
ÅRSBERETNING 2019 
FRIVILLIGHUSET  

VINDROSEN  

 
 

 



Indledning 

Frivillighuset Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i Es-

bjerg Kommune. Dette gøres blandt andet gennem foreningsservice, synliggørelse, formidling, konsu-

lentsparring, netværk og samarbejde. Frivillighuset Vindrosens ydelser er målrettet de foreninger og 

grupper, der er medlemmer samt de borgere, der enten gerne vil have hjælp eller vil yde en frivillig ind-

sats. I denne årsberetning kan du læse om de aktiviteter, der kom til at præge Frivillighuset Vindrosens 

arbejdsindsats i 2019 og om de resultater, vi har opnået i 2019.  

 

Foreningsservice – vi gør vejen lettere for foreningerne 

 

Vores mål er at skabe optimale rammer og vilkår for deltagelse og fællesskaber. 

Frivillighuset Vindrosen arbejder for, at gøre det lettere, at yde en frivillig social indsats i en lokal for-

ening eller gruppe. Sikre gode rammer for foreningernes aktiviteter og udfoldelsesmuligheder i Esbjerg, 

Ribe og Bramming, er et centralt indsatsområde for Frivillighuset Vindrosen.  

Medlemmer  

Frivillighuset Vindrosen er en paraplyorganisation for foreninger, netværksgrupper og projekter, der ud-

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

Ved udgangen af 2019 var 170 foreninger og netværksgrupper medlem af Frivillighuset Vindrosen, hvil-

ket er en medlemsfremgang på syv i forhold til 2018.  Se medlemsoversigt på næste side.  

Lokale udlån 

Et af Frivillighuset Vindrosens kerneområder er at tilbyde gratis og handicaptilgængelige mødelokaler til 

vores medlemmer i Esbjerg, Ribe og Bramming. Lokalerne stilles til rådighed af Esbjerg Kommune og Fri-

villighuset Vindrosen står for den daglige drift og vedligeholdelse. Antallet af lokalebookinger i Esbjerg er 

steget jævnt de seneste år. I 2019 har der dog været et lille fald i bookingerne i  Ribe.  

 

 

 

 

 

 

Praktisk hjælp  
Frivillighuset Vindrosens medarbejdere hjælper medlemmerne med forskellige former for praktisk hjælp, 

når de bruger lokaler - f.eks. kopiering, lokalebooking og introduktion til brugen af huset.  

De sidste to år har det været målet, at antallet af medlemshenvendelser vedr. praktisk hjælp til lokale-

booking, kopiering mv. skulle falde, således at sekretariatets medarbejdere fik mere tid til andre gøremål 

bl.a. synliggørelse. Det er i høj grad lykkedes at gøre flere af foreningerne mere selvhjulpne.  Antallet af 

gange, hvor Vindrosens medarbejdere ydede praktisk hjælp til medlemmerne faldt fra 826 gange i 2018 

til 745 gange i 2019.   
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Frivillighus 

Antal lokaleudlån     

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Esbjerg 2.634 3.327 3.458 3.476 3.547 3.994 

Ribe 1.169 1.410 1.565 1.529 1.636 1.471 

Bramming 665 512 582 543 467 571 

I alt 4.583 5.249 5.605 5.548 5.650 6.042 
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Børn, Unge & Familie (26) 
2 Timer om Ugen 
Ballast v. / KFUM Sociale Arbejde 
Broen Esbjerg 
Børns Voksenvenner Esbjerg 
Børns Voksenvenner Ribe/Bramming 
Dansk Præmaturforening 
Familiestøtten 
Foreningen Far 
Foreningen Grønlandske Børn 
Fællesskab på Asfalten 
Giv en Hånd i Esbjerg 
Headspace Esbjerg 
Hele Danmarks Familieklub 
Kontakten for Børn og Unge 
IMCC  
Juletræsforeningen 
Lokalforeningen Ligeværd Sydvestjyl-
land 
Lær for Livet 
Mødrehjælpen Esbjerg lokalforening 
Red Barnet Esbjerg 
Red Barnet Ribe/Bramming lokalafd. 
Red Barnet Ungdom 
Sind Ungdom Esbjerg 
Ungdommens Røde Kors 
Unge på vej - Kids’n Teens  
Ventilen 
 
