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september 2021
Sommerferien er slut, sanktionerne er ophævet og der skal søges penge og
afholdes aktiviteter. Der er fuld gang i foreningslivet, paletten er fuld og det er
dette nyhedsbrev også.
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Social- og ældreminister Astrid Krag besøgte Vindrosen
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Gratis koncert: Den gamle grammofon
Nu kan Vindrosen kun træffes efter aftale i Ribe og Bramming
Welcome September: Find udenlandske frivillige
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Virksomhedsbesøg hos Ribe Karosseri
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Civilsamfundets anbefalinger til ny civilsamfundsstrategi

Social- og ældreminister Astrid Krag besøgte
Vindrosen
Til et møde den 12. august i Frivillighuset Vindrosen besøgte Social- og
Ældreminister Astrid Krag Udsatterådet Esbjerg og hørte om forskellige sociale
tiltag i Esbjerg Kommune.
Gitte Morberg Jensen, formand for Frivillighuset Vindrosen, fortalte om
tværfagligt samarbejde mellem Frivillighuset Vindrosen, Ældrerådet,
Handicaprådet og Udsatterådet.
Lise Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune fortalte
om deres hjemløsestrategi.
Ingelise Wenzel, De Hjemløses Venner, fortalte om renoveringen af
samlingsstedets skur.
Anja From, formand for Udsatterådet i Esbjerg, fortalte om et kommende
valgarrangement for udsatte.
Mødet var et af flere for Astrid Krag, som skulle videre til Hospice i Esbjerg.

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.

Hvem Hjælper Hvem 2021 er ankommet
Normalt udgiver Frivillighuset Vindrosen den sociale vejviser Hvem Hjælper
Hvem i maj måned. På grund af Covid-19 og den usikkerhed omkring
foreningerne, som fulgte med, har vi valgt at udskyde udgivelsen af HHH 2021
til nu.
Den fysiske udgave kan hentes i Vindrosens sekretariat i åbningstiden,
som er mandag, onsdag, torsdag kl. 10 - 15 og tirsdag kl. 10 - 17.
En PDF-version kan downloades her
Den digitale og løbende opdaterede udgave kan ses her

Ny oversigt over sorggrupper
Der er efterhånden kommet en del sorggrupper til. Det er vi glade for, fordi
behovet for hjælp til at komme gennem sorg er ganske stort, hvilket vi mærker
på antallet af henvendelser.
Derfor har vi lavet en oversigt over de sorggrupper, vi kender til, i Esbjerg
Kommune.
En PDF-version kan downloades her
Se foreninger, der har med Sorg & Tab at gøre her

Der var nyheder på § 18 møde
Da vejledningsmøde om § 18 tirsdag den 24. august var færdigt, gik snakken
mellem deltagerne om, hvordan de kan samarbejde om aktiviteter i fremtiden.
En af grundende til, at der netop blev snakket samarbejde, skyldes nye regler
for at søge og få § 18 midler.
Det maksimale tilskud man kan søge til at hyre en foredragsholder eller andre
fagprofessionelle til et enkeltstående arrangement sættes ned fra 7.000 til
3.500 kroner for oplæg plus transport. Begrundelsen er, at det skal anspore
flere foreninger til at gå sammen om arrangementer, hvorved det bliver muligt
at søge op til 50.000 kroner til et arrangement.
Derudover lød der en opfordring fra Vindrosens formand Gitte Morberg Jensen
om, at man bruger sin sunde fornuft i forhold til at søge til forplejning. Man kan
søge op til 100 kroner per person, men hvis man ved, at folk selv kan betale hele
eller dele af forplejningen, så bør man overveje en ekstra gang, om det er
nødvendigt at søge 100 kroner per person. Opfodringen fra Gitte lød på
baggrund af, at der i 2020 blev brugt mange penge til forplejning.
Flere penge til § 18
Der bliver flere penge til § 18 midlerne, der uddeles som støtte til den frivillige
sociale indsats i 2022. Det skyldes 490.000 kroner i uforbrugte midler. Heraf
tildeles § 18 puljen 250.000 kroner, mens 240.000 kroner bruges på at
forlænge aftalen med Boblberg i to år, som du også kan læse her i nyhedsbrevet.
Læs mere her under punkt 4
Husk at søge inden 1. oktober

