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september 2020
Sommeren ebber ud og corona-restriktionerne er knap så harske, som de har
været. Det betyder, at der er ved at komme mere aktivitet i foreningslivet efter
adskillige meget søvnige måneder. Det er vi i Vindrosen glade for.
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Frivillighuset Vindrosen forhindrer 8.500
esbjergensere i at miste adgang til Boblberg
”Veninder søges”, ”En rejseven”, ”Sorg”.
For cirka 8.500 borgere i Esbjerg Kommune er den digitale platform Boblberg
en nem måde at finde venner, samtalepartnere, folk i samme situation, netværk
i en ny by osv. Platformen er tilgængelig, fordi Esbjerg Kommune har betalt
120.000 kroner årligt i to år.
1. september stod de 8.500 brugere, et antal, som vokser hastigt, i Esbjerg
Kommune til at miste adgangen til Boblberg i Esbjerg. Men på opfordring fra
Frivillighuset Vindrosen til politikerne, er der fundet en midlertidig finansiering
for resten af året.
Til januar er adgangen på spil igen
De næste par uger er der budgetforhandlinger i Esbjerg Kommune. Her er
tilkøb af adgang til Boblberg i 2021 føjet til som et eksternt budgetforslag fra
Frivillighuset Vindrosen.
Vedtages forslaget beholder de 8.500 mennesker i Esbjerg Kommune deres
adgang til Boblberg. Vedtages det ikke, mister virkelig mange mennesker en
digital livline, som på grund af Coronakrisen er blevet ekstra vigtig for mange.

Links
Se Vindrosens budgetforslag her
Bestyrelsesreferat fra ekstraordinært møde om Boblberg den 6. juli
Læs mere her i referat af møde i social & arbejdsmarkedsudvalg den 25.
august
Hop til Boblberg her

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

Sociale foreninger ønsker mere samarbejde
Torsdag den 27. august var der fokus på udsatte børn, unge og familier i Esbjerg
Kommune med udgangspunkt i Østerbyen. På et netværksmøde satte
repræsentanter for flere sociale foreninger og kommunale indsatser ord på
muligheder for i fællesskab at styrke civilsamfundet i Østerbyen.
Det gjorde de til en workshop, hvor variationer over ordene ”mere samarbejde”
var fremherskende. Fx ønsker flere sociale foreninger at samarbejde med
idrætsforeninger, som kan fungere som en indgang til foreningslivet for udsatte
børn og familier. Flere foreninger ønsker også at blive bedre til at henvise
borgere/frivillige til hinanden og udveksle erfaringer om rekruttering af
frivillige i Østerbyen. En anden pointe var, at hvis flere foreninger samarbejder,
så kan man måske hjælpe en hel familie i stedet for ”kun” et barn.
Derudover ønskede flere at samarbejde om konkrete aktiviteter, som fx
fællesspisning eller sport. Rent fysisk vil det kunne lade sig gøre i noget, der
hedder Platformen.

Platformen tilbyder kvadratmeter til foreninger
Netværksmødet fandt sted på Platformen, som ligger på Gl. Novrupvej 14. Indtil
2019 lå Bieringshus Efterskole på denne 11.000 m2 store grund på hjørnet
mellem Storegade og Gl. Novrupvej. Men skolen gik konkurs og blev snart
derefter opkøbt af Lauritzen Fonden.
Nu hedder stedet Platformen, og de mange nye kvadratmeter, herunder en
idrætshal, er/bliver tilgængelige for sociale foreninger (flere af bygningerne
bliver stadig kælet for af håndværkere).
Når Platformen i slutningen af 2020 står mere klar til brug, vil Vindrosen mere
aktivt promovere muligheden for, at vores foreninger kan benytte sig af stedet.
Ønsker man allerede nu at bruge Platformens faciliteter, kan man kontakte:
Daglig leder Thomas Abrahamsen
T: 5129 5261
M: taa@lauritzenfonden.com
Medvind i Østerbyen kan hjælpe foreninger med at samarbejde
Hvis foreninger ønsker at sætte nye aktiviteter eller samarbejder i gang i
Østerbyen, kan den sociale indsats Medvind i Østerbyen hjælpe hermed.
Medvind i Østerbyen er et 12-årigt samarbejde mellem Esbjerg Kommune og
Lauritzen Fonden, som skal styrke børn og unge i Østerbyen. Et eksempel på
den sociale ulighed mellem Østerbyen og resten af Esbjerg er, at kun 65% er
påbegyndt en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter endt folkeskole mod 89% i den
øvrige kommune.
Kontakt Medvind i Østerbyen:
Leder Claus Julius Blomgreen
T: 7616 0462 / 2134 5789
M: claus@medvind-oesterbyen.dk

Foreningen Det Gode Råd stopper
Hidtil har Det Gode Råd tirsdag eftermiddag rådgivet folk i forbindelse med
deres kontakt til kommunen. Desværre har Andy Pedersen set sig nødsaget til
at lukke foreningen, hvorfor dette tilbud ikke længere er tilgængeligt.
Vi henviser i stedet til Frivillig Åben Rådgivning i Platformen

Dansk Folkehjælp: Er du hjerteløber eller har du lyst
til at blive det?
…så tilbyder Region Syddanmark gratis 4 timers førstehjælpskurser, som
afholdes af Dansk Folkehjælp. Som hjerteløber kan du blive tilkaldt via en app,
når der sker et hjertestop i nærheden af dig. Dermed kan du være med til at
redde liv ved at påbegynde den livreddende førstehjælp indtil det professionelle
beredskab når frem. Du bestemmer selv, hvornår du kan/vil løbe, idet du altid
kan afvise et kald. Tilmeld dig på www.kursusbevis.dk.

