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Ledelsesberetning fra bestyrelsen og daglig leder 

 

Tilbageblik på 2021 

Året 2021 var igen præget af Corona med periodevis nedlukning og restriktioner, som 

har sat sit præg på Vindrosens resultater. Vi har ikke nået vores delmål for 2021 i det 

omfang, som vi havde sat os for. Dette redegøres der nærmere for afslutningsvis i denne 

beretning. Vi starter med at fokusere på det som vi lykkedes med og kunne fejre i 2021!  

 

I september havde vi fornøjelsen og æren af at få besøg af Folketingets præsidium, som 

ønskede at blive klogere på vilkårene for frivillige sociale foreninger under og efter Co-

ronakrisen.  Det havde vi en god dialog med præsidiet om . Vi fik også sat fokus på for-

eningernes behov for at få lempet dokumentationskrav og bankgebyr.  

 

I efteråret støttede Vindrosen op om 3 foredrag om Sundhed, Etik og livskvalitet, som 

en række af vore medlemsforeninger  havde fået § 18 midler til, fordi de var gået sam-

men om at arrangerer dem. Det var glædeligt at se den fælles indsats bar frugt og det 

lykkes at samle 450 personer til foredragsrækken.  

 

Frivillighuset Vindrosens 20-års jubilæum i efteråret 2021 blev markeret med en kunst-

event med børn fra Bakkevejens Skoles SFO i Bramming, der lave graffiti jubilæumshil-

sen til Vindrosens 3 huse og et til SFO’en.  Vores medarbejder Anette, var med til etab-

leringen af Vindrosen, hun kunne ligeledes fejre 20 års jubilæum i år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketingets præsidium mødtes med Frivillighuset Vindrosens bestyrelse. 
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Vi er glade for, at Social & Arbejdsudvalget forlængede deres aftale med online platfor-

men Boblberg de næste to år. Dermed har borgerne i Esbjerg kommune fortsat en gratis 

og tryg online-mulighed for at danne nye sociale relationer og netværk.  

 

I 2021 har vi i styrket samarbejde med Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet om 

at skabe større kommunal politisk fokus på pårørende, ensomhed og tilgængelighed.  

Vindrosen blev sammen med Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet involveret i 

hele processen omkring tilblivelsen af Esbjerg Kommune nye pårørendepolitik. Vi er  

glade for at se, at et stort, bredt forankret samarbejde udmøntede sig i ny fælles pårø-

rende politik ved årets udgang.   

 

I oktober satte vi særlig fokus på ensomhed. Sammen en række af vores medlemsfor-

eninger deltog vi i de sidste 19 km af den 1.600 km March mod Ensomhed, der i 2021  

havde endemål i Esbjerg.  Sammen med de 3 råd afholdte vi et stort fælles dialogmøde 

med fire politiske fagudvalg og vores medlemsforeninger, hvor vi satte ensomheden på 

den kommunal politiske dagsorden.     

Fokus for 2022   

Frivillighuset Vindrosens nye strategi for 2022-2025 er ledetråden for vores virke og 

fokus i 2022. De tre strategiske indsatsområder fra den tidligere strategi fortsætter de 

kommende år. Det er 1) Fremme deltagelsen i de frivillige fællesskaber, 2) Styrke kvali-

teten og mangfoldigheden af de frivillige fællesskaber, 3) Styrke en helhedsorienteret 

social indsats.  

I 2022 vil Vindrosen fokusere på at mindske ensomhed og mistrivsel blandt borgerne i 

Esbjerg Kommune. Dette vil vi gøre i samarbejde med Esbjerg Kommune, Udsatterådet, 

Handicaprådet, Ældrerådet og vores medlemsforeninger. I fællesskab arbejder vi for at 

Esbjerg Kommune får udviklet en strategi og handleplan, der kan forbygge og mindske 

ensomhed for alle.  

I 2022 vil Vindrosen fortsætte med at understøtte vores medlemsforeninger i at engage-

re flere frivillige og opnå større lokal synlighed.  

 

Tak for indsatsen  

Tak til bestyrelsen, husgruppen, frivillige og ansatte for at bidrage konstruktivt til løs-

ningen af de udfordringer Corona gav os og holde gejsten oppe i svære tider.  

 

Tak til vores 160 medlemsforeninger, som har valgt at stille sig under Vindrosens para-

ply — uden jer havde vi slet ingen eksistensberettigelse.  

