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Marts 2021
Dagen er nu tiltaget med næsten 3 timer og 42 minutter; det er forår. Men
inden i stormer ud og misser med øjnene mod forårssolen, håber vi, at I kan
finde lidt tid til at læse VindrosenNyt for marts. Der er både noget om vores
sociale vejviser, der er nyt om trivselsgrupper for børn og så er det også tid til at
være kreativ og finde på arrangementer, som I kan samarbejde med andre
foreninger om.

I dette nyhedsbrev
Vindrosens sociale vejviser, Hvem Hjælper Hvem, forsinkes i år
Trivselsgrupper: Børn i mistrivsel kan få hjælp efter påske til børn
§ 18 samarbejdsmøde
Ensom? Ring til Vindrosen
Bliv inspireret til en lettere overgang til seniorlivet
Bliv digital ven
Frivilligrådet er klar med gode råd til bedre ledelse af foreninger

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.

Vindrosens sociale vejviser, Hvem Hjælper Hvem,
forsinkes i år
Da der er usikkerhed om afholdelsen af flere foreningers generalforsamlinger
og derfor også de kommende kontaktpersoner, har vi besluttet at udskyde
udgivelsen af den trykte version af vores sociale vejviser Hvem Hjælper Hvem,
til september 2021. Vi opfordrer jer til løbende at give os besked, når der
kommer ændringer i jeres tilbud og kontaktpersoner. Tjek gerne de nuværende
oplysninger om jeres forening på vores hjemmeside, som vi løbende holder
opdateret her.
Om Hvem Hjælper Hvem
Hvem Hjælper Hvem - den sociale vejviser er et opslagsværk, hvor du kan
finde oplysninger om de cirka 165 foreninger og netværksgrupper, som udfører
en frivillig social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats i Esbjerg
Kommune
Hvis man har brug for hjælp, er hæftet et nemt og overskueligt opslagsværk til
at finde en forening, hvor du kan finde hjælp, støtte og netværk med
ligesindede.
Hvis du ønsker at blive frivillig, kan du bruge hæftet til at søge inspiration til at
finde en forening, hvor du kan hjælpe og gøre en forskel for andre.
Er du offentligt ansat er hæftet et effektivt arbejdsredskab til at finde hjælp og
muligheder til borgere blandt de frivillige sociale foreninger.
Hvem Hjælper Hvem udgives af Frivillighuset Vindrosen, som har til formål at
udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i Esbjerg
Kommune.

Børn i mistrivsel kan få hjælp efter påske
Efter påskeferien starter Esbjerg Kommune trivselsgrupper for børn i 3.-9.
klasse. Grupperne skal give mulighed for, at børnene kan dele deres oplevelser
med andre.
Trivselsgrupperne er for børn, som går i 3. – 9. klasse, og er så påvirkede af
sorg, skilsmisse eller psykisk sygdom, at det går ud over trivsel og læring.
Der tilbydes hjælp i
trivselsgrupper for børn, hvis forældre er gået fra hinanden
trivselsgrupper for børn af forældre, der har en psykisk sygdom
trivselsgrupper for børn i sorg
I trivselsgrupperne kommer børn i gruppe med andre børn i samme situation.
Der er max otte børn i hver gruppe og et gruppeforløb består af otte møder efter
skoletid, to timer én gang om ugen. Mødestedet vil være en skole i Esbjerg
Kommune, og man skal selv sørge for eventuel transport.
I en artikel i Jydske Vestkysten den 28. februar siger Bent Peter Larsen, som er
næstformand hos Kræftens Bekæmpelse i Esbjerg Kommune og har spillet en
hovedrolle i forløbet, følgende:
- Vi ved, hvor afgørende det er, at børn, som er ramt af sorg, får mulighed for at
dele deres oplevelser med jævnaldrende i en lignende situation. At de møder
forståelse for de mange svære tanker og følelser. Derfor er det meget glædeligt,
at børnene på Esbjerg Kommunes folkeskoler nu kan få et gruppetilbud. Og at
det sker i deres normale miljø og dagligdag, fortæller han.
Kræftens Bekæmpelse skriver i en pressemeddelelse, at processen er hjulpet
godt på vej i et tæt samarbejde mellem en række lokale sygdoms- og
patientforeninger.
Læs mere om tilmelding og frister her

