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Frivillighuset Vindrosen 

afholder vælgermøde om 

frivillighed hos TV Glad. 

 

 

Læs mere side 1 

VÆLGERMØDE 

Facebook kravlega rd. 

Fa  pressen til at høre efter. 

Rekruttering af frivillige. 

 

 

Læs mere side 5 

MEDLEMSKURSER 

Til en stor frivillighedsfest pa  

Esbjerg Ra dhus blev a rets 

frivillighedspris uddelt. 

Og vinderen blev… 

 

Læs mere pa  bagsiden 

FRIVILLIGHEDSPRISEN 

Mød to frivillige: 

For to år siden stillede Naja sig op i sin nye klasse og slog et slag for foreningen Broen Esbjerg, som 

manglede frivillige. Christian slog til og nu har de hjulpet børn med at få en aktiv fritid i to år. Prak-

tikophold sætter dog snart en stopper for deres engagement og hvis ikke der findes nye frivillige, 

lukker Broen Esbjerg.  Læs mere side 3 



 

 

 

   

OKTOBER 2017 

SIDE 1 

Nyt fra Frivillighuset Vindrosen 

I kender det sikkert. Man lytter til politikere, som fortæller 

om deres visioner for fremtiden og pludselig er det som 

om, at man er havnet midt i en faglig diskussion for reviso-

rer. Ikke et ondt ord om revisorer og vigtigheden af økono-

mi, men sommetider kan det føles som om diskussioner om 

politiske visioner henfalder til øvelser i fællesudfyldning af 

Excel-ark. 

Med Vindrosens vælgermøde om frivillighed den 9. novem-

ber har vi så igen mulighed for at snakke med politikerne 

om fremtidsvisioner. Budgetforliget er veloverstået, Excel-

arket er så at sige allerede udfyldt og den frygtede massak-

re mod blandt andet handicapområdet er udeblevet. De 

værste knaster er høvlet af, selv om det selvfølgelig altid 

kan blive bedre. Behovet for at snakke om økonomi er må-

ske mindre, end det før har været og derfor synes jeg, at vi 

for en gangs skyld skal snakke om noget andet. 

Jeg synes, at vi skal snakke om, hvordan kommunen kan 

blive bedre til at samarbejde med de frivillige foreninger. 

For lige nu er der en tendens til, at kommunen i stadig stør-

re grad indtænker de frivillige sociale foreninger i sit virke. 

Det har jeg det helt ok med, men det kræver bare, at kom-

munen bliver bedre til at lytte til os og omstille sig i forhold 

til, hvad vi kan tilbyde. Dertil kræves, at silotænkningen, 

hvor den ene kommunale afdeling ikke ved, hvad den an-

den laver, så man sendes rundt i det kommunale bureau-

krati og mister gejsten på rundturen, bliver langt mindre. 

For vi gør det af lyst. Det er jo derfor, vi er frivillige. 

 

Derfor vil jeg gerne spørge politikerne, hvilke visioner de 

har for et bedre og anderledes samarbejde mellem det 

kommunale og de frivillige? 

Jeg er kun én frivillig stemme ud af tusinder i Esbjerg Kom-

mune. Der er masser af ting at diskutere og det er svært at 

vide, hvad der fylder mest hos jer og jeres medlemmer. For 

at vi kan diskutere det rigtige på vælgermødet, vil jeg opfor-

dre jer til at skrive til os, så vi kan forberede de helt rigtige 

spørgsmål. 

Skriv til os: Hvad skal vi spørge  

politikerne om til vælgermødet? 

Skriv til os senest torsdag den 26. oktober på  

vindrosen@vindrosen-huset.dk 

 

- Lad os for en gangs skyld snakke om noget andet end økonomi 

Politikere: 

Sarah Nørris, Enhedslisten 

Diana Mose Olsen, SF 

John Snedker, Socialdemokratiet 

 

Olfert Krog, Dansk Folkeparti 

Jakob Lose, Venstre 

Henrik Vallø, Borgerlisten 

Frivillighuset Vindrosen afholder vælgermøde om frivillighed hos 

TV Glad torsdag den 9. november kl. 19.30 - 21.00. 

Alle er velkomne på Brolæggervej 3A, 6710 Esbjerg V. 

Ordstyrer: Christian Friis Hansen, lokalredaktør hos Jydske Vestkysten. 