Den Gamle Grammofon
Den danske revyvise-skat
Musikhuset Esbjerg vil gerne invitere foreninger til en gratis koncert fredag den
17. september kl. 11.00.
Den gamle grammofon dyrker den danske revyvise-skat fra de sidste 100 år –
krydret med sange fra både film og teater, samt monologer og sjove indslag.
Det praktiske:
Hvis man vil deltage, skal man gå ind på hjemmesiden vi linket herunder og
trykke på den store blå knap, hvor der står "tilmeld begivenhed på Facebook".
Og så dukker man ellers bare op til koncerten - der kræves ingen billet.
https://www.mhe.dk/program/den-gamle-grammofon/

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

Nu kan Vindrosen kun træffes efter aftale i Ribe og
Bramming
Indtil nu har man kunnet træffe en medarbejder fra Vindrosen i Ribe og
Bramming på faste tidspunkter hver anden tirsdag. På grund af lav
efterspørgsel ændrer vi nu den ordning, så man nu kun kan træffe en
medarbejder efter aftale.
Kontakt os for aftale:
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk
Telefon: 7545 7085

Welcome September: Find udenlandske frivillige
I september bydes tilflyttere velkommen ved events i hele Danmark. Initiativet
hedder Welcome September og i Esbjerg administreres det af Tilflytterservice.
Idéen er at få tilflyttere til at føle sig velkomne ved at vise dem hvilke
muligheder der er for at etablere et liv her i landet. Frivillighed er en del af
”pakken”, og derfor inviteres sociale foreninger i Esbjerg med ombord.
Så hvis I har lyst til at åbne dørene og hjerterne for folk, som nok primært taler
engelsk, vil tilflytterservice skrive jer på listen, så udlændinge bliver
opmærksomme på jer.
Om I ønsker at holde åbent hus på et bestemt tidspunkt, eller om I vil oplyse et
telefonnummer, som man kan ringe til jer på for at høre mere - det er op til jer.
Hvis I er nysgerrige efter at vide mere, eller hvis I allerede er sikre på, at I godt
kan bruge frivillige, som endnu ikke taler dansk, så skal I henvende jer til
tilflytterservice. Hvis I ikke kan nå at blive klar til september, kan det også lade
sig gøre i oktober.
Interesseret? Kontakt:
Pia Enemark, Tlf. 20 47 32 06, tilflytter@esbjergkommune.dk
Maria Anglada, tlf. 23 99 55 34, partnerjob@esbjergkommune.dk
Welcome September
Tilflytterservice

Ny forening i Vindrosen: Nefos
Rådgivning til mennesker ramt af andres selvmordshandlinger i
Esbjerg
Landsforeningen (NEFOS) med lokalafdelinger i flere dele af landet, er en
organisation, som yder gratis rådgivning og støtte til mennesker, der er eller har
været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være
alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling. Denne
hjælpende rådgivning er det nu mulighed for, at modtage i Esbjerg ved at
kontakte NEFOS på:
Telefon: 6312 1226 (Hverdage kl. 09.00-13.00)
Mail: kontakt@nefos.dk
Bliv frivillig rådgiver i NEFOS og få erfaring, som gør en forskel.
NEFOS er en frivillig drevet organisation og vi mangler frivillige rådgivere i
Esbjerg-området. Som frivillig rådgiver i NEFOS får man mulighed for at
udføre meningsfyldt arbejde og opnå samtaleerfaring på individ- og
gruppeniveau. Man vil også som rådgiver modtage supervision og undervisning,
så man bliver rustet til sine opgaver som rådgiver.
Lyder det som noget for dig, så kik ind på vores hjemmeside: www.nefos.dk og
orienterer dig og send derefter en ansøgning med din baggrund, alder og
motivation for at søge til kontakt@nefos.dk.

