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Ferien venter lige om hjørnet. Og det er godt, for så er der tid til at læse dette
nyhedsbrev, som er længere, end det har været i meget lang tid. Tiil gengæld er
der masser af godt at hente, og endelig er der ikke et ord om det der, der har
fyldt så meget i så lang tid...
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Vindrosen holder ferielukket
Frivillighuset Vindrosens sekretariat holder ferielukket i uge 27, 28, 29 og 30.
Hvis I ønsker at bruge Vindrosens lokaler i dette tidsrum er I velkomne, men
det er vigtigt at I booker dem så hurtigt som muligt, så vi kan nå at indstille
dørene, så I kan komme ind.

Det er ikke muligt at kontakte os i perioden. I nødstilfælde kan I dog ringe til
Britt Schak Hansen på telefon 3035 1333.
God sommer!

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.

FOTO: Vanja Horvat Pedersen fortæller om Silkeborg Kommunes indsats mod ensomhed.

Nu skal der gøres noget:

Vindrosen og de tre råd samler kræfterne til kamp
mod ensomhed
Det er ikke nok kun at fokusere på unge, kun på psykisk syge eller kun på
handicappede, hvis man for alvor vil søsætte projekter, der skal reducere
ensomhed. For ensomhed rammer bredt. Ensomhed rammer mennesker uanset
køn, alder, socialstand og helbred, selv om visse grupper selvfølgelig er
overrepræsenterede. I forbindelse med Corona-krisen er ensomhed blevet et
endnu større problem, og der er kommet mere fokus på det.
Derfor er Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet samt Frivillighuset
Vindrosen for første gang nogensinde gået sammen om et fælles indsats: at
sætte større turbo på at realisere Esbjerg Kommunes Vision 2025 hensigt om

”Fællesskab og mangfoldighed – her skal være plads til alle, og færre skal
opleve ensomhed”.
Overraskelse over omfanget af ensomhed
Tirsdag den 22. juni mødtes rådene og Frivillighuset Vindrosen for første gang.
For at sparke mødet og tankerækkerne i gang var der oplæg af Majken
Lundberg fra Folkebevægelsen mod Ensomhed og Vanja Horvat Pedersen fra
Silkeborg Kommune.
Majken Lundbergs oplæg handlede især om hvordan ensomhed opstår, hvor
stort problemet er, og i hvilke befolkningsgrupper problemet især findes. Her
blev deltagerne især overraskede over at høre, hvor voldsomt ensomhed
rammer forskellige grupper af udsatte, samt unge og etnisk ikkedanske. Majken Lundberg fortalte også om en national strategi mod ensomhed,
som 77 organisationer på tværs af sektorer står bag. Det et fælles nationalt
opråb om, at der er brug for et nyt syn på ensomhed og på at tænke på tværs af
både sektorer, fagområder og ressortområder. Læs om strategien her
”Der bør ansættes en fællesskabsguide”
Vanja Horvat Pedersens oplæg handlede om nogle af de mange tiltag mod
ensomhed, hun har været med til at sætte i gang i Silkeborg Kommune.
Noget af det, som deltagerne især bed mærke i, var ansættelsen af en
fællesskabsguide i Silkeborg Kommune og den effekt, hun har, som link
imellem borger, kommune og frivillighus.
I den efterfølgende workshop, var der bred enighed om, at Esbjerg Kommune
bør overveje også at ansætte en fællesskabsguide på samme måde, som der for
nylig er blevet ansat en pårørendevejleder.
Se en video med fællesskabsguiden i Silkeborg her
Hør Vanja fortælle om Silkeborg Kommunes indsats mod ensomhed her
Dialogmøde med byrådspolitikere
De tre råd, som mødtes til temamødet, udgøres af nogle af dagligdagens
eksperter indenfor hver deres felt og tages med på råd af byrådet, når det er
relevant. Det betyder, at de har stor indflydelse på mange politiske beslutninger
i Esbjerg Kommune. De tre råd og Vindrosen vil arbejde videre med forslagene
fra temamødet og fremlægge dem på dialogmøde med byrådspolitikerne den
27. oktober. Håbet er naturligvis, at politikerne igen lytter og omsætter
forslagene til reelle handlinger.
Mødet førte også til samarbejde om bedre tilgængelighed
Da det var første gang, at rådene var samlet på et sted, blev der også taget
initiativ til at tage fat i en anden problemstilling, som alle rådene har en
interesse i at løse; nemlig tilgængelighed i det offentlige rum for gangbesværede
og kørestolsbrugere. Som eksempel på problemet blev nævnt krydset ved Bilka,

hvor man skal passere otte kantsten for at skifte bus. Der blev nedsat en
tværgående arbejdsgruppe til at finde en løsning og råbe politikerne op.

