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I VindrosenNyt for oktober synes vi, at der er flere spændende nyheder. Fx er

det nu sikkert og vist, at adskillige tusinde esbjerggensere kan blive ved med at

finde nye venner, bekendte og fællesskaber på Boblberg.dk, nu hvor

budgetforhandlingerne er overstået. 

Tre af vores foreninger har desuden haft mulighed for at afprøve en ny måde at

afholde en frivilligmesse på. 

 

I dette nyhedsbrev:

Nu kan fysisk og psykisk udfordrede hjælpe sig selv ved at hjælpe andre

Nyt format for infomesse på SoSu skolen var et hit

Skal Vindrosen hjælpe jeres forening med at lave en præsentationsvideo?

Alternativ fejring af 10-års jubilæum i Bramming

Boblberg bliver i Esbjerg i 2021

Frivillighedspriserne 2020

Børns Voksenvenner havde et godt 30-års jubilæum i WOW-park

Studerende vil kontakte Vindrosens medlemsforeninger i oktober

Techsoup: Billige og gratis IT-produkter til frivillige foreninger

Del erfaringer med andre foreninger i Vindrosens Facebook-forum

Netværksgruppen i Ribe søger nye medlemmer
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Nu kan fysisk og psykisk udfordrede hjælpe sig selv
ved at hjælpe andre

Normalt er rollerne klare, når en mentor underviser en mentee i dansk sprog
og kultur. Mentoren hjælper sin mentee. Men mentoren kan også have gavn af
samarbejdet, og derfor har Mentornetværk i Esbjerg/Varde startet projekt
”Til fælles gavn”, hvor fysisk og psykisk udfordrede kan styrke selvværdet og
få mere livskvalitet ved at være mentorer for internationale tilflyttere.

I 2017 var Talin Tavakkoli frivillig ved kommunens Lær-at-tackle kurser. Her
instruerede hun andre i at tackle problemstillinger som fx kroniske smerter –
og hun var nervøs.

- Det var meget grænseoverskridende for mig, fordi mit selvværd var så lavt, og
jeg ikke troede på mig selv. Men ganske langsomt oplevede jeg, at jeg gjorde en
forskel for andre mennesker. Jeg opdagede, at selv om jeg har udfordringer, så
kunne jeg gøre en konkret forskel for andre, fortæller Talin, som havde været
igennem et svært forløb med flexjob-afklaring kombineret med kroniske
smerter.

- Ved at hjælpe andre mennesker fik jeg genopbygget troen på mig selv.

Det styrker selvværdet at være til gavn

Det, Talin oplevede, var, at når man er til gavn for andre mennesker, så styrker
det selvværdet. Den mekanisme vil Mentornetværk i Esbjerg/Varde nu benytte
sig af. De vil tilbyde mennesker med såkaldte fysiske og psykiske udfordringer
at blive frivillige mentorer for internationale tilflyttere, som ønsker at styrke
deres danske sprog og kulturforståelse.

Man behøver ingen fine jobtitler eller tidligere erfaring for at blive mentor. Når
bare man taler godt dansk, har lyst til at hjælpe, er nysgerrig og åben overfor
mødet med en person fra en anden kultur, så sørger Mentornetværk for at finde



et godt match og yde støtte til begge parter, så det bliver en succes. Foreningen
har over 16 års erfaring med mentorordningen at trække på.

Forløbet er gratis for både mentor og mentee, som mødes mindst 2 timer om
måneden, hvor mentee får støtte og vejledning af sin mentor i minimum 3
måneder. Gennem fællesskabet får begge parter et større netværk, og mentee
får bedre muligheder for at klare sig i samfundet, i uddannelsessystemet og på
arbejdsmarkedet. Ved at være til gavn for et andet menneske kommer
mentoren styrket ud af samarbejdet.

Talin er nu blevet projektleder

Siden Talin Tavakkoli fik troen på sig selv tilbage ved at være frivillig, har hun
haft flere job, hvor hun har hjulpet mennesker, der har det svært. Nu er hun
projektleder for ”Til fælles gavn” og rekrutterer mentorer og nydanskere, som
søger hjælp til at blive bedre integreret lokalt.

Kunne du tænke dig at blive mentor?

Kontakt projektkoordinator Talin Tavakkoli:

E: projekt-tfg@mentoresbjerg.dk

M: 6110 1899

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

Nyt format for infomesse på SoSu skolen var et hit

mailto:projekt-tfg@mentoresbjerg.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


15. september var det meningen, at 12 foreninger skulle stå klar med flyers og
elevatortaler ved hver deres bord i SoSu-skolens kantine. Nogle hundrede
elever, undervisere og frivillige skulle derefter cirkulere rundt mellem hinanden
og blive klogere på foreningernes tilbud og frivilligt socialt arbejde.