Tak til vores samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor for støtte op om og 

bidraget til udviklingen af de frivillige sociale indsatser i Esbjerg Kommune.  
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Tre strategiske mål 

Ledelsesberetningen afrundes med en nærmere redegørelse for, i hvilken udstrækning 

vores aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med de strategiske målsæt-

ninger, der er opstillet i handleplan 2021, herunder målsætninger, der er aftalt med So-

cialstyrelsen.    

Frivillighuset Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige 

sociale indsats i Esbjerg Kommune. Med afsæt i vores strategi 2019-2021 arbejder vi 

med følgende tre strategiske mål for øje:  

1) Understøtte deltagelsen i de frivillige sociale fællesskaber ved at gøre det lettere at 

deltage, finde hjælp og blive frivillig uanset alder, social status, etnicitet eller handicap. 

2) Styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige fællesskaber ved at støtte, 

udvikle de frivillige foreninger og initiativer med et socialt sigte samt hjælpe nye i gang. 

3) Styrke en helhedsorienteret social lokal indsat mellem foreninger, kommunen og an-

dre relevante aktører. 

 

1) Vi understøtter deltagelsen i frivillige fællesskaber  

Vi sikrer indblik og overblik over lokale frivillige foreninger 

med socialt sigte 

For at sikre indblik og overblik over vores 160 medlemsforeningers sociale tilbud ajour-

fører og offentliggør vi  ”Hvem Hjælper Hvem - Den Sociale Vejviser i Esbjerg Kommu-

ne” i en online version på vores hjemmeside og en trykt version.  

• 2.100 stk. af den sociale vejviser er uddelt i 2021 til borgere og fagpersoner. Det er 

400 stk. mindre end målsat.  

• 4.443 sidevisninger af onlinevisionen ”Den Sociale vejviser i 2021. Det er 450 færre 

visninger end målsat.  

 

Borgere, der søger frivilligjob, formidles til relevante foreninger  
Vi understøtter rekrutteringen af frivillige i vores foreninger ved at gøre det lettere for 

borgere at finde frivilligjobs via frivilligjob.dk og personlig formidling. I 2021 har dette 

resulteret i:     

• 45 foreninger har oprettet opslag på frivilligjob.dk i 2021. Dette er 10 foreninger me-

re end målsat.  

• 154 opslag er oprettet på frivilligjob.dk indenfor Esbjerg Kommune. Det er 121 færre 

opslag end målsat i 2021. 

• 205 borgere har selv ansøgt lokale frivilligjob via frivilligjob.dk. Det er 145 færre end 

målsat i 2021.  

• 21 borgere, der personligt har kontaktet Vindrosen om frivilligjob, har vi formidlet 

videre til relevante foreninger. Det er 1 borgere mere end målsat i 2021. 
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Borgere, der søger hjælp og støtte, formidles til relevante  

foreninger 

Vindrosens sekretariat har åbent 22 timer om ugen for personlig betjening af borgere, 

der søger hjælp og støtte via telefon, mail eller fremmøde. Borgerne søger f.eks. rådgiv-

ning, venskaber, socialt samvær, foreningsaktiviteter og selvhjælpsgrupper.  

• 92 borgere, der har søgt hjælp og støtte,  har vi formidlet videre til frivillige sociale 

tilbud blandt vores medlemsforeninger. Det er 2 borgere mere end målsat i 2021. 
 

Personer i udsatte positioner motiveres til at blive frivillige 

Frivillighuset Vindrosen formidler løbende viden om den lokale frivillige sociale indsats 

ved at holde oplæg for interesserede målgrupper. Vi har særligt fokus på at understøtte 

rekruttering af borgere i udsatte positioner som frivillige i lokale organisationer. 

• 126 personer, hvoraf 35 var i udsatte positioner, har deltaget i et oplæg om frivillig-

hed. Samlet er det 66 personer flere og 20 flere i udsatte positioner end målsat i 

2021. 
 

Synliggørelse og formidling af mulighederne i den frivillige  

verden 

Vi synliggør og formidler om mulighederne i de frivillige sociale foreninger i Esbjerg 

Kommune gennem en række forskellige kommunikationskanaler og aktiviteter for at nå 

forskellige målgrupper i Esbjerg Kommune. I 2021 har vi opnået følgende resultater:  

• 8.640 unikke brugere på vores hjemmeside: www.vindrosen-huset.dk. Det er 1.360  

brugere færre end målsat. 