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

§ 18 - § 18 - § 18
Husk vejledningsmøde om § 18 ansøgninger den 24. august:

Nye ansøgningsregler om § 18
Det har været et ønske fra Social & Arbejdsmarkedsudvalgets side at evaluere
den måde, som § 18 midlerne bliver uddelt til foreningerne på. Derfor blev
Frivillighuset Vindrosen i foråret bedt om at gennemgå fordelingskriterierne og
komme med anbefalinger til ændringer.
Vindrosen ønskede differentierede bevillinger
Efter at have gennemgået forvaltningens analyse af 18-midlerne, foreslog
Vindrosen, at det skulle være muligt at differentiere mellem forskellige
ansøgninger, så fx særligt udsatte ville blive tilgodeset. Helt konkret ville det
have betydet, at hvor alle ansøgte beløb nu bliver skåret lige meget, fx 80
procent, ville søgninger til aktiviteter for fx særligt udsatte have fået fuld eller
større dækning, mens andre ansøgte beløb ville være blevet beskåret kraftigere.
Tilskyndelse til samarbejde
Samtidig pegede Vindrosen på muligheden for at reducere det beløb,
foreningerne kan søge om til foredrag, da vi ønsker at tilskynde til større
samarbejde om foredrag og da vi kunne se, at der blev brugt mange penge på
samme type foredrag, hvor foreningerne med fordel kunne have gået sammen.
Mere gennemsigtighed
Det tredje forslag fra Vindrosen var, at der stilles krav om, at alle foreninger
anvender et elektronisk standardskema til budget og regnskab for det beløb, der
søges om, for at skabe større gennemsigtighed om brugen af 18 midlerne.
Social & Arbejdsmarkedsudvalget valgte ikke at følge forslaget om individuelle
bedømmelser af ansøgninger, men besluttede at følge de to andre.
Læs Social & Arbejdsmarkedsudvalgets referat om de nye regler her under
punkt 5
Ny ansøgningsprocedure

Kravet om at benytte en ny type elektronisk budget og regnskab betyder, at
ansøgningen i år kommer til at være lidt anderledes end før. Vi vil derfor
opfordre jer til at komme til Vindrosens vejledningsmøde om § 18 tirsdag den
24. august, og høre om de ændringer, der kommer.
Meld dig til § 18 vejledningsmøde her

Er I for små til store arrangementer?
Så arbejd sammen med andre
Hvis I vil have en god foredragsholder, eller lave et større arrangement, som
kræver mange deltagere, er der flere fordele ved at arbejde sammen med andre
foreninger.
- I kan søge om flere penge fra § 18 midlerne
- Jeres samlede medlemsskare er større
- I er flere om at få arrangementet op at stå
- I lærer nye mennesker at kende
- Der er inspiration og aha-oplevelser at hente hos andre foreninger
Og sikkert meget andet.
Brug Vindrosens forum til at komme igang
Det kan selvfølgelig være et problem at komme i kontakt med hinanden. Derfor
har Vindrosen oprettet et lukket forum på Facebook, hvor kun foreningsaktive
har adgang.
Her kan I hurtigt og nemt lufte jeres idéer om fx et foredrag med Hr Dyhr Von
Dygtich, og så håbe på, at andre har lyst til at hoppe med på vognen. Det tager
ikke mange minutter at komme i gang.

Hvis I ikke allerede er medlem af forummet, så klik her og anmod om at blive
medlem.

Ny gruppe for yngre blinde og svagtseende
For 35-65-årige blinde og svagtseende med lyst til aktiviteter som vinsmagning,
kajaksejlads, gåture og hvad man nu ellers finder på i fællesskab, er der godt
nyt.
Under Dansk Blindesamfund kreds Syd- Vestjylland er der oprettet en gruppe
for de yngre eller ”ungegruppen” sagt med et glimt i øjet. Initiativet er taget af
nogle fra bestyrelsen i kreds Syd- Vestjylland. I ”ungegruppen” er det idéen, at
man skal være aktiv sammen med andre blinde og svagtseende.
Interesserede kan kontakte John Holm Filtenborg på telefon 3195 3315 eller
mail J.filtenborg@it.dk

Kom med i motorrummet til et stort foreningssamarbejde:

§ 18-samarbejde blandt mange af Vindrosens
medlemsforeninger
Som kort omtalt i Vindrosens Forum på Facebook er flere medlemsforeninger
gået sammen om en foredragsrække med hovedtemaet:
Sundhed . Etik . Livskvalitet – er der mon lige muligheder for alle i
Danmark?
Kort fortalt er forhistorien et møde mellem formanden for Mennesker Mødes og
kontorius hos Træfpunkt Sædding for omkring 2 år siden, hvor tanken om et
større, fælles arrangement blev støbt.
Konklusionen på mødet blev til en præsentation og en åben invitation til et
oplægsmøde på Vindrosen. Mødet fik opbakning til et gensidigt, forpligtende

samarbejde fra: To timer om Ugen, Mænds Mødesteder, X-House, Kræftens
Bekæmpelse, Polio-og Ulykkesforeningen, Hjerteforeningen Esbjerg / Fanø,
Hjerneskadeforeningen, Røde Kors Esbjerg, Mennesker Mødes, Vejen Videre,
Læring for Livet, Lungeforeningen, Dansk Handicapforbund og Træfpunkt
Sædding.
Der blev hurtigt etableret en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter
for Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors og Træfpunkt Sædding.
Gruppen lavede et budget på ca. kr. 76.000. Med velvillig støtte fra Blue Water
Fonden og Esbjerg Kommunes §18-pulje blev resultatet kr. 51.000 – resten bør
kunne dækkes af deltagerbetalinger.
En effektiv kæp i hjulet
Temaforedragsrækken skulle have været afviklet i løbet af efteråret 2020, men
desværre satte Coronaen en effektiv kæp i hjulet for den videre planlægning.
Inden da havde man modtaget forhåndstilsagn om indlæg fra:
Stephanie Lose, formand for danske regioner
Pernille Tanggaard Andersen, forskningschef på Institut for
Folkesundhed, Syddansk Universitet
Jacob Birkler, tidl. formand for Etisk Råd
Preben Rudiengaard, tidl. folketingsmedlem, borgmester i Ribe, læge
m.m.
Flemming Bay-Jensen, tidl. politiinspektør og borgmester i Esbjerg
Alik Weintraube, psykolog og fysioterapeut
Læs resten af artiklen på Vindrosens hjemmeside
Koordineringsgruppen mødtes senest onsdag, den 30. juni, og hurtigst muligt
rundkastes yderligere informationer til de registrerede samarbejdsforeningers
kontaktpersoner, som så også inden 15. juli må bekræfte den fortsatte deltagelse
og få fremsendt foreningens logo til Jens Jørgen Jensen, Hjerteforeningen jjjensen199@gmail.com
Har DIN forening lyst at bidrage til fællesskabet om foredragsrækken skal DU
få DIN bestyrelse på banen med en kontaktperson og oplysning om, hvad I kan
bidrage med og sende en mail - ligeledes til Jens Jørgen inden 15. juli.

Trivselsgrupper åbner op igen

- tilmelding senest 20. august
Nu åbnes der igen op for tilmelding til Trivselsgrupperne. Trivselsgrupper er et
gruppetilbud, hvor børn og unge kan mødes med andre som er i samme
situation som dem selv. I trivselsgrupperne taler børn og unge om deres tanker
og følelser og får hjælp til at håndtere deres livssituation. De hygger sig sammen
gennem leg og aktiviteter. Gruppeforløbene afholdes af psykologer og
læringskonsulenter fra Pædagogisk Enhed i Esbjerg Kommune.
Temaerne i kommende forløb er:
Børn af forældre med psykisk sygdom. Eksempler på dette kan være
angst, depression, stress, skizofreni og andre personlighedsforstyrrelser,
der sætter et stort præg på barnets liv.
Børn af forældre i skilsmisse, hvor skilsmissen påvirker barnets
trivsel og læring.
Børn i sorg. Tilbuddet retter sig mod børn der har mistet en forælder
eller søskende.
Målgruppen er denne gang børn og unge i 3. – 9. klasse, og der er max. 8 børn i
hver gruppe. Et gruppeforløb består af 8 møder efter skoletid i 2 timer en gang
om ugen. Mødestedet er en skole i Esbjerg Kommune.
Læs mere om trivselsgrupperne og tilmelding her
Pædagogisk enhed sørger for, at tilbuddet lægges på Aula, så forældrene kan
orientere sig der.