Gitte Morberg Jensen,  
Formand i Frivillighuset Vindrosen 

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
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Mød foreningerne 
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SIDE 3 

Mød to frivillige - Christian og Naja  

Christian og Naja er frivillige i foreningen Broen Esbjerg. I to 

år har de behandlet ansøgninger, købt sportsudstyr og be-

talt kontingenter for næsten 200 børn fra familier, som ikke 

selv har råd. Men nu skal de to pædagogstuderende i prak-

tik og har ikke længere tid til at være frivillige. Og hvis ikke 

der kommer nye frivillige til, er det snart slut med Broen 

Esbjerg og med hjælpen til børnene. 

For to år siden rejste 21-årige Naja Haumann Jørgensen sig 

op i sin klasse på UC-syd, hvor hun netop var begyndt at 

studere til pædagog. Hun fortalte sine nye studiekammera-

ter om foreningen Broen Esbjerg og dens arbejde med at 

hjælpe børn og unge med at gå til idræt, når deres egne 

familier ikke havde råd. Håbet var at rekruttere frivillige til 

at købe sportsudstyr, behandle ansøgninger, stå for IT, væ-

re kasserer og alt det andet, som der er brug for i en frivillig 

forening. 

- Min onkel var med til at starte Broen Danmark og havde 

fortalt mig, at der manglede frivillige til Broen Esbjerg. Der-

for havde han spurgt mig, om jeg ikke havde lyst til at hjæl-

pe til og om jeg kendte nogen, som havde lyst til at blive 

frivillige. Derfor havde jeg forberedt det lille oplæg for klas-

sen i håb om at nogen af dem havde lyst til at blive frivillige 

sammen med mig, forklarer Naja, som tidligere har været 

frivillig fitness-instruktør for ældre i Varde. 

- Jeg argumenterede blandt andet med, at frivilligt arbejde 

var en god ting at have på CV’et og nu, hvor vi skulle være 

pædagoger, var det en god idé at hjælpe børn og unge, 

som havde brug for det. Jeg argumenterede sådan, fordi 

jeg tænkte, at det var vigtigt for unge at have en gulerod. 

 

Christian meldte sig som frivillig 

Christian Bo Petersen valgte så at sige at tage en bid af gu-

leroden, men det var ikke alene derfor, at han efterfølgen-

de valgte at blive frivillig sammen med Naja. 

- Det betød noget for mig, at jeg kunne skrive det frivillige 

arbejde i Broen på mit CV. Men det var ikke det vigtigste, 

siger Christian, som tog sin endelige beslutning om at blive 

frivillig på et efterfølgende infomøde. 

- Jeg havde tidligere været frivillig gymnastik- og kamp-

sportstræner og synes, det er fedt, at hjælpe andre menne-

sker. Men jeg flyttede også først til Esbjerg fra Tønder 

weekenden inden jeg begyndte at studere og kendte stort 

set ingen i byen. Så jeg tænkte, at det kunne være en god 

måde at lære nogle nye mennesker at kende. 

 

Specifikke opgaver 

Da Christian tog sin beslutning om at blive frivillig i Broen 

Esbjerg, var det blandt andet på grund af den måde, som 

Broen Esbjerg fordeler arbejdsopgaverne. 

- På infomødet, som Naja med sit oplæg i klassen fik os til 

at tage med til, fik vi at vide, at man kun skulle hjælpe med 

det, man nu engang havde lyst til. Hvis det nu eksempelvis 

var ansøgninger, man ville stå for at behandle, så gjorde 

man det. Den tilgang til det kunne jeg godt li’, fortæller 

Christian. 

- Jeg ville gerne være ansvarlig for at købe udstyr til børne-

ne og stå for IT og hjemmesiden. Og det fik jeg lov til. 

Nu er det snart slut: 

Christian og Naja hjælper 

børn ud i foreningslivet 

Naja er formand for Broen Esbjerg. Hun er 23 år og læser 

til social- og specialpædagog. 
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SIDE 4 

Mød to frivillige - Naja og Christian 

 

Anerkendelsesrus 

Hvis en ansøgning om hjælp accepteres hjælper Broen Es-

bjerg børn og unge til et aktivt fritidsliv, oftest holdidræt, på 

to måder. Den betaler helt eller delvist kontingenter og kø-

ber sportsudstyr, hvilket altså er Christians område. 

- Jeg får et navn og et telefonnummer og læser i ansøgnin-

gen hvilket udstyr, der er blevet søgt om. Så kontakter jeg 

familien og aftaler et tidspunkt til at købe ind. Børnene skal 

være sammen med en voksen, så de er trygge og tør gå på 

jagt efter sko i deres yndlingsfarve, eller hvad der nu er vig-

tigt for dem, fortæller Christian. 