 
Handicap (16) 
ADHD 
Autismeforeningen 
CP Danmark (tidligere Spastiker f.) 
Dansk Blindesamfund 
Dansk Handicap Forbund 
Danske Handicaporganisationer 
Esbjerg Døveforening 
Foreningen af Danske Døvblinde 
Hjerne Sagen 
Hjerneskadeforeningen 
Høreforeningen 
LEV Esbjerg-Fanø 
Multiklubben 
Polioforeningen 
Rul og Rejs 
Ulykkespatientforeningen  
 
 
Humanitære (20) 
AFS Interkultur Sydvestjylland 
Aktive Kvinder Bramming 
Aktive Kvinder Esbjerg 
Blå Kors Esbjerg 
Dansk Folkehjælp 
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 Lokalgruppe Hjer-
ting 
Varmestuestrik Danmark 
Youth Social Rights Network 
 
 
 

Misbrug og Afhængighed (5) 
AA 
ACA  
Alanon 
MA 
NA/Narcotics Anonymous 
 
Integration & Etniske minoriteter 
(12) 
AMAL Somalisk Kvindeforening 
Den Kurdiske Forening i Esbjerg 
FoRT 
Filippinsk Dansk Integrationsforening 
Frivilliggruppen Esbjerg 
Frivilliggruppen Mosaikken 
Frivilliggruppen Ribe 
International Mandeklub 
Kvinder Møder Kvinder 
Mentornetværk i Esbjerg/Varde 
Nasigfik 
Sydjylland Chinforening 
 
 
Rådgivning (7) 
Det Gode Råd 
Det Grønlandske Rådgivningskontor 
Forbrugerrådet Tænk’s Gældsrådgiv-
ning 
Frejacentret 
Lejerforeningen for Esbjerg og om-
egn 
Mandecentret Esbjerg 
Offerrådgivningen 
 
 
Sygdom & Sundhedsfremme (31) 
Aflastningstjenesten 
Alzheimerforeningen 
Angstforeningen 
Bedre Psykiatri 
Colitis Crohn Foreningen 
COPA Sydvestjylland 
Dansk Fibromyalgi Forening 
De Tabte Pund 
Depressionsforeningen 
Diabetesforeningen 
Epilepsiforeningen 
Fnuggeline 
Fookid 
Gigtforeningen Kreds Sydvestjylland 
Hjerteforeningen 
Kræftens Bekæmpelse 
Kræftforeningen Tidslerne  
Landsforeningen for Spiseforstyrrede 
Læring for Livet 
Lungeforeningens lokalafd. i Esbjerg  
Lungeforeningens Støtteforening 
Ribe afd. 
Migræne og Hovedpineforeningen 
Nyreforeningen 
OCD Foreningen 
Osteoporoseforeningen 
Parkinson Foreningen 
Rygforeningen 
Rygsøjlen 
Scleroseforeningen 
SIND Syd-Vest 
Vejen Videre 
 
 
 
 
 
 

Væresteder & Socialt udsatte 
(11) 
Café Finns Paraply 
De Hjemløses Venner 
Folkekirkens Hus Esbjerg 
Kirkens Korshærs Varmestue 
Kvaglund Sogns Menighedspleje 
Lokalområdeforening Nørvang 
Projekt Bindeleddet 
Recovery Bulls 
SAND Sydvestjylland 
Stormlys Brugerforening 
X-House 
 
Ældre (9) 
Bramming Seniorklub 
Mødestedet Spandet Gl. Skole 
OK Klubben Esbjerg 
Skads Sogns Seniorklub 
Spandet Pensionistforening 
Vilslev og Omegns Seniorklub 
Ældre Sagen, Bramming 
Ældre Sagen, Esbjerg 
Ældre Sagen, Ribe 
 
 
Øvrige Sociale Foreninger  (12) 
Dansk Stalking Center 
Esbjerg Fredsbevægelse 
ETAC´s Venner 
Exitcirklen  - Veje ud af psykisk vold 
Foreningen Mennesker Mødes 
Hvad nu hvis du ikke er forkert 
Landsforeningen efterladte efter 
selvmord 
Mænds Mødesteder Esbjerg 
Sex og Samfund 
Træfpunkt Sædding 
Vestjysk Spor 
Veterancafé Esbjerg 
 
 
Netværksgrupper (21) 
10-18 LAT Ribe 
ADHD/ADD netværksgruppe * 
BP Gruppen* 
Cafépigerne* 
Demenspårørendegruppen* 
Esbjerg Postpartum Support Network 
Finns Venner* 
Hyggeklubben 
Myrtuen* 
Netværksgruppen Dit liv-dit fokus* 
Netværksgruppen Fun-Fræs* 
Netværksgruppen Foråret* 
Netværksgruppen Orkideen* 
Netværksgruppen Ribe 
Næstehjælpere i Esbjerg 
Pårørendegruppe Spiseforstyrrelser* 
Pårørendegruppen af 2018* 
Selvhjælpsgruppen Veje til helbredel-
se* 
Sorggruppen for børn og unge 
Spiseklubben* 
U20 Gruppen* 
 
 
* lukket gruppe der ikke optager nye 
medlemmer. 
 