På grund af corona-virussen måtte formatet dog laves om. Smittefaren var for
stor. I stedet blev undervisere på skolen tilbudt at invitere foreninger ind i
klasserne. Tre undervisere tog imod tilbuddet og inviterede fire foreninger.

Det var selvfølgelig en skuffelse for de foreninger, som blev forbigået –
heriblandt Frivillighuset Vindrosen – men for de andre, var det en god
oplevelse.

God tid til at komme i dybden

Havvanur Demir fra 2 Timer Om Ugen, som finder frivillige, der hjælper børn
med at blive bedre til dansk 2 Timer Om Ugen, besøgte et hold for Pædagogiske
Assistenter på 13 personer, som alle havde stor erfaring som dagplejemødre og
fra børnehaver og vuggestuer. Dem havde hun en god oplevelse med.

- Det var en god måde at gøre det på. Man kom mere i dybden ved at være ude i
en klasse. Jeg var der i en time, og det var et lille hold, så der var god tid og de
stillede mange spørgsmål.

- Jeg har også været med tidligere, hvor man står ved et bord med flyers og
snakker med dem, som går forbi. Her bliver snakken ikke så dyb, men til
gengæld møder man mange flere.

- Det var kvalitet, hvor det andet mere er kvantitet. 
 
Læs mere om infomessen her

Ønsker I også at møde studerende i Esbjerg? 
Hvis jeres forening ønsker at møde studerende, er I velkomne til at kontakte

Vindrosen. Så vil vi prøve at arrangere noget. 
Mail Vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Telefon 7545 7085

https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/8-nyheder/249-foreninger-var-glade-for-infomesse-pa-sosu-skolen-i-nyt-format
mailto:Vindrosen@vindrosen-huset.dk


Skal Vindrosen hjælpe jeres forening med at lave en
præsentationsvideo?

I Frivillighuset Vindrosen vil vi gerne hjælpe jer med at blive mere synlige på
blandt andet Facebook. En god måde at gøre det på er at lave en video, hvor I
fortæller om jer selv.

For nogle er det lige ud ad landevejen at lave en video og sende den - for andre
er det en udfordring.

Derfor tilbyder Vindrosen at hjælpe jer med at lave videoen.

Hvis I ønsker det, vil vi gerne besøge jeres forening og optage en video, hvor I
præsenterer jer selv og jeres tilbud. Så lægger vi den op på Frivillighuset
Vindrosens Facebook-profil og I får selvfølgelig også videoen til fri afbenyttelse.

Ønsker I besøg af Janus fra Vindrosen til at lave en video om jeres forening?

Skriv på vindrosen@vindrosen-huset.dk

eller ring på 7545 7085

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


Alternativ fejring af 10-års jubilæum i Bramming 
Tirsdag den 29. september skulle Frivillighuset Vindrosen i Bramming have
fejret 10 års jubilæum.

Folk fra nær og fjern (mest nær) var inviteret til en dejlig dag.
Der var arrangeret kaffe og fødselsdagskage.
Vi havde inviteret børn fra den lokale SFO til at lave et stort kunstværk
sammen med Korn180, som skulle op og hænge på væggen.
Henrik Vallø, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg
Byråd var som formand for Vindrosen 2006 - 2010 med til at planlægge
Vindrosen i Bramming og skulle have holdt en tale.

Men på grund af - ja, I gætter det jo nok - blev det ikke til noget. Henrik Vallø
har dog givet os en skriftlig hilsen i forbindelse med dagen. 
 
Læs Henrik Valløs skriftlige hilsen her 
 
Der var også en artikel i Ugeavisen Bramming med Vindrosens formand Gitte
Morberg Jensen

https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/8-nyheder/248-alternativ-fejring-af-10-ars-jubilaeum-i-bramming
https://ugeavisen.dk/bramming/artikel/vindrosen-m%C3%A5-fejre-rund-f%C3%B8dselsdag-p%C3%A5-alternativ-vis


Boblberg bliver i Esbjerg i 2021

13 millioner her, 9 millioner der, 3.1 milliarder i alt. Budgetforliget for Esbjerg
Kommune til og med 2024 er netop blevet vedtaget, og indeholder svimlende
summer. Derfor overser man også meget nemt en ”lille” post på 120.000 kroner
ved navn ”Frivillighuset Vindrosen -Fortsat brug af tjenesten Boblberg”.