- Engang løb en af børnene hen og gav mig et stort kram og 

det er dejligt at se børnenes store smil. De fleste er eks-

tremt taknemmelige og det er nok også derfor, jeg har lyst 

til at blive ved. Det giver næsten en anerkendelsesrus, siger 

han med et grin. 

 

Naja vil gøre en forskel 

Modsat Christian møder Naja sjældent de børn, hun hjæl-

per. 

- Min opgave er at behandle ansøgningerne. Det kan være 

en lidt anonym anerkendelse, men jeg har ikke behov for at 

mærke den direkte anerkendelse, forklarer Naja. 

- Jeg voksede selv op med et aktivt fritidsliv med spejder og 

dans, hvor jeg fik mange venner og bekendte, så derfor ved 

jeg fra mig selv, hvor vigtigt det er at indgå i sociale fælles-

skaber uden for skolens rammer. Det er vigtigt for mig at 

vide, at jeg gør en forskel ved at give børn nogle mulighe-

der, som de ellers ikke har. 

 

Broen Esbjerg er lukningstruet 

Som en del af uddannelsen skal Naja og Christian i praktik. 

Naja skal til New Zealand og Christian skal til Tjæreborg. Det 

betyder, at Naja stopper i Broen Esbjerg, mens Christian må 

drosle en del ned på sin tid som frivillig. Og da nogle af de 

andre frivillige i Broen Esbjerg også stopper, der er fem i alt, 

er Broen Esbjerg tvunget til at lukke, medmindre der kom-

mer mindst fire nye frivillige til inden for kort tid. 

Et paradoks set i lyset af, at der er masser af ansøgninger og 

også penge nok at dele ud af. 

 

Infomøde 4. oktober 

Broen Esbjerg holder infomøde den 4. oktober kl. 

19.00 i Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4 i Es-

bjerg. 

Læs om hvilke opgaver der søges frivillige til: 

https://broen-danmark.dk/esbjerg/events/infomoede

-broen-esbjerg/ 

Skriv til Broen Esbjerg: info@broen-esbjerg.dk 

Christian er indkøbs- og IT-ansvarlig i Broen Esbjerg. Han er 

23 år og læser til skole- fritidspædagog.  

 

https://broen-danmark.dk/esbjerg/events/infomoede-broen-esbjerg/
https://broen-danmark.dk/esbjerg/events/infomoede-broen-esbjerg/
mailto:info@broen-esbjerg.dk
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SIDE 5 

Gratis medlemskurser 

Har I sommetider svært ved at rekruttere frivillige til jeres 

forening? Så meld jer til Frivillighuset Vindrosens kursus og få 

overblik over hele rekrutteringsprocessen. 

På kurset arbejder du med: 

* Det vigtige forarbejde og rekrutteringsindsatsen 

* Rekrutteringsprocessen fra A – Z 

* Din målgruppe og dens motiver – har du tænkt på alle? 

* Det første gode møde med den nye frivillige 

* Hvilke opgaver til hvilke frivillige? 

Underviser: Anders Jacobsen er konsulent på Center for 

Frivilligt Social Arbejde og rådgiver foreninger og organisatio-

ner om blandt andet rekruttering og ledelse af frivillige. 

Tid og sted: Onsdag den 29/11 2017 kl. 10-16 i Frivillighuset 

Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg, lokale 1. 

Tilmelding: Senest 6. november på telefon 7545 7085 eller 

vindrosen@vindrosen-huset.dk.  

Afholdes kun hvis mindst 15 tilmelder sig. Max 20 deltagere, 

max to personer per forening. 

For medlemsforeninger, som endnu ikke er på Facebook, 

eller kun lige akkurat har oprettet en profil og ikke rigtig 

ved, hvordan den skal bruges og til hvad, afholder Frivillig-

huset Vindrosen to styks begynderkurser. 

Kurserne vil blive afholdt som gode gammeldaws sløjd-

timer, hvor man i udgangspunktet arbejder med hvert sit 

projekt og hvor læreren går rundt og hjælper med at få det 

hele til at fungere. På den måde kan vi tage udgangspunkt i 

hvor I hver især står og samtidig være meget konkrete i 

vejledningen. 

Tid: Onsdag den 1. november og onsdag den 15. novem-

ber  kl. 10 – 12 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, lokale 1 

Antal deltagere: Max otte – efterfølgende tilmeldinger 

kommer på venteliste, så laver vi flere kurser efterfølgende. 

