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Februar 2021
I VindrosenNyt februar fortsætter vi vores fokus på at hjælpe vores foreninger
igang med at afholde aktiviteter online, som ellers er i fare for at blive aflyst.

I dette nyhedsbrev
Vindrosen kan hjælpe jer med at bruge Zoom
Online præsentation af Boblberg
Repræsentantskabsmøde 11. marts kl. 17 - 19 afholdes digitalt
Gratis online-kurser
Foreningen Mennesker Mødes har ledige pladser på udflugter i 2021
Veterankoordinator er klar til at styrke indsatsen for veteraner og deres
familier
Røde Kors hjælper udsatte og sårbare i forbindelse med vaccination for
Covid 19
Søg TrygFonden om støtte til projekter, der kan forbedre trivslen blandt
børn og unge i Region Syddanmark

Mette Rindom Pedersen fra Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland oplever stor succes med at
bruge Zoom til blandt andet generalforsamling.

Vindrosen kan hjælpe jer med at bruge Zoom
Hvis I ønsker at afholde generalforsamling, repræsentantskabsmøde eller
lignende, har vi købt 5 pro licenser til Zoom, som vi gerne låner ud til jer.
Vi hjælper jer naturligvis med at få det igang. Kontakt os, så snakker vi om det.
Telefon 7545 7085
Mail vindrosen@vindrosen-huset.dk
Vejledninger
Download pdf vejledning for deltagere i Zoom møder
Download pdf vejledning for arrangører af Zoom møder

Inspiration
Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland sprang ud i videomøder i april sidste år,
og har siden ikke set sig tilbage. Erfaringerne er gode og alle - unge som gamle har glæde af det.

Læs: Hjerneskadeforeningens medlemmer har glæde og gavn af
videomøder

Camilla var ensom i en ny by men fik veninder på Boblberg. Kom med til videomøde om
Boblberg og hør hvordan jeres forening kan bruge Boblberg til at hjælpe jeres medlemmer.

Online præsentation af Boblberg
Hvis du vil høre om mulighederne for at hjælpe jeres medlemmer på onlineplatformen Boblberg, har du muligheden torsdag den 25. februar kl. 19 - 20. Og
du behøver ikke engang at rejse dig fra lænestolen. Det hele foregår via
videotjenesten Zoom, så det kan næsten ikke være nemmere.
Til mødet vil Emma fra Boblberg i Esbjerg fortælle om, hvad Boblberg er, og
hvad I kan bruge det til. Der bliver selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål
undervejs.
Kaffe og kage? Normalt ja. Men online kan vi altså ikke klare det, så den må i
selv brygge og bage.

Tilmelding her
Herunder kan du læse om, hvad Camilla har fået ud af at bruge Boblberg:

Camilla – Bryder ensomheden ved at tage kontakt til andre
At være tilflytter til en by hvor man ikke kender andre end sin kæreste, kan
være svært og til tider ret ensomt. Den følelse havde Camilla, men fandt

gennem Boblberg nye veninder og andre at skrive med. Det gør hende glad at
vide at hun ikke er den eneste, som føler sig ensom.
Camilla er tilflytter til Esbjerg, hvor kæresten i forvejen boede. Hun er vild med
byen, da der er flere indbyggere end på Bornholm hvor hun oprindeligt er fra.
Det er en stor by uden at være for stor, fortæller hun. Da Camilla opdagede
Boblberg turde hun ikke selv oprette en bobl, men tog chancen og skrev til
andre som allerede havde oprettet en bobl.
I dag har hun fundet nye veninder - nogen skriver hun med, og andre mødes
hun med. De nye bekendtskaber har hjulpet på Camillas ensomhedsfølelse. En
af veninderne har hun været til et stort arrangement med i Esbjerg, som er en
super god måde at starte ud på, når man møder nye mennesker. Derudover har
de været ude og spise en enkelt gang, men ses ikke så ofte ellers. Hun har
skrevet med andre piger om ensomhed og er glad for at hun ikke er den eneste,
som har samme følelse.
Selvom Camilla er elev i Biltema og omgås med en masse mennesker dagligt,
kan det være svært at tage det første skridt og kontakte andre. Men nogle gange
skal man udfordre sig selv og turde prøve noget nyt, hvilket er derfor Camilla
har fået kontakt til så mange i dag. Hun kunne helt sikkert finde på at bruge
Boblberg igen og mener at alle som bruger hjemmesiden, har et håb om at finde
et fællesskab og også vil finde det en dag.

Sådan så det ud til Vindrosens repræsentantskabsmøde i 2019. I 2020 blev det udskudt til senere
- nu afholdes mødet digitalt.

