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Velkommen til VindrosenNyt april. Vi havde håbet på, at den seneste

genåbningsrunde ville give os mulighed for at åbne dørene bare lidt mere op for

foreningsaktiviteter, men det kan vi desværre ikke. 

Til gengæld har vi haft held med at afholde et repræsentantskabsmøde, som var

udskudt fra 2020. Det blev afholdt på Zoom og der var et godt fremmøde. Det

betyder, at I kan læse om Vindrosens nye bestyrelse her. 

 

Psst! Er der andre i jeres foreninger, der kunne have lyst til at læse

nyhedsbrevet? Så send det lige til dem :-) 

 

I dette nyhedsbrev 

Corona: Intet nyt for foreninger i Vindrosen 

§ 18 samarbejdsmøde på Zoom - torsdag den 6. maj kl. 19 

Vindrosen har fået ny bestyrelse 

Lene Voetmann er ansat som pårørendevejleder i Esbjerg Kommune 

2 Timer Om Uge: Gaveposer skabte glæde i en trist tid 

Gratis online-kurser

OBS!
Er der andre i jeres bestyrelse eller i foreningen, som kunne have lyst til at læse
nyhedsbrevet, så vil vi gerne opfordre jer til at sende det til dem.

https://mailchi.mp/3b3509e68f5d/vindrosennyt-november-5555462?e=[UNIQID]


Corona: Intet nyt for foreninger i Vindrosen

Mange af jer har ringet for at høre, om det er blevet muligt at samles om
foreningsaktiviteter igen i Vindrosens lokaler. Vores svar til jer er desværre
fortsat, at der er lukket for offentlig adgang og at man kun må mødes fem ad
gangen som hidtil i Vindrosens lokaler. De officielle restriktioner for indendørs
aktiviteter gælder foreløbig til den 21. maj.

Vi glæder os til at se jer, når det kan lade sig gøre, og lover at sige til, lige så
snart det er muligt.

Indtil da træffes vi stadig på telefon 7545 7085 eller mail vindrosen@vindrosen-
huset.dk

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


§ 18 samarbejdsmøde på Zoom 
- torsdag den 6. maj kl. 19 
 
Nu ved vi med sikkerhed, at vi afholder § 18 samarbejdsmøde torsdag den 6.
maj kl. 19.00 - 21.00. Her vil I have mulighed for at finde ud af, hvem I ønsker
at samarbejde med om jeres aktiviteter både i år og næste år. 
Mødet finder sted på Zoom, så I behøver ikke gøre andet end at tænde jeres
computer, iPad eller hvad I nu har, for at være med. 
 
Hvad kunne I tænke jer at samarbejde om i år? 
Mange af jer har allerede søgt og fået penge fra § 18 midlerne til at afholde
aktiviteter i år. De aktiviteter kan I sagtens afholde i samarbejde med andre
foreninger. Til mødet vil alle deltagerne blive inviteret til at fortælle om hvilke
aktiviteter, de har planlagt at afholde i år. Herefter kan vi snakke sammen og
finde ud af, om nogle af jer kunne have lyst til at arbejde sammen med andre
om aktiviteterne. Det kan fx være, at jeres planlagte bustur kun er halvt booket,
eller måske kommer der ikke helt så mange til jeres foredrag, som I egentlig
kunne ønske jer. 
 
Hvad kunne I tænke jer at samarbejde om næste år? 
Når man søger § 18 midler, kan man søge til aktiviteter i samarbejde med
andre. Der vil derfor også blive mulighed for at drysse tanker og ønsker ud i
plenum, så I kan begynde at stable fælles aktiviteter på benene i god tid inden
fristen for at søge §18 midler. 
 



Fristen for at søge § 18 midler er 1. oktober, så det er en god idé at få tankerne
på gled allerede nu. 
 
Læs mere om § 18 på Esbjerg Kommunes hjemmeside
 
Tilmeld jer her

Vindrosen har fået ny bestyrelse

På billedet ses den nye bestyrelse i Frivillighuset Vindrosen samt to
medarbejdere. 
 
Øverst fra venstre: Erling Winterskov, Ældre Sagen Esbjerg; Britt Schak
Hansen, daglig leder i Vindrosen; Janus Valsted, PR- og foreningskonsulent i
Vindrosen; Bente Jørgensen, UlykkesPatientforeningen. 
 
Midterste række fra venstre: Gitte Morberg Jensen, Træfpunkt Sædding;
Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværk i Esbjerg/Varde; Bent Peter
Larsen, Kræftens Bekæmpelse; Maja Theresia Muff Jensen, IMCC. 
 
Nederste række fra venstre: Jens Grønskov, Dansk Handicap Forbund
Esbjerg; Flemming Kristiansen, Børns Voksenvenner Esbjerg. 
 

Den 11. marts 2021 afholdt Frivillighuset Vindrosen sit første digitale
repræsentantskabsmøde. Det fungerede upåklageligt og havde 19
stemmeberettigede deltagere.

https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/stoette-til-frivillig-social-indsats
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/47/


Fra den tidligere bestyrelse havde medlemmerne Claus-Brinch Danielsen, Cliff
Hulsten, Ella Hedegaard og Karen Rasmussen på forhånd oplyst, at de ikke
ønskede at genopstille til bestyrelsen. Ella Hedegaard stillede dog op som
suppleant, men blev ikke valgt. Vindrosen takker for jeres store indsats gennem
mange år :-) 
 
Til den nye bestyrelses første møde torsdag den 8. april blev Gitte Morberg
Jensen genvalgt som formand og Erling Winterskov blev valgt som
næstformand. 
Når referatet fra mødet er godkendt, lægges det op på hjemmesiden her og
sendes per mail til foreningsrepræsentanterne.