Senest den 12. august:

Indstil en frivillig til Frivillighedsprisen
Kender du en frivillig social forening, der har fortjent en påskønnelse for deres
fantastiske arbejde?
Nu har du muligheden for at indstille en frivillig social forening eller
organisation inden for social- og sundhedsområdet til en frivillighedspris.

Om frivillighedsprisen
Frivillighedsprisen uddeles én gang om året i forbindelse med den årlige
frivillighedsfest for de frivillige sociale foreninger. Frivillighedsprisen gives som
påskønnelse af en forening eller en organisation inden for social- og
sundhedsområdet, der har gjort en særlig indsats.
Prismodtageren har fx
øget engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer
styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker
skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
synliggjort kvaliteten af og værdierne ved frivilligt socialt arbejde
fremmet samarbejdet i den frivillige verden
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vælger en 1., 2. og 3. pris blandt de
indstillede kandidater.
1. prisen modtager 10.000 kr. 2. prisen 5.000 kr. og 3. prisen 2.500 kr.
Indstil en forening eller organisation til Frivillighedsprisen senest den 12.
august
Frivillighedsfesten
Frivillighedsfesten er for frivillige foreninger og organisationer. Festen afholdes
den 24. september i år og tilmelding er nødvendig.
Læs resten af artiklen på Vindrosens hjemmeside

Foreningernes Dag 4. september 2021
Foreningernes Dag afvikles for 15. gang i Esbjerg med godt 50 deltagende
foreninger.
Esbjerg City inviterer lørdag den 4. september kl. 10 – 14.30 til Foreningernes
Dag.
Tanken med Foreningernes Dag er at give foreninger, grupper og lignende
chancen for at vise deres ansigt udadtil og vise, hvad de kan, og hvem de er.
På Foreningernes Dag kan alle aktører med fritidstilbud for borgerne deltage.
Og borgerne kan som forbrugere af fritidstilbud besøge de mange foreninger på

gader, stræder, på Torvet og i enkelte butikker. Ved alle standene er det tanken,
at borgerne kan høre om fritidstilbuddene og på mange af standene er det
meningen, at foreningerne sørger for, at interesserede kan prøve
fritidsaktiviteterne på egen krop og sjæl.
Vil I optræde på scenen?
Ud over de forskellige stande er der underholdning på en fælles scene på Torvet
fra kl. 11.00 – 14.30. Der bydes på musik, sang, dans, idræt, rollespil m.m. – alt
sammen indslag fra de medvirkende foreninger.
Senest 1. august:
Udfyld dette tilmeldingsskema og skriv endelig på, hvis I gerne vil optræde på
scenen på Torvet.

Red Barnet starter klub for småbørnsfamilier i
Esbjerg
Red Barnet har med stor succes startet klubber for småbørnsfamilier i udsatte
positioner i Guldborgsund og Roskilde – og nu starter vi også i Esbjerg!
Småbørnsklubberne er en forebyggende indsats, hvor frivillige og
fagprofessionelle samarbejder om at inspirere og støtte til positivt samspil
mellem børn og forældre og giver familierne nye muligheder, nye relationer og
gode oplevelser.
Klubberne mødes en gang om ugen til leg, fællesspisning, hygge og oplysende
oplæg om fx kost og motorik. Formålet er at skabe et trygt, sjovt og
inkluderende fællesskab, hvor familierne bliver mødt med overskud,
ligeværdighed og stor faglighed. Dette sker i tæt samarbejde med
lokalforeningen Esbjerg-Ribe.
Hvem er du?
Vi leder efter frivillige, som har lyst til – i samarbejde med vores eksisterende
team - at give børn og forældre en god oplevelse og som gerne har erfaring med
at lave aktiviteter for børn og familier.
Læs resten af artiklen på Vindrosens Hjemmeside

Video om handicaptilgængelighed
Mange af gæsterne i Frivillighuset Vindrosen sidder i kørestol, så derfor ligger
det os meget på sinde, at vores huse er handicaptilgængelige. Det kan man nu
også se på vores hjemmeside, hvor der ligger en video af "handicapruten" i
huset i Esbjerg og beskrivelser af handicaptilgængeligheden i husene i Ribe og
Bramming.
Se siden her

Videopræsentation af Vindrosens lokaler
Når man sidder derhjemme og vil booke lokaler til sin forening, kan det måske

være svært at vide, hvilket lokale, der passer. Derfor har vi lavet nogle små
videopræsentationer af alle lokalerne, så man kan danne sig et bedre indtryk af
forholdene hjemmefra.
Se dem her (scroll lidt ned for at finde dem)

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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