• 1.050 facebookbrugere ”synes godt om” vores Facebookside. Dette er 50 mere end 

målsat. 

• 353 personer modtager vores månedlige nyhedsbrev Vindrosen-Nyt. Det er 13 flere 

end målsat. 

• 4 videoer om Vindrosen og medlemsforeninger blev produceret og publiceret. Det er 

6 videoer færre end målsat. 

• 14 medieomtaler (historier) om de lokale frivillige sociale indsatser, som Vindrosen 

har fået bragt i lokale medier. Det 4 flere end målsat.  

• 3 PR-event er afholdt sammen med 3 medlemsforeninger for at synliggøre den frivil-

lige sociale indsats. Dette er 1 PR-events mere end målsat. 

 

Målopfyldelse i 2021  
I forhold til vores strategiske mål med at understøtte deltagelsen i frivillige fællesskaber 

opfylder vi 9 ud af de 15 mål, som vi har sat i handleplan 2021. Dermed når vi ikke vores 

delmål i det fulde omfang, som vi havde sat os for i 2021. Dette skyldes i høj grad at året 

2021 igen var præget af Corona med periodevis nedlukning og restriktioner.  
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2) Vi styrker kvaliteten og mangfoldigheden af de loka-

le fællesskaber  

 

Samarbejde med Esbjerg Kommune  
Vi har en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune, der sikrer os gode fysiske lokaliteter 

og et stabilt driftstilskud. Vi bidrager til  kommunens strategi for den frivillige sociale 

indsats og holder årlige dialogmøder med de politiske fagudvalg.   

I 2021 har vi afholdt to dialogmøde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget, et dialog-

møde med Sundhed & Omsorgsudvalget samt et fælles dialogmødet med de fire fagud-

valg og foreninger og råd. Vindrosen har afholdt tre dialogmøde mere end målsat. 

 

Sparring til medlemsforeninger- og grupper om drift og  

udvikling  
Vi giver medlemmerne sparring omkring udarbejdelsen af PR-materiale, ansøgninger, 

fundraising, rekruttering og fastholdelse af frivillige. I 2021 ydede vi konsulentsparring 

12 gange til vores medlemsforeninger. Det var 3 færre konsulentsparringer end målsat. 

Hjælp til at sætte nye foreninger og initiativer i gang 

Vi forsøger at gøre det nemt og forholdsvis hurtigt at opstarte nye projekter og forenin-

ger ved at tilbyde konsulentsparring. I 2021 ydede vi konsulentsparring 5 gange til op-

start af nye frivillige initiativer på det sociale område. Det var 5 konsulentsparringer 

færre end målsat. 

Mangfoldig medlemsskare 

Vi er en paraplyorganisation for foreninger, netværksgrupper og projekter, der udfører 

en frivillig social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats i Esbjerg Kommune.  

Ved udgangen af 2021 var 160 foreninger og netværksgrupper medlem af Frivillighuset 

Vindrosen, hvilket er 10 flere end målsat. Se medlemsoversigt på sidste side i beretnin-

gen.  

Kurser og temamøder for medlemmer 

Vi tilbyder fælles læringsaktiviteter i form af kurser, workshops og temamøder til frivil-

lige om emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser. I 2021 afholdte vi 7 læ-

ringsaktiviteter online og 4 blev afholdt fysisk. Det er 1 læringsaktiviteter end målsat. 

Lokaler og faciliteter 

Vi tilbyder gratis og handicaptilgængelige mødelokaler til vores medlemmer i vores tre 

huse i Esbjerg, Ribe og Bramming. I 2021 blev der booket lokaler 2.655 gange i Esbjerg, 

Ribe og Bramming. Der er 155 flere bookinger end målsat.  

Målopfyldelse i 2021 

I forhold til vores strategiske mål med at styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lo-

kale fællesskaber opfylder vi 4 ud af de 6 mål, som vi har sat os for i handleplan 2021. 

Målafvigelsen skyldes mindre behov blandt eksisterende og nye foreninger for faglig 

sparring end forventet.    
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3) Vi styrker en helhedsorienteret social indsats  

 
Samarbejdsmøder med lokale og nationale samarbejdspartnere 

I 2021 deltog Frivillighuset Vindrosen i 129 møder med lokale og nationale samarbejds-

partnere. Det er 29 flere møder end målsat.  