Repræsentantskabsmøde 11. marts kl. 17 - 19
- afholdes digitalt
Bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen har besluttet, at repræsentantskabsmødet
torsdag den 11. marts 2021 afholdes digitalt via videotjenesten Zoom.
Én stemmeberettiget repræsentant fra hver forening kan deltage i mødet.
Der er udsendt mail til alle foreningrepræsentanter den 11. februar
Tilmeld jer her og læs også om hjælp til at deltage i et videomøde

Gratis online-kurser
Vindrosens medlemmer har adgang til 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

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

Foreningen Mennesker Mødes har ledige pladser på
udflugter i 2021
1. Bustur til Trapholt kunstmuseum og Geografisk have i Kolding
den 20. maj 2021
Trapholt er museum for moderne kunst, kunsthåndværk og design med
enestående arkitektur og naturskøn placering ned til Kolding fjord.
2. Bustur til Aros og Den gamle By i Aarhus den 19. juni 2021
ARoS er med sine 20.700 kvadratmeter fordelt over 10 etager ét af
Nordeuropas største kunstmuseer. Hvert år modtager ARoS omkring én
million besøgende, hvilket gør det til det mest besøgte kunstmuseum i
Skandinavien.
Den Gamle By er grundlagt af den aarhusianske lærer og translatør
Peter Holm på sin nuværende placering i Botanisk Have i Aarhus i
1914. Peter Holms tanker udgør fortsat idégrundlaget for museets arbejde.
3. Bustur til Frøslevlejren og indkøb i Tyskland
Frøslevlejrens Museum belyser hovedsageligt den tidsperiode, hvor lejren
fungerede som fangelejr for det tyske sikkerhedspolitis fanger i Danmark
1944-45.
4. Bustur til Julemarked i Hamborg og mulighed for besøg i
Modeltog wonderland eller Operaen den 20.-21. november
Se mere og tilmeld jer her

Esbjerg Kommune: Veterankoordinator er klar til at
styrke indsatsen for veteraner og deres familier
René Lenskjold er blevet ansat som veterankoordinator i Esbjerg Kommune.
Han har arbejdet som officer og i lederstillinger i private og offentlige
organisationer. Han har desuden arbejdet som jobkonsulent og kender til det
lokale arbejdsmarked i kommunen.
Tilbage i 2019 vedtog Esbjerg Byråd Esbjerg Kommunes veteranpolitik. Siden
da er der blevet oprettet en hotline, der er en døgnåben telefonlinje for alle
veteraner i Esbjerg og Varde Kommune.
Hvis du eller din familie har brug for støtte for at få hverdagslivet til at fungere,
så er I meget velkomne til at kontakten veterankoordinatoren:
René Lenskjold
renle@esbjerg.dk
Veterankoordinatoren kan blandt andet tilbyde at:
Være din indgang til kommunen
Hjælpe dig videre til de rigtige kontaktpersoner
Vejlede om de mange forskellige tilbud til veteraner
Finde både kommunale og andre veterannetværk
Afholde arrangementer for veteraner og deres familier
Desuden er veterankoordinatoren opsøgende for at kunne støtte udsatte
veteraner og deres pårørende.

Se mere her
Hotline for veteraner og pårørende her

Røde Kors hjælper udsatte og sårbare i forbindelse
med vaccination for Covid 19
Har udsatte og sårbare brug for hjælp til Covidvaccination, kan Røde Kors
Parat, Esbjerg være en mulighed. Røde Kors Parat, Esbjerg har 136 frivillige,
som er klar til at hjælpe borgere i Esbjerg med alt fra transport til vaccination,
bestilling af tid til vaccination og læse og forklare breve fra myndighederne om
Covid 19.
De frivillige fra Røde Kors Parat, Esbjerg bliver matchet med borgere med brug
for hjælp via Røde Kors, Danmark. Har man brug for praktisk hjælp, til fx
transport, til vaccination så ring 3529 9660 alle hverdage mellem kl. 10-14.
Her sidder en gruppe frivillige klar til at tage imod ønsker om hjælp og matcher
behovet med en lokal parathjælper.
Læs mere her

Søg TrygFonden om støtte til projekter, der kan
forbedre trivslen blandt børn og unge i Region
Syddanmark
TrygFondens regionale råd i Syddanmark arbejder for at skabe mere tryghed i
Syd- og Sønderjylland samt på Fyn og øerne. TryghedsGruppens 260.000
medlemmer i regionen har netop stemt om årets fokusområde, og et stort flertal
har besluttet, at børn og unges trivsel skal prioriteres.
I 2021 kan der som altid søges om midler til projekter inden for
alle TrygFondens 12 fokusområder, men rådet vil i år have særligt fokus på
indsatser, der kan fremme børn og unges trivsel.
Har I en god ide til at iværksætte et nyt projekt eller udvikle en eksisterende
indsats om børn og unges trivsel i Region Syddanmark, er I meget velkomne til
at sende TrygFonden en ansøgning.
Læs mere om, hvordan I ansøger her: Gør en forskel for børn og unge i Region
Syd - tryghed.dk
To gange om året uddeler TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark
donationer til både små og store projekter.
Næste frist for ansøgning om støtte er mandag den 1. marts 2021 kl.
12.00.

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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