighuset Vindrosens lokaler.
- Vi vil tilpasse grupperne efter... Læs resten af artiklen på Vindrosens
hjemmeside, klik her

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

Kl. 16.45
Kl. 17.00
Kl. 17.45
Kl. 18.30

Indregistrering af repræsentanter
Repræsentantskabsmødet - dagsorden ifølge vedtægter
Workshop om input til dialogmøde med politikere
Middag med mulighed for at netværke med andre foreninger

Nyt punkt på programmet til repræsentantskabsmøde
Hvert år mødes Frivillighuset Vindrosens bestyrelsesmedlemmer og
medlemsforeninger med politikerne i Esbjerg Kommune, for at drøfte hvordan
forholdene for frivillige sociale foreninger kan forbedres.

I år er det Frivillighuset Vindrosens tur til at sætte dagsordenen til mødet den 9.
juni. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet, at der skal sættes fokus på
”samspillet mellem kommunen og de frivillige”, som er et af de fire
indsatsområder i Esbjerg kommunes ”Strategi for den frivillige sociale indsats
2019-2022”.
Hvad skal vi spørge politikerne om?
Hvilke svar skal vi afkræve de ansvarlige politikere på området, så de bedst
muligt holdes til fadet i forhold til samspillet mellem kommunen og de
frivillige. Hvordan ER forholdet mellem kommunen og de frivillige – altså jer?
Det vil bestyrelsen meget gerne blive klogere på, så derfor er det blevet besluttet
at tilføje punktet ”Workshop om input til dialogmøde med politikere” på
programmet til repræsentantskabsmødet den 19. marts.
På workshoppen kommer I til at diskutere med hinanden om jeres aktuelle
udfordringer som forening og derefter formulere spørgsmål som er relevante at
tage med til de udvalg, der kommer til mødet: Borger & Arbejdsmarked,
Børn & Familie, Sundhed & Omsorg og Kultur & Fritid.
Spørgsmålene vil blive afleveret til forvaltningen i god tid, så politikerne kan
blive ordentligt klædt på til at svare på dem.
Tilmelding til rep. møde her: https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/27/
Har man ikke mulighed for at deltage til mødet, er man velkommen til at skrive
sine forslag på:
Vidensforum: www.facebook.com/groups/2518729871687621/
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk
Læs mere om dialogmøderne her:
https://vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/361-dialogmoder-medesbjerg-kommune-far-ny-form

Ny afasi-gruppe i Ribe
Hvis man er ramt på sproget af en blodprop eller blødning i hjernen, har man
afasi. Det er en sygdom, som gør livet mere besværligt på en lang række måder.
Nu får afasi-ramte og deres pårørende et sted at mødes med ligesindede i
Frivillighuset Vindrosen i Ribe.
Tanken med at mødes med ligesindede er, at den forståelse, man møder hos
mennesker i samme situation som en selv, er langt større, end hos folk, som
ikke kender problemet på egen krop. Det gælder for såvel den syge som for den
syges pårørende, og derfor er der plads til begge parter på samme tid men i
hvert sit lokale.
To pensionerede logopæder er frivillige primusmotorer i grupperne.
Hvor: Frivillighuset Vindrosen i Ribe
Hvornår: Tredje torsdag i måneden fra kl. 14 – 16
Mere information og tilmelding kan ske til Ulla Toftalið Nielsen på telefon:
50712374

Kommunikationsredskab giver hjerneskadede sproget
igen
Hjerneskadede, der har mistet sproget, får nu hjælp af et nyt
kommunikationsredskab. Redskabet består af en pakke med relevante billeder
og er udviklet i samarbejde mellem Sydvestjysk Sygehus Esbjerg,
Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland og kommunerne i Region Syd.
De fleste har nok prøvet at smutte ind i en butik og spørge, om de kan låne et
toilet. Det går som regel nemt og hurtigt og fem minutter efter er man videre.
Men hvis man har afasi, hvilket vil sige, at sproget har taget skade på grund af
en blodprop eller blødning i hjernen, så kan situationen blive ubehagelig.
Butiksassistenten forstår ikke, hvad man siger, fagterne giver heller ikke rigtig
mening og bagved vokser publikummet.
- Folk med afasi ender desværre ofte med en depression eller i ensomhed, fordi
de mister evnen til at kommunikere ordentligt. De magter ikke at gå ud, kan
ikke gå i en butik og nogle kan ikke engang læse. Og så er det nemmere at blive
hjemme, forklarer Mette Rindom Pedersen, formand for
Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland.
En pakke med billeder skal hjælpe
For 3½ år siden blev Mette Rindom Pedersen kontaktet af Sydvestjysk Sygehus
Esbjerg.
- De ville lave et projekt, som skulle munde ud i nogle
kommunikationsredskaber til afasi-ramte. Projektet hed ”KomTil” og var et
samarbejde mellem Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet og
Hjerneskadeforeningen.
- Da finansieringen på fire millioner kroner var på plads, med godt tre millioner
kroner fra Trygfonden, gik Syddansk Universitet i gang med at udarbejde en
redskabskasse i samarbejde med afasi-ramte, pårørende og fagpersonale fra

sundhedssektoren.
Læs resten af artiklen og se flere billeder af
afasi-pakken her - klik her