Boblberg:

10.000 esbjergensere beholder deres sociale livline i 2022 og
2023

Knapt 10.000 brugere af Boblberg i Esbjerg Kommune kan nu ånde lettet op.
Social & Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at forlænge aftalen med den
private sociale online-tjeneste til og med 2023. Den nuværende aftale stod til at
udløbe ved udgangen af 2021.
Forlængelsen af aftalen betyder, at brugerne stadig kan søge en at gå tur med,
en god ven, ligesindede at tale med om sin sygdom, bonusbedsteforældre osv.
Læs mere her

Virksomhedsbesøg hos Ribe Karosseri
Efter flere forespørgsler på, at vi gentager tidligere arrangement. Så tager vi
denne aften på virksomhedsbesøg hos Ribe Karosseri (tidligere: Villy Vejrup),
her skal vi se deres opbygnings afdelingen af handicapbiler, både opbygning af
”kassebiler” og alm personbiler der bliver ombygget.
Vi får også besøg af Foreningernes socialrådgiver: Bente Elton Rasmussen, der
kommer og fortæller os om de nye regler på området: Hvad sker der, hvis
uheldet er ude og man IKKE får bevilliget udskiftning af nuværende
handicapbil – hvad med reparationer, hvad dækker kommunen og hvad er egen
betaling.
Så mød op og få svar på netop dit spørgsmål – har du allerede nu et decideret
spørgsmål, så send det gerne til mig, så jeg kan videresende det til Bente Elton
Rasmussen, så hun kan forberede et godt svar.
Arrangementet er gratis.
Ribe Karosseri er vært ved en sandwich med en vand samt en kop kaffe.
Tirsdag, den 14. september kl. 17:00
Ribe Karosseri, Industrivej 3a, 6760 Ribe
Tilmelding, senest den tirsdag, den 7. september til:
Inga Bredgaard, tlf. 50854263, mail: inbr@youmail.dk

Nu kan du tilmelde dig CFSA's webinarer og kurser i
efteråret
I dette efterår udbyder Center for Frivilligt Socialt Arbejde to runder med
digitale, fysiske og hybride kurser med aktuel og skræddersyet viden og
værktøjer. Kurserne er for dig, der er engageret i et projekt eller en
forening/organisation på socialområdet.
Frem til efterårsferien kan du få inspiration, tips og redskaber til at byde jeres
frivillige velkommen tilbage efter genåbningen.
CFSA tilbyder blandt andet disse webinarer:
1. Giv jeres frivillige en god genstart i foreningen
2. Forstå frivilliges motivation for at engagere sig
3. Kickstart jeres arrangementer med Arrangementskompasset
På programmet er også et webinar om, hvordan I skaber opmærksomhed om
jeres sag op til kommunalvalget i november. Her klæder CFSA's
kommunikationschef Suzette Frovin jer på, så I kan bidrage konstruktivt til
valgkampen i jeres kommune.

Civilsamfundets anbefalinger til ny
civilsamfundsstrategi
Frivillige sociale foreninger i Esbjerg har en paraplyorganisationen,
Frivillighuset Vindrosen, som kan hjælpe dem med forskellige opgaver og som
fungerer som et talerør til de lokale politikere. Vindrosen er et frivilligcenter;
dem er der nogen og 60 af i Danmark. Frivilligcentrene har også en
organisation, som kan hjælpe dem med forskellige opgaver og som fungerer
som et talerør til de nationale politikere i Folketinget. Det er
landsorganisationen Frivilligcenter & Selvhjælp Danmark - eller bare FriSe.
FriSe har netop lavet nogle anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi, som
blev afleveret til regeringen og Folketingets partier den 31. august. Idéen med
den nye strategi er, at det skal blive nemmere for civilsamfundet, blandt andet
frivillige sociale foreninger, at gøre det, de nu engang er sat i verden for.
Strategien er lang og omfattende, men skåret ned til seks korte punkter lyder de
således:
1. En samlet ramme til permanent støtte til drift og kerneaktiviteter, der kan
rumme nye behov
2. En transparent proces for uddeling af midler til drift og kerneaktiviteter
3. Årlig oversigt over den samlede støtte til civilsamfundet
4. Støttestrukturen skal følges op af passende administrative rammer
5. Større klarhed om den kommunale finansiering
6. Støttestrukturen skal tænkes på tværs af ressortområder
Kort version af forslag til civilsamfundsstrategi
Lang version 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: Efter aftale

Bramming
Jernbanegade 8, 6740 Bramming
Træffetid: Efter aftale
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