Frokost: Ja. Skriv i tilmeldingen, om I ønsker frokost eller 

ej. 

Hygge: Ja. Medbring gerne selv ekstra. 

Computer: Medbring selv computer eller iPad. 

Tilmelding: Senest mandag den 23. oktober,  

vindrosen@vindrosen-huset.dk eller telefon: 7545 7085. 

Facebook kravlegård 

Grundkursus i rekruttering af frivillige 

Har I svært ved at komme i pressen med jeres arrangemen-

ter? Forbliver jeres ildsjæle og gode historier ofte uomtalte? 

Er det en barriere for jer, at kontakte pressen, fordi I ikke 

ved, hvad I skal sige eller skrive? 

For medlemsforeninger, som gerne vil være bedre til at kom-

me i kontakt med pressen, holder journalist Kim Westphal 

fra Ugeavisen Esbjerg oplæg. Her kan I få tips og tricks til at 

komme i kontakt med medierne og I kan lære om, hvad pres-

sen synes, den gode historie er og om hvordan man ”sælger” 

den. 

Kim blev uddannet journalist i 1986 og har arbejdet på Uge-

avisen Esbjerg siden marts 1991. 

Først holder han et oplæg på cirka et kvarter og derefter vil 

spørgsmål, konkrete som generelle, blive besvaret. Så forbe-

red jer meget gerne på, hvad I vil vide. 

Tid: Onsdag den 6. december kl. 17 – 18. 

Sted: Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg. 

Tilmelding: Senest mandag den 27. november på  

vindrosen@vindrosen-huset.dk eller telefon 7545 7085. 

Få pressen til at høre efter -  

minikursus i pressekontakt 

A1-plakater til produktionspris 

Når man trykker plakater i A1 størrelse ”ude i byen”, kan det 

ofte være nødvendigt at tage en dyb indånding, inden man 

trækker pengepungen frem.  

Prisen kan nemt blive høj – især for frivillige foreninger uden 

dybe lommer. Vi vil derfor huske vores medlemmer på, at vi 

samarbejder med Træfpunkt Sædding, som har gode print-

faciliteter.  

Her kan man lave kvalitetsprint op til størrelse A1 til en pris, 

som kun skal dække omkostningerne. 

Læs mere: https://vindrosen-huset.dk/images/pdf/

A1Plakat.pdf 

Eller kontakt Claus Brinch-Danielsen, Træfpunkt Sædding 

telefon 2186 9612. 

 

 

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
https://vindrosen-huset.dk/images/pdf/A1Plakat.pdf
https://vindrosen-huset.dk/images/pdf/A1Plakat.pdf
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Kalenderen 
Broen holder informationsmøde 

Onsdag d. 4. oktober kl. 19.00 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

Arrangør: Broen Esbjerg 

 

BROEN Esbjerg er en frivillig forening, der hjælper socialt 

udsatte børn til et aktivt fritidsliv i samarbejde med lokale 

foreningstilbud. 

Vi håber på at kunne møde både yngre og ældre personer, 

der kunne tænke sig, at give de unge udsatte en god sports-

oplevelse. 

Depression: Fakta og en personlig beretning 

Torsdag d. 5. oktober kl. 18.30 - 20.30 

Sted: Esbjerg bibliotek, Storm P salen, Nørregade 19, 6700 

Esbjerg 

Arrangør: Depressionsforeningen Esbjerg og  

Psykinfo Esbjerg/Brørup/Vejen. 

 

 

Psykiatrisk sygeplejerske Claudia Fiehn, team for Affektive 

lidelser i Lokalpsykiatrien i Esbjerg, vil fortælle om årsager, 

symptomer og behandlingsmuligheder. 

Mette Hartmann, OS-ambassadør vil fortælle sin personlige 

beretning om, hvordan det er at leve med depression. 

Tilmeldning: Region Syddanmark på 9944 4546 eller  

www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

Behandling af sclerose : hvordan går det?  

Torsdag d. 12. oktober kl. 18.00 - til senest 22.00 

Sted: Skads Forsamlingshus, Skads Byvej 54, 6705 Esb. Ø  

Arrangør: Scleroseforeningens lokalafdelinger for Vejen, 

Varde, Esbjerg og Fanø 

Tilmelding og betaling: senest d. 5. oktober til Inge Søren-

sen via mail: svaresbjerg@gmail.com eller  mobil 2024 

1152. Angiv lokalafdeling og om du bruger kørestol. Beta-

ling til konto: 1551-3203498314, Mærket: ”foredrag”  

Annett E. Petersen, overlæge ved Scleroseklinikken på Syd-

vestjysk Sygehus i Esbjerg, fortæller om  lægevidenskabens 

kamp mod denne frygtede sygdom. Sammen med en kolle-

ga vil hun også besvare spørgsmål fra salen.  