Bestyrelsen er nu som følger:

 

Formand Gitte Morberg Jensen, TRÆFPUNKT Sædding - genvalgt til
bestyrelsen
Næstformand Erling Winterskov, Ældre Sagen Esbjerg
Bent Peter Larsen, Kræftens Bekæmpelse i Esbjerg - nyvalgt
Flemming M. Kristiansen, Børns Voksenvenner Esbjerg
Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværk i Esbjerg/Varde
Bente Jørgensen, UlykkesPatientforeningen - genvalgt

Suppleanter

Maja Theresia Muff Jensen, IMCC - nyvalgt
Jens Grønskov, Dansk Handicap Forbund Esbjerg - nyvalgt

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

https://www.vindrosen-huset.dk/om-os/organisation/bestyrelsen
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


Lene Voetmann er ansat som pårørendevejleder i
Esbjerg Kommune

Pårørende til mennesker med langvarig fysisk eller psykisk sygdom eller
handicap kan nu få individuel vejledning og sparring hos Lene Voetmann, der
er blevet ansat som pårørende vejleder i Esbjerg Kommune. Dermed er et
langvarigt ønske hos flere foreninger og pårørende, som har arbejdet i lang tid
for at få oprettet stillingen, blevet opfyldt.

Arbejdsgruppe pegede på Lene 
Ansættelsen af Lene blev virkelighed, da en arbejdsgruppe med repræsentanter
fra Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Frivillighuset Vindrosen blev
nedsat af Esbjerg Kommune til at finde den rigtige kandidat til jobbet. Der var
enighed i udvalget om at pege på Lene Voetmann, siger borgmester Jesper
Frost Rasmussen i en pressemeddelelse.



Arbejder på tværs af de kommunale afdelinger 
Lene vil arbejde på tværs af de kommunale afdelinger for at sikre et smidigt
samarbejde, så pårørende kommer til at opleve én indgang til kommunen.

Alle voksne pårørende kan blive guidet videre eller få råd og vejledning hos
pårørendevejlederen.

Målgruppen omfatter pårørende til mennesker med langvarig fysisk eller
psykisk sygdom eller handicap. Det kan også dreje sig om aldersbetingede
funktionsnedsættelser eller udfordringer på grund af et misbrug. 
 
Individuel vejledning 
En af de vigtige opgaver for pårørendevejlederen bliver individuel vejledning og
sparring, der tilpasses efter behovet hos den pårørende. Det kan fx handle om
konkrete bekymringer eller praktiske udfordringer i hverdagen. Der vil være
stor fokus på, om den pårørende også selv har udfordringer, og måske er der
brug for gode råd om, hvordan man passer på sig selv, når man er nær
pårørende til en, der har det meget dårligt.

46-årige Lene Voetmann tiltrådte den to-årige stilling den 1. marts 2021. 
 

Kontaktinformationer

Pårørendevejleder Lene Voetmann 
Telefonnummer: 23 60 74 44

Telefontid:

Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.30
Torsdag kl. 8.00 - 17.00 
Fredag kl. 8.00 - 13.00 
 
Læs mere her

 

https://www.esbjerg.dk/sundhed-og-sygdom/paaroerende


Gaveposer skabte glæde i en trist tid 
 
Foreningen 2 Timer Om Ugen, som hjælper flersprogede børn i alderen 3 - 8 år
til at snakke bedre dansk, skabte lørdag den 13. marts glæde ved at komme med
små gaveposer til de små poder. 
Flot historie om en god indsats i Ugeavisen. 
 
Læs den her

Gratis online-kurser 
Vindrosens medlemmer har adgang til otte lærerige videoer af Ingerfair, som
udvikler bæredygtige frivilligmiljøer. Videoerne omhandler forskellige emner
indenfor den frivillige verden. 
Videoerne er tilgængelige døgnet rundt, så I kan se dem, når som helst I ønsker
det.

Online generalforsamling via Zoom
Frivillige fra fem generationer
Derfor slår rekruttering af frivillige fejl
Sådan bruger du de sociale medier til at engagere flere
Sådan rekrutterer du frivillige gennem lokalavisen
Besøg i dagligstuen med Skype eller Facetime
Hold fast i de frivillige online med Zoom – uden at være IT-Specialist
Kom online med Facebook – trin for trin til grupper og sider
Hold kontakt med foreningens ambassadører med video og Facebook live

Vindrosens hjemmeside

Vindrosens Facebook-side

Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling

Vindrosens arrangementer

https://ugeavisenesbjerg.e-pages.pub/titles/ugeavisenesbjerg/7987/publications/513/pages/62
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/45/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/37/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/38/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/39/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/40/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/41/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/42/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/43/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/44/
https://www.vindrosen-huset.dk/
https://www.vindrosen-huset.dk/
https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/


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

 
 

 
 

 
 