(Opdateret den 16. december 2019 
Medlemmer i alt: 170)
Medlemsforeninger og 
grupper  

Medlemsforeninger og grupper  



 

Synliggørelse – Vi viser borgerne vejen til foreningerne 
 

Vores mål er, at gøre det lettere for borgerne, at finde hjælp og støtte i den fri-

villige verden.  

Der er fortsat mange borgere og potentielle samarbejdspartnere i Esbjerg Kommune, som ikke 

kender til de mange forskellige frivillige sociale foreninger, der yder en kæmpe indsats for at 

hjælpe socialt udsatte borgere i Esbjerg Kommune. Derfor er synliggørelse et af vores centrale 

indsatsområder.   

Frivillighuset Vindrosen synliggør den frivillige sociale indsats gennem arrangementer, oplæg, 

pressehistorier, publikationer og elektroniske medier.  

Arrangementer 

Frivillighuset Vindrosen har i 2019 afholdt ti arrangementer med henblik på at synliggøre Fri-

villighuset Vindrosen og den frivillige sociale indsats i Esbjerg, Ribe og Bramming. Følgende syv 

arrangementer blev afholdt sammen med vores medlemsforeninger– og grupper: 

• Frivilligmesse på UC-Syd  

• Åbent Hus ved Kulturnatten i Bramming 

• Vestkystløbet i Esbjerg 

• Foreningernes Dag i Esbjerg 

• Social infomesse på SoSuSkolen 

• Sundhedsmesse i Sæddingcentret 

• Foredrag i Bramming 

 

Publikationer og hjemmeside  

Frivillighuset Vindrosen har arbejdet løbende med, at udvikle og øge kendskabet til Frivillighu-

set Vindrosens kommunikationsmidler.   

 

Antallet af besøgende på vores hjemmeside www.vindrosen-huset.dk  er steget  markant det 

seneste år  fra 10.422 brugere i 2018 til 14.759 brugere i 2019. 

Frivillighuset Vindrosens månedlige nyhedsbrev VindrosenNYT blev i 2019 udsendt pr. mail til 

medlemmer, samarbejdspartnere og interesserede borgere. Antallet af personer, der modta-

ger VindrosenNYT steg en lille smule i 2019, fra 293 modtager i 2018 til 325 modtager i 2019. 

Den Sociale Vejviser ”Hvem Hjælper Hvem i Esbjerg Kommune” indeholder en oversigt over de 

mange frivillige sociale foreninger mv., der eksisterer i hele Esbjerg Kommune og er medlem-

mer af Frivillighuset Vindrosen. I april 2019 blev ”Hvem Hjælper Hvem” opdateret og trykt i 

2.500 stk. Den internetbaserede udgave af den sociale vejviser opdateres løbende på vores 

hjemmeside: www.vindrosen-huset.dk.  

 

Pressehistorier og Facebook   

I 2019 bragte de lokale aviser og radiostationer minimum 15 af vores pressehistorier. 

På vores Facebook side lægger vi vores pressehistorier og nyheder ud. Antallet af  personer, 

der synes godt om vores Facebookside steg en lille smule i 2019, fra 832 personer i 2018 til 

898 personer ved udgangen af 2019. 4 
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Oplæg for borgere 

Frivillighuset Vindrosen formidler løbende viden om den lokale frivillige sociale indsats.   

I 2019 har vi holdt 16 oplæg for 281 personer om Frivillighuset Vindrosen og de frivillige socia-

le tilbud, som vores medlemsforeninger tilbyder borgere.  Oplæggene blev holdt for bl.a. ud-

satte borgere, studerende, medarbejdere i Esbjerg kommune og kronisk syge.   