• 62 samarbejdsmøder med forvaltninger, afdelinger og råd I Esbjerg Kommune. 

• 8 samarbejdsmøder med lokale uddannelsesinstitutioner. 

• 5 samarbejdsmøder med Region Syddanmark. 

• 23 samarbejdsmøder med private virksomheder og organisationer. 

• 31 samarbejdsmøder med nationale samarbejdspartnere. 

 

Støtter og synliggør netværk og samarbejdsmuligheder på tværs 

af foreninger, kommune og andre lokale aktører 

I 2021 har Frivillighuset Vindrosen faciliteret eller deltaget i 10 samarbejdsnetværk. Det 

er 1 mere end målsat for 2021. 

Samarbejdsnetværk omfatter følgende:  

Vindrosen understøtter foreningerne i at samarbejde om at arrangere fælles aktiviteter 

og ansøge § 18-midler mv. hertil.  

Vindrosen medvirker til at facilitere samarbejde om samtalegrupper for børn og unge 

mellem medlemsforeninger, Esbjerg Kommune, Region Syd og kirker.  

Vindrosen deltager i integrationsnetværk mellem medlemsforeninger og Esbjerg Kom-

mune. 

Vindrosen er repræsenteret i Esbjerg Kommunes udsatteråd. 

Vindrosen er medlem af styregruppen i Medvind i Østerbyen, der er en tværsektoriel 

indsats for udsatte børn og unge i Esbjerg Øst.   

Vindrosen deltager i kommunalt nedsat tværfaglig arbejdsgruppe, der understøtter ud-

bredelsen af kendskabet til borgerplatformen Boblberg.dk   

Vindrosen deltager sammen med handicaprådet, ældrerådet og udsatterådet i en kom-
munal nedsat følgegruppe om pårørendeindsatsten.   
 
Vindrosen deltager sammen med handicaprådet, ældrerådet og udsatterådet i samar-
bejdsgruppen om at forbedre tilgængeligheden i Esbjerg Kommune.   
 
Vindrosen deltager sammen med handicaprådet, ældrerådet og udsatterådet i samar-
bejdsgruppen om at mindske ensomheden i Esbjerg Kommune.   
 
Vindrosen deltager i samarbejdsnetværk med Sydvestjysk Sygehus og frivilligcentrene i 
Billund, Varde og Vejen.  
 

Målopfyldelse i 2021 

I forhold til vores strategiske mål med at styrke en helhedsorienteret social indsats ved 

at bygge bro mellem foreninger, kommune og andre aktører opfylder vi de 2 mål, som vi 

har sat os for i handleplan 2021.   
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Medlemsforeninger og grupper  

8 

Børn, Unge og Familie (20) 
2 Timer om Ugen 
Ballast v. / KFUM Sociale Arbejde 
Broen Esbjerg 
Børns Voksenvenner Esbjerg 
Børns Voksenvenner Ribe/
Bramming 
Familienetværk Blå Kors Esbjerg 
Fællesskab på Asfalten 
Giv en Hånd i Esbjerg 
Grønlandske Børn 
Headspace Esbjerg 
Hele Danmarks Familieklub 
Juletræsforeningen 
Lokalforeningen Ligeværd Syd-
vestjylland 
Mødrehjælpen Esbjerg lokalforening 
Red Barnet Esbjerg/Ribe 
Red Barnet Ungdom Esbjerg 
Sind Ungdom Esbjerg 
Skolens Venner 
Ungdommens Røde Kors 
Ventilen 
 
Handicap (18) 
ADHD 
Amputationsforeningen 
Autismeforeningen 
CP Danmark  
Dansk Blindesamfund 
Dansk Handicap Forbund 
Danske Handicaporganisationer 
Esbjerg Døveforening 
ETAC´s Venner 
Foreningen af Danske Døvblinde 
Hjerne Sagen 
Hjerneskadeforeningen 
Høreforeningen 
LEV Esbjerg-Fanø 
Multiklubben 
Polioforeningen 
Rul og Rejs 
Ulykkespatientforeningen  
 