Posten dækker over en forlængelse af en aftale med den sociale
internetplatform Boblberg, som 8.500 mennesker i Esbjerg Kommune bruger
til at finde fx madlavningskammerater, nogen at dele ubehandlet sorg med eller
”blot” nye venner. Midt i en cocktail af udbredt ensomhed og covid-19 isolation,
får borgere i Esbjerg Kommune måske mere valuta for de 120.000 kroner, end
de gør for andre større poster i budgettet.

Vindrosen råbte politikerne op

Egentlig stod aftalen med Boblberg til at udløbe per 1. september. Med en
hurtig indsats lykkedes det dog Frivillighuset Vindrosen at råbe politikerne i
Esbjerg Kommune op, og forklare dem hvor store konsekvenserne ved et udløb
var. Aftalen blev derfor midlertidigt forlænget året ud af Social &
Arbejdsmarkedsudvalget. Efterfølgende indsendte Vindrosen et såkaldt
eksternt budgetforslag, hvor vi foreslog en yderligere forlængelse af aftalen med



Boblberg, så de mange tusinde mennesker ikke skulle miste deres adgang til et
rigere socialt liv.

Det lyttede byrådspolitikerne bag forligsaftalen til – og dermed blev aftalen
forlænget.

Tak, fordi I lyttede til os.

Frivillighedspriserne 2020

Fredag den 25. oktober modtog fire foreninger årets frivillighedspriser. På
grund af coronavirus var det kun muligt at invitere prismodtagerne til
prisoverrækkelsen, men de blev til gengæld hyldet for netop deres uvurderlige
indsats for at hjælpe andre under coronakrisen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget havde traditionen tro inviteret til den årlige
Frivillighedsfest i forbindelse med Frivillig Fredag, hvor hele Danmark fejrer
frivilligheden. Men ligesom i resten af landet blev det en anderledes fejring i
2020. I Esbjerg Kommune deltog to repræsentanter fra hver af de fire
foreninger, der var nomineret til en af de tre frivillighedspriser eller Johan
Hoffmann Fondens pris.

Fordelingen af priserne i 2020

Frivillighedsfesten er frem for alt en påskønnelse af det store arbejde, der bliver
udført i de frivillige sociale foreninger i Esbjerg Kommune.

Igen i år var der et stærkt felt, og der blev i alt indsendt næsten 100 indstillinger
fordelt på 43 forskellige kandidater.

Det var ikke nogen let beslutning for Social & Arbejdsmarkedsudvalget at vælge
nogen frem for andre, men Frivillighedspriserne 2020 gik til:



1. prisen: De Hjemløses Venner, der modtager 10.000 kr.

2. prisen: Polio- og UlykkesPatientforeningen, der modtager 5.000 kr.

3. prisen: Veterancafé Esbjerg, der modtager 2.500 kr. 
 

Stort tillykke til jer alle fra Vindrosen 
 
Læs mere om priserne her

Børns Voksenvenner havde et godt 30-års jubilæum i
WOW-park 
 
Til trods for en del corona-afbud fejrede 75 børn og voksne 30-års jubilæum for
Børns Voksenvenner i WOW-park. Amanda Starup er socialfaglig medarbejder
hos Børns Voksenvenner i Esbjerg, der dækker Områdekontor Sydvestjylland.
Hun fortæller om turen. 
  
- Vi havde en kanon dag. Rigtig mange i de nyere venskaber fortalte mig, at de
var positivt overraskede over, hvor nemt det var at falde i snak med de andre,
og at de kendte andre, der også var med som voksenvenner, men uden de vidste
det på forhånd. 
  
- Til trods for en times regn under frokosten, hvor vi heldigvis kunne stå i
tørvejr og spise vores lækre sandwicher, var stemningen helt fantastisk og man
kunne tydeligt mærke, hvordan det at børn og voksne sammen blev udfordret
på motoriske og fysiske evner skabte en masse grin og styrkede bånd i
venskaberne – mange voksne var positivt overraskede over hvor fedt et sted
WOW-park var, selvom man var voksen. 

https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/8-nyheder/247-frivillighedspriserne-2020


  
Gode udfordringer gav selvtillid 
- Børnene strålede af stolthed, når de klatrede højt op eller gennemførte en
svær klatreøvelse eller labyrint – virkelig et sted hvor alle blev udfordret på en
positiv måde og alle dem jeg snakkede med, syntes det var et fantastisk sted, de
gerne ville besøge igen. 
Om eftermiddagen, da vi fik kaffe, te, saftevand og kage fortalte børnene stolt
om alle de oplevelser, de havde haft hidtil i løbet af dagen og det var med
selvtillid i stemmen, at det blev forklaret, hvor seje de havde været til de
forskellige aktiviteter. 
  