Foreningernes dag 5. september er aflyst
Da der stadig ikke må forsamles mere end 100 personer til et arrangement, er
Foreningers Dag den 5. september aflyst.
Det oplyser Esbjerg City, som er arrangør af dagen og har holdt møder med
politiet for at afklare, om det kunne lade sig gøre.

Det kunne det desværre ikke, og de er ekstra kede af aflysningen, da 20 nye
foreninger havde tilmeldt sig.
16 af Vindrosens medlemmer havde tilmeldt sig - vi håber, at I tilmelder jer
igen næste gang, det bliver muligt.

Frivillighedsfest 25. september 2020
På trods af corona-krisen afholdes der igen i år frivillighedsfest i Rådhushallen
på Esbjerg Rådhus fredag den 25. september. De fysiske rammer om festen vil
blive tilpasset i forhold til behov. Til festen vil Social & Arbejdsmarkedsudvalget
uddele frivillighedspriserne og takke for den store frivillige indsats.
Man kan stadig nå at tilmelde sig. Fristen er 10. september.
Læs mere og tilmeld jer her

22 deltog i § 18 vejledningsmøde i Vindrosen

Den 25. august vejledte specialkonsulent Elsebeth Nebeling fra Esbjerg
Kommune 13 foreninger i hvordan de skal bære sig ad med at søge penge fra §
18 puljen til deres sociale aktiviteter i 2021.
I det store hele er ansøgningsproceduren som den plejer at være, så hvis man
været igennem ansøgningsproceduren før, er man allerede godt på vej.
Som Esbjerg Kommune tidligere har meldt ud i JydskeVestkysten, behøver
foreninger ikke at betale penge tilbage til kommunen, som man pga coronakrisen ikke har haft mulighed for at bruge som planlagt.
For mange foreningers vedkommende vil det til gengæld betyde, at der er flere
penge i foreningskassen end normalt. Behov for at søge om penge fra § 18
puljen må derfor forventes at være mindre end normalt.
Ansøgningsfristen er 1. oktober.
Klik her for at søge
Har I brug for hjælp til at lave jeres ansøgning, kan i kontakte Vindrosen:
Telefon 7545 7085
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk
Eller specialkonsulent i Esbjerg Kommune, Elsebeth Nebeling
Telefon 7616 9254
Mail: elneb@esbjergkommune.dk
HUSK! At i kan søge sammen med andre foreninger om fælles aktiviteter. Det
har flere foreninger haft gode erfaringer med de sidste par år.

Ikke længere adgang til køkken i daghøjskolen
For at forhindre caféens køkken i at udgøre en smittefare for brugerne, er det
besluttet, at man som forening ikke har adgang til det, så længe corona-krisen
er til stede.
Kapaciteten er desuden nedsat til 35 personer, hvis man tager både det store og
det lille rum i brug.

Kend din hjernesygdom og hvilke konsekvenser den
har for dig, dine omgivelser og din livskvalitet
Ved Birthe og Carsten Kock-Jensen
Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 16.30 – 18.30
Den røde okse, Tarphagevej, 6710 Esbjerg V
Foredraget handler om hjernesygdom og de konsekvenser man møder i forhold
til partner, samliv, familie og pårørende. Du tages med på en rejse i at forstå
hjernesygdommes fysiske, neurologiske og neuropsykologiske konsekvenser og
hvordan det kan være, at kroppen ikke fungerer som tidligere.
Pris: 50 kroner, som inkluderer kaffe/the
Klik her for at tilmelde dig
Senest den 25. september 2020

Videnstema om samfundssind af Center for Frivilligt Socialt Arbejde:

Danskerne hjalp hinanden under corona
Coronakrisen viste, at borgerne i den grad er klar til at hjælpe deres
medmennesker, når der er brug for det. Med afsæt i tal fra en stor
befolkningsundersøgelse af hjælpen under corona beskriver Videnstemaet en
profil af hjælperne og giver bud på, hvordan foreninger kan bruge viden fra

coronakrisen til at udvikle det frivillige engagement.
Klik for at læse mere

Efterårskurser udbudt af Center for Frivilligt Socialt
Arbejde
CFSA's kursussæson med kurser og webinarer for frivillige og ansatte i det
frivillige sociale arbejde åbner igen. Allerede fra torsdag den 20. august 2020
kan du se, hvilke landsdækkende og lokale kurser CFSA udbyder i efteråret. Der
åbnes for tilmelding torsdag den 27. august klokken 12.
Klik her for at læse mere

Foredrag: Hvordan tackler man Parkinson og demens
som familie?
Anja og Frank Holst fra Askov fortæller om Franks Parkinson- og
demenssygdom, og om hvordan de i deres familie har tacklet problemerne og
om den svære beslutning at bo hver for sig.
Arrangementet foregår i Helle Hallen, Vrenderupvej 40C, 6818 Årre
Torsdag d. 29. september kl. 19.00 - 21.00
TILMELDING TIL: Karen Wagner 5057 7355
ARRANGEMENTET ER GRATIS.
Der holdes afstand i lokalet og der er sprit ved indgangen.
Der vil blive serveret en kop kaffe.
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Telefon: 7545 7085
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Esbjerg
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Træffetid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-15
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Ribe
Tangevej 6D, 6760 Ribe
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Bramming
Jernbanegade 8, 6740 Bramming
Træffetid: Tirsdag i lige uger kl. 15-17
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