Vi skal bruge tekst til HHH senest fredag
Den (måske) vigtigste opgave Frivillighuset Vindrosen har, er at gøre
opmærksom på vores medlemsforeninger og deres virke. Det gør vi blandt
andet med vores sociale vejviser Hvem Hjælper Hvem, som også findes digitalt
på vores hjemmeside.
For at Hvem Hjælper Hvem er noget værd, skal den holdes opdateret, og derfor
er det vigtigt, at I skriver til os senest fredag den 6. marts med evt.
ændringer i teksten.
I bedes skrive til os uanset om der er ændringer eller ej på:
vindrosen@vindrosen-huset.dk

5 ledige pladser til frivilligmesse på UC Syd
Der er stadig plads til fem foreninger til frivilligmessen på UC Syd den 16. april.
Her kan Vindrosens medlemsforeninger fortælle fremtidens skolelærere,
sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, jordemødre,
administrationsbachelorer m. fl. om deres arbejde.
Tilmeldingsfrist den 3. april her:
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/26/

EnSom Mad - nyt tilbud i Ribe
EnsOm Mad er et tilbud til dig, som bor i Ribe og ønsker at møde nye
bekendtskaber og danne nye relationer.
Landsorganisationen KFUM’s Sociale Arbejde, Kontakten (tidl. Kraftcentret) og
Ribe Provsti er gået sammen og tilbyder nu muligheden for socialt samvær i
hyggelige rammer og med andre mennesker fra Ribe.
EnsOm Mad startede på Café Finns Paraply i Esbjerg og har med stor succes

samlet mennesker til hyggelige timer sammen. EnsOm Mad handler om at lave
mad sammen med andre gæster og frivillige.
Sct. Peders Café er så venlige at lægge lokaler til, så man kan få nogle hyggelige
timer sammen med madlavning og fællesspisning. Der vil hver gang være en
aktivitet, som fx kan være banko, brætspil eller en gåtur. Du skal ikke være god
til at lave mad, men du skal have lyst til at deltage i fællesskabet omkring
madlavningen.
Man samles på Sct. Peders Café første gang tirsdag d. 25. februar kl. 16-20 og
derefter hver tirsdag i ulige uger – i alt 8 gange.
Tilmelding skal ske til koordinator Diana Terp Pedersen på tlf. 2131
6476
HVOR OG HVORNÅR?
På Sct. Peders Café, Sct. Peders Gade 5 i Ribe - se www.sctpeder.esbjergkommune.dk/cafe
Hver tirsdag i ulige uger kl. 16-20 - første gang d. 25. februar
KONTAKT
Vil du vide mere, så kontakt koordinator Diana Terp Pedersen
på dtp@kfumsoc.dk / mobil 2131 6476

Nyt internet-værktøj skal bekæmpe ensomhed
Ensomhed er en af de store sociale problemer i vores samfund. For at hjælpe
mennesker ud af ensomheden, er Esbjerg Kommune gået i samarbejde med det
digitale fællesskab Online Befriender. Her kan man som frivillig have videosamtaler med ensomme mennesker, da helt almindelige samtaler er et af de
allerbedste våben mod ensomhed.
Læs mere om Online Befriender her: https://www.esbjerg.dk/dinfritid/frivillig/online-befriender

KVINDEAFTEN
Den anden onsdag i måneden kl. 19.00 samles kvinderne til en hyggelig aften i
fællesskab med hinanden.
Vi snakker, hygger og lærer hinanden at kende over en god kop kaffe/te med
brød. Du er velkommen til at have dit håndarbejde med (det er ikke krav) Vi
synger sammen og deler en andagt. Tilmelding til Wenche Schmidt mobil
51271285.
Du er velkommen til at kontakte os hvis du vil høre mere.
Kaffe og brød: 25,00 kr.
Frelsens Hær, Skolegade 55 – 6700 Esbjerg.
Tlf. 75121270 - esbjerg@fhmai.dk – MobilPay 13276

MANDEAFTEN
Vi hygger med god mad, sang og andagt. Vi mødes den sidste onsdag i hver
måned kl 18:00.
Frelsens Hær, Skolegade 55 – 6700 Esbjerg.
Kontakt Allan - telefon: 2024 4558

Frivillighuset Vindrosens aktiviteter
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
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

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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