§ 18 samarbejdsmøde
- Overvej allerede nu, om der er nogen, I vil samarbejde med
Vindrosen håber at afholde et § 18 samarbejdsmøde torsdag den 6. maj kl.
19.00. Her vil I have mulighed for at finde ud af, hvem I ønsker at samarbejde
med om arrangementer, som man kan søge § 18 midler til. Vindrosen
arrangerer mødet, hvor et par medarbejdere fra Esbjerg Kommune fortæller og
svarer på spørgsmål.
Tænk allerede nu over mulige arrangementer
Det tager tid at få større arrangementer op at stå, når man skal gøre det i
samarbejde med andre foreninger. Derfor vil vi foreslå jer at lægge hovederne i
blød allerede nu, og finde ud af, om der er nogle arrangementer, I kan afholde
sammen med andre. Så har I også noget at få tiden til at gå med, mens det hele
alligevel er lukket ned.
Hvorfor samarbejde?
Kan jeres forening selv fylde en bus til udflugt? Har I midler og medlemmer til
selv at betale for en dyr foredragsholder og fylde en sal? Når I går sammen med
andre foreninger, får I nogle muligheder, som I ellers ikke ville have. Hvis I
synes, at det kunne være sjovt og spændende at tænke større end normalt, er
samarbejde med andre foreninger en måde at gøre det muligt.
§ 18 midler til samarbejde
I nogle år har Esbjerg Kommune ønsket at styrke samarbejdet på tværs af
foreningerne. Derfor er der mulighed for at søge penge fra § 18 puljen specifikt

målrettet mod aktiviteter, som afholdes i samarbejde foreninger imellem.
Tilmeldingsinfo følger i næste VindrosenNyt
Læs mere om § 18 på Esbjerg Kommunes hjemmeside

Ensom? Ring til Vindrosen
Allerede før corona-krisen isolerede os, var ensomhed et stort problem. Derfor
vil vi gerne opfordre folk til at ringe til Vindrosen, hvis de føler sig ensomme; vi
har mange foreninger, som er gode til at modvirke ensomhed.
Hvis du føler dig ensom, er du ikke alene. Ensomheden rammer bredt over alle
aldersgrupper: Unge, midaldrende og ældre kan i perioder opleve følelsen af
ensomhed.
Vi mennesker er sociale væsener og vi trives bedst, når vi er sammen med
andre. Nu hvor vi skal være på afstand, efterlader det mange med et tomrum,
som kan være svært at fylde ud og kan påvirke vores mentale trivsel.
Hvordan vi reagerer er forskelligt fra person til person. Nogle har mærket
ændringer i humøret og vi kan opleve symptomer som bekymring, angst, stress
og depression.
Ingen af os ved, hvor længe vi skal være på afstand og hvad der kommer til at
ske, når Danmark så småt åbner op igen. Vi ved dog, at mange vil være

påvirkede af situationen både fysisk, psykisk og økonomisk.
Oplever du, at ensomheden er svær at håndtere, så er der hjælp at hente hos os i
Frivillighuset Vindrosen.
Ring til os på telefon 7545 7085
Eller skriv en mail på vindrosen@vindrosen-huset.dk

Bliv inspireret til en lettere overgang til seniorlivet
For de fleste mennesker betyder overgangen fra arbejdsmarkedet til pension, at
hverdagen ændres markant. Den tid, som man tidligere brugte på arbejdet, og
det fællesskab, som man før var en del af, skal erstattes af andet meningsfuldt
indhold i tilværelsen. For mange er gode sociale relationer en stor del af at sikre
høj livskvalitet. Frivilligt arbejde, fritidsaktiviteter som sport eller klubber
omkring hobbyer er en god måde hvorpå, man fortsat kan være en del af et
meningsfuldt fællesskab.
Sundhedsstyrelsen har udviklet syv små film, der skal hjælpe med overgangen
fra arbejdsmarkedet til pension. For selvom mange ældre har det godt i
forbindelse med dette markante skifte i livet, så kan det for nogle være svært.
Med filmene håber Sundhedsstyrelsen at kunne inspirere til en bedre overgang
til det gode seniorliv.
Se filmene her

Har jeres forening materiale til næste nyhedsbrev?

Send det til vindrosen@vindrosen-huset.dk inden den 25. i måneden

Bliv Digital Ven

Frivilligrådet er klar med gode råd til bedre ledelse af
foreninger
På sin hjemmeside skriver Frivilligrådet følgende om anbefalinger for god
ledelse:
Skal den danske befolknings tillid til frivillige sociale organisationer bevares, så
er det afgørende, at organisationerne er veldrevne, har en klar rollefordeling
mellem bestyrelse og ledelse samt er åbne om det frivillige arbejde, der udføres.
Det kan Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor være med til
at sikre.
Det danske civilsamfund er en mangfoldig størrelse. Det er hjemsted for de
frivillige, som har direkte kontakt med udsatte og sårbare, men også for de
bestyrelsesmedlemmer og ledere, der dagligt driver de frivillige sociale
organisationer. Fælles for hele den frivillige sociale sektor er ønsket om at gøre
en forskel for dem, som ikke altid kan få den rigtige hjælp andre steder.
For at sikre denne hjælp samt en fortsat tillid til det arbejde, som frivillige
sociale organisationer udfører, er Anbefalinger for god ledelse i den frivillige
sociale sektor blevet udarbejdet.
Læs mere her

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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