Humanitære (21) 
AFS Interkultur Sydvestjylland 
Aktive Kvinder Bramming 
Aktive Kvinder Esbjerg 
Blå Kors Esbjerg 
Dansk Folkehjælp 
Esbjerg Fredsbevægelse 
Esbjerg Soroptimist Klub 
First Aid Samaritter 
Frelsens Hær Esbjerg 
Frelsens Hær Genbrug 
Kirkens Korshær Bramming 
Leo Club Esbjerg 
Lions Bramming 
Røde Kors Bramming 
Røde Kors Esbjerg 
Røde Kors Ribe 
Sct. Georgs Gildet i Bramming 
Sct. Georgs Gildet i Esbjerg  
Soroptimisterne International Ribe 
SOS Børnebyerne Lokalgr.Hjerting/
Esbjerg 
Varmestuestrik Danmark 
 
 
 

Misbrug, Afhængighed og Vold 
(10) 
AA  
ACA- Søndag 
ACA - Torsdag 
Dansk Stalking Center 
Exitcirklen  - Veje ud af psykisk vold 
Frejacentret 
Kvisten 
MA - Marijuana Anonymous 
NA - Narcotics Anonymous 
Spor i Esbjerg 
 
Integration & Etniske  
minoriteter (14) 
AMAL Somalisk Kvindeforening 
Dansk Cubansk Forening Syd-
vestjylland 
Den Kurdiske Forening i Esbjerg 
FoRT 
Filippinsk Dansk Integrationsfor-
ening 
Frivilliggruppen Esbjerg 
Frivilliggruppen Mosaikken 
Frivilliggruppen Ribe 
International Mandeklub 
Kvinder Møder Kvinder 
Mentornetværk i Esbjerg/Varde 
Nasigfik 
Sydjylland Chinforening 
Zomi Community Esbjerg 
 
Rådgivning (6) 
Det Grønlandske Rådgivningskontor 
Det Gode Råd 
Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgiv-
ning 
Lejerforeningen for Esbjerg og om-
egn 
Mandecentret Esbjerg 
Offerrådgivningen 
 
Sorg og Tab (3) 
Landsforeningen efterladte efter 
selvmord 
Nefos 
Sorggruppen for børn og unge 
 
Sygdom og Sundhedsfremme 
(33) 
Aflastningstjenesten 
Alzheimerforeningen 
Angstforeningen 
Bedre Psykiatri 
Colitis Crohn Foreningen 
COPA Sydvestjylland 
De Tabte Pund 
Depressionsforeningen 
Diabetesforeningen 
Epilepsiforeningen 
Fibromyalgi og Smerteforeningen 
Fnuggeline 
Fookid 
Gigtforeningen Kreds Sydvestjylland 
Hjerteforeningen 
IMCC  
Kræftens Bekæmpelse 
Kræftforeningen Tidslerne  
Lungeforeningens lokalafd. i Esbjerg  
 

Lungeforeningens Støtteforening 
Ribe afd. 
Læring for Livet 
Netværksgruppen Ribe 
Nyreforeningen 
OCD Foreningen 
Osteoporoseforeningen 
Parkinson Foreningen 
Prostatakræftforeningen PROPA 
Rygforeningen 
Rygsøjlen 
Sex og Samfund 
Scleroseforeningen 
SIND Syd-Vest 
Vejen Videre 
 
Socialt udsatte (13) 
Bindeleddet 
Café Finns Paraply 
De Hjemløses Venner 
Folkekirkens Hus Esbjerg 
Hvad nu hvis du ikke er forkert 
Kirkens Korshærs Varmestue 
Kvaglund Sogns Menighedspleje 
Recovery Bulls 
Reden Esbjerg 
SAND Sydvestjylland 
Stormlys Brugerforening 
Veterancafé Esbjerg 
Værestedet Netværket 
 
Voksne og Ældre (12) 
Bramming Seniorklub 
Foreningen Mennesker Mødes 
Hyggeklubben 
Mænds Mødesteder Esbjerg 
Mødestedet Spandet Gl. Skole 
OK Klubben Esbjerg 
Skads Sogns Seniorklub 
Træfpunkt Sædding 
Vilslev og Omegns Seniorklub 
Ældre Sagen, Bramming 
Ældre Sagen, Esbjerg 
Ældre Sagen, Ribe 
 
Lukkede Netværksgrupper (9) 
BP Gruppen 
Demenspårørendegruppen 
Depressionsgruppe forår 2020 
Netværksgruppen Fun-Fræs 
Netværksgruppen Foråret 
Netværksgruppen Orkideen 
Netværksgruppen Psykiatrien 
Netværksgruppe Smil 
Spiseklubben 
 
(Opdateret  den 31. december 2021 
Medlemmer i alt: 159) 
 