Det var det helt rigtige sted at fejre jubilæet 
I løbet af dagen hørte Amanda Starup to kommentarer, som overbeviste hende
om, at det var et rigtigt godt sted, Børns Voksenvenner havde valgt til deres
arrangement. 
  
- Jeg overhørte en dreng på 10 år fra Esbjergs lokalforening, der havde
fødselsdag på dagen, sige til sin mor at næste år til hans fødselsdag ville han
altså gerne i WOW-park med Børns Voksenvenner igen. 
  
- en anden dreng på knap 6 år fra Esbjergs lokalforening, var i bussen lidt
betuttet over, at vi kørte forbi Legoland og ikke skulle derind, men sagde senere
på dagen, at det havde været langt sjovere at være i WOW-park og lege med de
andre børn end at være i Legoland. 
 

Studerende vil kontakte Vindrosens
medlemsforeninger i oktober 



Med jævne mellemrum arbejder Frivillighuset Vindrosen sammen med
studerende fra forskellige uddannelser i Esbjerg, som ønsker at undersøge
forskellige emner inden for frivilligt arbejde. Hver gang det sker bliver vi en lille
smule klogere og kan derfor servicere jer en smule bedre. 
 
Nu er vi blevet kontaktet af Cecilie, Simone, Thomas og Camilla fra Syddansk
Universitet, som læser Sociologi og Kulturanalyse på 3. semester. De ønsker at
undersøge Vindrosens samarbejde med dets medlemsforeninger og vil i løbet af
oktober sende jer et spørgeskema og/eller kontakte jer telefonisk. 
 
Vi håber, at I har lyst til at deltage i deres undersøgelse. Jo flere svar de får, des
bedre kan vi hjælpe jer.

 

Techsoup: Billige og gratis IT-produkter til frivillige
foreninger 
Frivillige sociale foreninger har adgang til en lang række IT-produkter til meget
favorable priser – ofte med over 90 procents besparelse hos Techsoup
Danmark. 
Techsoup samarbejder med en lang række store IT-firmaer, som fx Microsoft,
Bitdefender, Zoom osv., som ønsker at donere eller sælge deres produkter uden
profit til frivillige foreninger. Techsoup Danmark samarbejder med FriSe, som
er de danske frivilligcentres landsorganisation. 
 
Hvordan får man deres IT-produkter? 
For at få adgang til Techsoups billige produkter, skal man først registrere sig
her: https://techsoup.dk/user/register/ 
 
Læs om optagelseskriterierne her: https://techsoup.dk/hvem_kan_godkendes 
 
Når man er registreret og godkendt, kan man bestille produkter her:
https://techsoup.dk/product-catalog

https://techsoup.dk/user/register/
https://techsoup.dk/hvem_kan_godkendes
https://techsoup.dk/product-catalog


Del erfaringer med andre foreninger i Vindrosens
Facebook-forum 
Hvordan finder man frivillige med faglig ballast? Hvor kan man finde et billigt
og godt bogføringsprogram? Hvordan kan man som forening mødes på en
smart måde og stadig tage hensyn til corona-restriktionerne? Er der nogen, der
kunne have lyst til at arrangere et foredrag sammen med vores forening? 
 
Som forening kan I have mange spørgsmål, I gerne vil have besvaret.
Eksperterne, som kan besvare dem, er ofte andre foreninger. Derfor har
Vindrosen oprettet en Facebook-gruppe for vores medlemsforeninger, som
hedder Vindrosens Forum, hvor man kan snakke med andre foreninger. 
 
For at blive medlem, skal man:

1. Have en Facebookprofil
2. Følge linket herunder
3. Trykke på "bliv medlem af gruppen"
4. Svare på hvilken forening man er fra.

Følg linket her for at blive medlem af Vindrosens Forum

Netværksgruppen i Ribe søger nye medlemmer 
Netværksgruppen i Ribe er oprindelig oprettet efter et kursus i LÆRING FOR
LIVET. 
Vi har ingen fast dagsorden, men vi mødes over en kop kaffe/the og taler om alt
mellem himmel og jord. 
Gruppen er ikke rettet mod sygdom, men har man brug for at tale om
udfordringer, er der også plads til det.

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


Der er selvfølgelig tavshedspligt i gruppen. 
Vi tager også en gang imellem på cafe eller andet. 
Derfor er det vigtigt, at du er selvhjulpen. 
 
Vi mødes hver torsdag kl. 14 – 16 i Vindrosens lokaler, 
og du er velkommen. 
 
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Tangevej 6D, 6760 Ribe 
Kontaktperson: Ole Thomsen 
Tlf.: 28 24 36 38 
E-mail: marsk@gmail.com

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
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