Entré: 100 kr. for medlemmer af Scleroseforeningen samt 

ledsagere. Hjælper gratis / 145 kr. for øvrige deltagere.  

I tilknytning til foredraget serveres varm aftensmad plus 

efterfølgende kaffe.  

Sundhedsmesse 

Lørdag d. 7. oktober kl. 10.00 - 13.00 

Sted: Sædding Centret, Fyrvej 34, Esbjerg 

Arrangør: Sædding Centret og Frivillighuset Vindrosen 

 

Kom og mød flere af Frivillighuset Vindrosens mange for-

eninger. Der måles bl.a. fedtprocent, BMI, blodtryk, til-

standsalder.  

Man kan også få en influenzavaccination og generel infor-

mation om de fremmødte foreninger. 

På denne side finder du et udpluk af de forskellige aktiviteter, som foregår i Frivillighuset Vindrosen og blandt vores 
medlemsforeninger. Find flere oplysninger vedr. tilmelding og evt. priser samt andre aktiviteter i kalenderen på: 
www.vindrosen-huset.dk. 

Fællesmøde Bramming 

Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00 - 21.00 

Sted: Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming 

Arrangør: Frivillighuset Vindrosen 

 

Frivillighuset Vindrosens medlemsforeninger og netværks-

grupper, som er interesserede i at samarbejde og styrke 

den frivillige sociale indsats i Bramming og omegn, inviteres 

til fællesmøde. 



 

 

Artikler, bekendtgørelser etc. samt fotos og logoer fra 

foreninger og samarbejdspartnere er meget velkomne.  

Frivillighuset Vindrosen forbeholder sig dog ret til at 

korrigere og forkorte i tilsendt materiale.  

Kontakt Frivillighuset Vindrosen, hvis du ikke i  

forvejen modtager vores nyhedsbrev. 

KONTAKTINFORMATION OG ÅBNINGSTIDER 

Tlf.nr.: 7545 7085 

E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk  

Web: www.vindrosen-huset.dk 

Esbjerg: Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

Træffetid: Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15.  

Tirsdag kl. 10-17.  

Fredag: Lukket. 

Ribe: Tangevej 6, 6760 Ribe 

Træffetid: Tirsdag i ulige uger kl. 15-17  

Bramming: Jernbanegade 8, 6740 Bramming 

Træffetid: Tirsdag i lige uger kl. 15-17 

FRIVILLIGHUSET VINDROSEN — VI VISER VEJEN  

For dig, der har brug for hjælp og for dig der vil hjælpe 

andre. Hver måned bringer vi nyheder og historier fra 

den frivillige sociale verden i  dit lokal område. 

   

APRIL 2017  OKTOBER 2017 

Frivillighedsfesten 2017 
Fredag den 29. september var der frivillighedsfest pa  Ra dhuset i Esbjerg. Her ka redes de  

frivillige sociale foreninger, som havde gjort en ekstraordinær indsats i løbet af a ret. 

1. præmien og 10.000 kroner gik til Varmestuestrik. De blev 

indstillet for deres store indsats med at fremstille varme tøj-

genstande til hjemløse. De fik dog også prisen fordi indsatsen i 

sig selv er inkluderende for mennesker med begrænset mobili-

tet. Gennem strikningen finder de et fællesskab og er med til 

at gøre en forskel. 

2. præmien og 5.000 kroner gik til Aflastningstjenesten. De fik 

præmien for deres mange aktiviteter, som hjælper, støtter og 

øger livsglæden hos pårørende og efterladte. Der blev desu-

den lagt vægt på hjælpen til ensomme - også i den allersidste 

stund. 

 

3. præmien og 2.500 kroner gik til Dansk Flygtningehjælp og 

Røde Kors Esbjerg. De fik præmien for deres integrationsind-

sats i Mosaikken, hvor de lærer fra sig og fortæller om det 

danske samfund. Der blev lagt vægt på det unikke samarbejde 

mellem foreningerne, som styrker virkelysten for Mosaikkens 

brugere. 

https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
http://www.vindrosen-huset.dk/