Borgere der har modtaget hjælp og støtte 

Antallet af borgere, der henvendte sig personligt til Frivillighuset Vindrosen steg en lille smule i 

2019. Fra 193 borgerhenvendelser  i 2018 til 205 i 2019.    

I 2019 blev 107 af de borgere, der henvendte sig om hjælp, formidlet videre til frivillige sociale 

tilbud blandt vores medlemsforeninger; f.eks. rådgivning, bisidning, venskaber, socialt sam-

vær, foreningsaktiviteter, selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, information og viden. 64 bor-

gere henvendte sig til Frivillighuset Vindrosen om anden information. 

 

Frivilligformidling – vi viser vejen for dem,  

der vil være frivillige 
Vores mål er at gøre det lettere for flere borgere at engagere sig i det lokale 

foreningsliv. 

Vores medlemsforeninger har løbende behov for at få nye frivillige til foreningsarbejdet. Det 

forsøger vi at hjælpe foreningerne med, ligesom vi hjælper borgere med at finde de frivillige 

opgaver, der passer til dem.  

I 2019 handlede 34 ud af de 205 borgerhenvendelser til Frivillighuset Vindrosen om borgere, 

der søgte frivilligt arbejde via Frivillighuset Vindrosen. Det er en lille stigning på tre personer i 

forhold til 2018. Vi har informeret borgerne om de medlemsforeninger, der søger frivillige, og 

har videreformidlet dem til de foreninger, borgeren fandt interessante.  

I forbindelse med Frivillighuset Vindrosens synliggørelsesaktiviteter fortæller og skriver vi om 

mulighederne for at yde en frivillig social indsats blandt alle vores medlemsforeninger.  

Vindrosen opdaterer to gange om året et hæfte, hvor medlemsforeningernes frivillige 

jobopslag er samlet. Frivilligjob hæftet kan downloades via hjemmesiden eller hentes i en af 

vores tre Frivillighuse. I 2018 uddelte vi 86 frivilligjob hæfter.  

Vores landsorganisation Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark står bag portalen 

www.frivilligjob.dk, som mange af vores medlemmer anvender til at rekruttere frivillige.  

I 2019 var der 52 organisationer, som oprettede frivilligjob-opslag på frivillligjob.dk inden for 

Esbjerg Kommunegrænse.  

Antallet af frivilligjob, der blev opslået indenfor Esbjerg Kommunegrænse, steg fra 150 i 2018 

til 180 i 2019.  Antallet af borgere, der sendte jobansøgninger af sted pr. mail via frivilligjob.dk, 

steg fra 280 ansøgninger i 2018 til 337 ansøgninger  i 2019.   
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Konsulentbistand – vi viser vejen for de frivillige,  

der vil kvalificere sig 
 

Vores mål er at forbedre kvaliteten og øge mangfoldigheden af den lokale fri-

villige indsats samt hjælpe nye initiativer i gang.  

I Frivillighuset Vindrosen understøtter vi udviklingen af den frivillige sociale indsats ved, at til-

byde faglig sparring til foreningerne og hjælp til opstart af nye frivillige sociale initiativer i form 

af projekter, foreninger og aktiviteter.   

Konsulentbistand til medlemsforeninger  

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

sing, bestyrelsesarbejde, rekruttering og fastholdelse af frivillige, samarbejde og netværk.  

I 2019  ydede vi konsulentsparring 30 gange til vores medlemsforeninger.  

Konsulentbistand til nye initiativer  

Vi forsøger at gøre det nemt og forholdsvis hurtigt at opstarte nye projekter og foreninger. Vi 

sikrer, at der er let tilgængeligt materiale om stiftende generalforsamlinger, bestyrelses-

sammensætning og vedtægter til rådighed for de nye initiativer.  

I 2019 har Frivillighuset Vindrosen ydet konsulentsparring 19 gange til opstart af nye frivillige 

initiativer på det sociale område.  

Kurser for medlemmer 

Blandt vore medlemmer er der løbende frivillige, der gerne vil kvalificeres og blive bedre 

'klædt på' til det frivillige arbejde de laver eller ønsker at lave. Alt efter behov og midler tilby-

der Frivillighuset Vindrosen kurser til frivillige om emner, der er relevante på tværs af for-

eningsgrænser. I 2019 afholdt Frivillighuset Vindrosen fem kurser, workshopper og temamø-

der for medlemmerne om bl.a. følgende temaer:  Frivilligjob, sundhedsfremmende kommuni-

kation og §18 ansøgning. 

