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Det er blevet meget sjovere at møde ind på arbejde i Vindrosen hver dag. Siden

vi åbnede for vores foreninger sidste fredag, har lyden af fodtrin, snak og latter

sat liv i bygningen igen. Der er selvfølgelig ikke helt frit slag for at mødes endnu

- der er stadig krav om mundbind og om coronapas - men også det ser ud til at

få en ende. 

De fleste frivillige er glade for at komme igang igen, men for nogle kniber det

måske med motivationen. Derfor er der blandt andet en god guide til at få

hjulene i omdrejninger igen. 

 

God læsning og glædelig sommer 

 

I dette nyhedsbrev

Velkommen tilbage i Vindrosen - med coronapas

Tag godt imod jeres frivillige efter genåbningen

Vær med til at skabe Esbjerg Kommunes nye pårørendepolitik

Hvem Hjælper Hvem udkommer august/september

Vi har brug for jeres idéer til dialogmøde med Sundhed &

Omsorgsudvalget

Vejledningsmøde om § 18 ansøgning

Er i for små til store arrangementer?
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Velkommen tilbage i Vindrosen - med coronapas 
Så er der endelig åbent igen, og de første glade foreningsmedlemmer er vendt
tilbage i Frivillighuset Vindrosen. Det er vi så glade for. 
 
For at I kan mødes, stilles der krav om, at jeres medlemmer kan udvise gyldigt
coronapas. 
 
I Vindrosen har vi ikke egne retningslinjer i forhold til coronapas. Hvis jeres
coronapas er gyldigt i forhold til myndighedernes retningslinjer, er det også
gyldigt i Frivillighuset Vindrosen. 
 
I skal selv tjekke hinandens coronapas 
I forhold til at tjekke coronapas, vurderer I selv, hvad I er mest trygge ved. Hvis
I har det bedst med at kontrollere alle deltagernes coronapas, så gør I det – hvis
I synes, det er nok med en stikprøvekontrol (som er det, myndighederne lægger
op til), så gør I det. Pointen fra vores side med selv at lade jer vurdere det er, at
I bedst selv ved, hvad i føler jer trygge ved. 
 
Derudover bedes I naturligvis spritte af og gøre rent efter jer, som I jo nok har
været vant til i noget tid nu. 
 
Der er endnu ikke taget beslutning om, hvornår krav til coronapas udløber.

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://www.vindrosen-huset.dk/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-05-18-minister-regner-med-at-udfase-coronapas-efter-sommerferien
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Tag godt imod jeres frivillige efter genåbningen 
Mens foreningslivet nu åbner igen, er der brug for, at I tager godt imod jeres
frivillige. Selv for erfarne frivillige kan der nemlig være brug for at gøre en
ekstra indsats, for at alle igen kan finde motivationen efter mere end et år med
hel eller delvis nedlukning. 
 
Sådan starter en artikel af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 
Læs hele artiklen her

https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/velkommen-tilbage-tag-godt-imod-jeres-frivillige-efter-genaabningen?utm_medium=email&utm_campaign=CFSA%20nyhedsbrev%20maj%202021&utm_content=CFSA%20nyhedsbrev%20maj%202021+CID_9acf796fc7547bc8fc032271715bdc83&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Foto%20og%20link%20til%20artiklen%20Velkommen%20tilbage%20Tag%20godt%20imod%20jeres%20frivillige%20efter%20genbningen
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/velkommen-tilbage-tag-godt-imod-jeres-frivillige-efter-genaabningen?utm_medium=email&utm_campaign=CFSA%20nyhedsbrev%20maj%202021&utm_content=CFSA%20nyhedsbrev%20maj%202021+CID_9acf796fc7547bc8fc032271715bdc83&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Foto%20og%20link%20til%20artiklen%20Velkommen%20tilbage%20Tag%20godt%20imod%20jeres%20frivillige%20efter%20genbningen
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Tilmelding på e-mail: b-a@esbjerg.dk

mailto:b-a@esbjerg.dk
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Hvem Hjælper Hvem udkommer august/september 
- Husk at indsende oplysninger 
 
Frivillighuset Vindrosen udgiver igen i år den sociale vejviser Hvem hjælper
Hvem i en trykt udgave, som udkommer i løbet af august/september. 
  
Fordi corona har spændt ben for mange foreningers generalforsamlinger, har vi
valgt at vente med at lave vores sociale vejviser, da vi gerne vil være med til at
synliggøre vores medlemsforeningers tilbud med de nyeste opdateringer. Den
nye udgave af Hvem Hjælper Hvem kommer til at gælde 2021-22. 
 
Vi har sendt jer en mail med et skema, som I kan udfylde og sende til os senest
21. juni. 
Har I ikke modtaget denne mail, så kontakt os. 
 
I kan se 2020-versionen på vores hjemmeside her

https://www.vindrosen-huset.dk/images/pdf/Hvem_Hjlper_Hvem_2020_endelig_udgave.pdf
https://www.vindrosen-huset.dk/images/pdf/Hvem_Hjlper_Hvem_2020_endelig_udgave.pdf
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Vi har brug for jeres idéer til dialogmøde med
Sundhed & Omsorgsudvalget

Mandag den 16. august sætter 2-3 repræsentanter fra Vindrosen sig til rette
foran Sundhed & Omsorgsudvalget og holder et dialogmøde om 2-3 punkter,
som I, kære foreninger, har været med til foreslå.

Senest mandag den 21. juni bedes I kontakte os, hvis I har en
problemstilling, et forslag til nye tiltag, nye måder at gøre tingene på, nye
politikker eller andet inden for den frivillige sociale verden, som I ønsker, at vi
drøfter med Sundhed & Omsorgsudvalget.

Skriv eller ring til os med jeres input. Stort som småt.

Mail: Vindrosen@vindrosen-huset.dk

Telefon: 7545 7085

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

§ 18 - § 18 - § 18
Vejledningsmøde om § 18 ansøgning 

mailto:Vindrosen@vindrosen-huset.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/48/
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Sociale foreninger og organisationer kan ansøge om støttemidler ved Esbjerg
Kommune jf. lov om social service. Ansøgningen af §18 støtten skal afleveres
senest den 1. oktober 2021. 
 
I den anledning inviterer Frivillighuset Vindrosen vores medlemsforeninger til
et vejledningsmøde om § 18 ansøgning. 
 
Hvad skal der ske ved mødet 
Elsebeth Nebeling, udviklingskonsulent ved Esbjerg Kommune, vil informere
om ansøgningsprocedure, gennemgå ansøgningsskemaet og svare på generelle
spørgsmål fra foreningerne. 
Efter oplægget vil der være mulighed for at snakke sammen med andre
foreninger om at søge § 18 midler til fælles aktiviteter. 
 
Tilmeld dig her – tilmeldingsfrist den 17. august 
 
Forbered dig gerne ved at læse ansøgningsskema og vejledning igennem inden
mødet. 
 
Frivillighuset Vindrosen vil være vært med kaffe og kage.

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 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/48/
https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/stoette-til-frivillig-social-indsats
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
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- 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.

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

 
 

 
 

 
 

Vindrosens hjemmeside

Vindrosens Facebook-side

Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling

Vindrosens arrangementer

https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
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/
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