 

Samarbejde og netværk – vi viser vejen for dem,  

der vil gå sammen 

 
Vores mål er at styrke samarbejde og netværksdannelse på tværs af forenin-

gerne og med lokale samarbejdspartnere.   

Netværk og samarbejdsaktiviteter for og mellem medlemmer 

Vindrosen gør en indsats for, at inspirere vores medlemmer til erfaringsudveksling, netværks-

dannelse og samarbejde omkring det frivillige sociale arbejde. Dette gælder både mellem de 

frivillige sociale foreninger og mellem foreninger og potentielle samarbejdspartnere. 

I 2019 har Frivillighuset Vindrosen og afholdt syv netværks- og samarbejdsmøder for vores 

medlemmer.   

Vindrosen har arbejdet for at de frivillige sociale foreninger kan søge § 18 midler til  fælles 

større arrangementer. Denne mulighed benyttede flere foreninger I 2019. Træfpunkt Sæd-

ding , Osteoporoseforeningen, Scleroseforeningen, Læring for Livet og Vejen Videre formåede 

at tiltrække 260 deltagere fra hele kommune til en temadag om ”Det gode liv”.  
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Samarbejdsmøder med lokale og nationale samarbejdspartnere 

Frivillighuset Vindrosen deltager i stigende grad i møder med lokale og nationale samarbejds-

partnere. Det senest år er antallet af samarbejdsmøder steget fra 86 møder i 2018 til 105 mø-

der i 2019. 

I 2019 har Vindrosen deltaget i 93 møder med lokale samarbejdspartnere om det frivillige so-

ciale arbejde, hvoraf antallet af møder med repræsentanter fra Esbjerg Kommune udgør lidt 

under halvdelen. De kommunale repræsentanter (embedsmænd og politikere) kommer fra 

Borger & Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg, Familie & Forebyggelse og Børn & Kultur.  

Frivillighuset Vindrosens formand repræsenterer Vindrosen i Udsatterådet og deltager i rådets 

møder.   

Lokalt samarbejder Vindrosen med uddannelsesinstitutioner, private organisationer og virk-

somheder. I 2019 deltog vi i møder med bl.a. University College Syd, Syddansk Universitet, 

Social og Sundhedsskolen, Daghøjskolen Sydvestjylland, DGI Sydvest og Medvind i Østerbyen.  

For at forbedre de nationale rammer for det lokale frivillige sociale arbejde bedst muligt, er 

Vindrosen medlem af Landsforeningen for Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark. Vindrosen 

samarbejder endvidere med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Frivilligrådet.  

I 2019 har Vindrosen deltaget i 12 møder eller arrangementer med vores nationale samar-

bejdspartnere. Hovedparten af de nationale møder har omhandlet frivillighed, samarbejdet 

mellem frivillige organisationer og kommuner.  

  

Frivillighuset Vindrosens daglige virke 

Mellem repræsentantskabsmøderne har bestyrelsen det overordnede ansvar for Frivillighuset 

Vindrosens daglige virke. Bestyrelsen har valgt, at uddelegere ledelsen af Frivillighuset Vindro-

sen, herunder personalet således, at det er den daglige leder, der står for den daglige drift af 

Vindrosen.  

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer og budgetter, indenfor hvilke daglig leder skal varetage 

den daglige drift. I 2019 har bestyrelsen afholdt syv møder og en strategiworkshop sammen 

med de ansatte. Bestyrelsen følger løbende op på Vindrosens økonomi, drift og aktivitetsmål.  

Bestyrelsesreferaterne sendes til repræsentantskabet og offentliggøres på hjemmesiden.  

Frivillighuset Vindrosen har fem fastansatte til at varetage den daglige drift. Daglig leder og PR

– og foreningskonsulenten er ansat på fuld tid. De tre sekretariatsmedarbejdere er ansat 16-

25 timer om ugen i fleksjob.  

 

I 2019 har Frivillighuset Vindrosen haft en studerende i praktik fra Sociologi og kulturanalyse  

på Syddansk Universitet i Esbjerg og to virksomhedspraktikanter.   

I løbet af 2019 har Frivillighuset Vindrosen haft 21 frivillige tilknyttet.  
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KONTAKTINFORMATION OG ÅBNINGSTIDER 
Tlf.nr.: 7545 7085     E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk     Web: www.vindrosen-huset.dk 

Esbjerg Ribe Bramming 

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 


