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Det er snart jul, og derfor deler vi gaver ud i dette nyhedsbrev. Eller rettere, vi
fortæller hvor mange kroner Esbjerg Kommune uddeler som § 18 og § 79 midler
til frivillige sociale foreninger.

Flere af vores medlemsforeninger har arrangementer og hjælp i forbindelse
med julen - dem har vi lavet en lille liste over.

I kan også læse om hvordan Colitis Crohn Foreningen lykkedes med at komme i
avisen med et budskab. Der er tips og tricks til hvordan man selv kan gøre dem
kunsten efter.

Julen er hjerternes og børnenes tid. Derfor glæder det os at kunne fortælle om
opstarten af nye trivselsgrupper til børn, som er påvirket af skilsmisse.

Og så er der etableret et netværk, der skal styrke samarbejdet mellem
foreninger og kommunalt ansatte, så de bedre kan hjælpe udsatte børn, unge og
familier.

§ 18: Der uddeles 2,7 mio. kroner i 2020 til sociale
foreninger
I 2020 får frivillige sociale foreninger i Esbjerg Kommune 2,7 mio. kroner fra
§ 18-midlerne til deres aktiviteter. Der blev ansøgt for i alt 4,4 millioner
kroner.

Hvert år kan frivillige sociale foreninger søge om økonomisk støtte til deres
sociale indsats efter servicelovens § 18. Ved ansøgningsfristens udløb 1. oktober
2019 havde Esbjerg Kommune modtaget 79 ansøgninger fra frivillige sociale
foreninger. Fem af ansøgningerne blev afvist, da de ikke opfyldte
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søgekriterierne, mens flere foreninger fik reduceret det beløb, de søgte, fordi de
delvist havde søgt penge til aktiviteter o.a., som falder uden for
ansøgningskriterierne.
Dermed endte det ansøgte beløb på 3,9 millioner kroner, hvoraf de 2,7
millioner blev tildelt. Foreningerne fik dermed 69 procent af det beløb, de søgte
om.

Fire fællesansøgninger
I år kunne foreninger for anden gang søge om støtte til aktiviteter med flere
foreninger som arrangører. I år modtog Esbjerg Kommune fire
fællesansøgninger.

Se den fulde liste over tildeling af midler – klik her
Læs referatet fra mødet i Social- og arbejdsmarkedsudvalget, hvor fordeling af §
18 midlerne var til behandling her (punkt 8)

§ 79: Ældre- og pensionistforeninger modtager
441.800 kroner i 2020
Esbjerg Kommune afsætter årligt midler til støtte af frivilligt socialt arbejde i
ældre- og pensionistforeninger jævnfør § 79 i Lov om Social Service.
Til aktiviteter i 2020 har ældre- og pensionistforeninger søgt om støtte til en
værdi af 706.800 kr. Der er imidlertid kun afsat 441.800 kroner til støtte,
hvorfor en procentmæssig fordeling resulterer i, at samtlige ansøgninger
tildeles 60,5 procent af de ansøgte beløb.

Læs referat af mødet i Sundhed & Omsorgsudvalget af 18. november 2019 her:
https://dagsordener.esbjergkommune.dk/vis/#4f7e6ef8-0124-47f1-8938-
72367973abb4

Se oversigt over ansøgninger her:
https://dagsordener.esbjergkommune.dk/vis/pdf/bilag/701bd191-c82c-4f7a-
986a-00955bef61bf?redirectDirectlyToPdf=false
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Vi låser dørene i julen
Hvis I planlægger at bruge Vindrosens lokaler i julen, er det en god idé hurtigst
muligt at booke dem. Ellers kan vi ikke indstille dørene, så I kan komme ind. Og
hvem har lyst til at stå ude foran en aflåst dør og forsøge at holde sig varm med
et par svovlstikker? Nej Vel!

Book lokaler her: https://www.vindrosen-huset.dk/booking/day.php?
year=2019&month=12&day=6&area=8

Der er julelukket mellem fredag den 20. december og mandag den 6.
januar.

Har jeres forening materiale til næste nyhedsbrev?
Send det til vindrosen@vindrosen-huset.dk inden den 25. i måneden
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Sådan kom Colitis Crohn Foreningen i avisen
Med et enkelt telefonopkald lykkedes det Colitis Crohn foreningen at komme i
Ugeavisen Esbjerg med en beskrivelse af foreningens arbejde og en
efterlysning af flere frivillige. De gjorde flere ting helt rigtigt.

Når manglen på frivillige og medlemmer i foreningen bliver for stor, er det
oplagt at tænke, at omtale i en avis eller i tv hurtigt og nemt kan gøre en forskel,
hvilket også kan være sandt.
Men hvordan kommer man lige i medierne, hvis man ikke har råd til en større
annonce? Det fandt formand for Colitis Crohn Foreningen, Ulla Arnum, ud af,
da det lykkedes hende at få en journalist hos Ugeavisen Esbjerg til at skrive
artiklen ”Toilettet er deres bedste ven”. I artiklen bliver foreningens formål
beskrevet sammen med manglen på frivillige og medlemmer.
- Jeg ringede til ugeavisen og talte med en journalist. Jeg fortalte, hvem vi var,
at vi var stolte over at kunne fejre 25-års jubilæum og spurgte, om det var
noget, de kunne tænke sig at fortælle, forklarer Ulla Arnum.

Ring i stedet for at skrive
Journalisten, som talte med Ulla Arnum og skrev artiklen, var Jan Maass



Lindhardt. Han fortæller, at Ulla gjorde flere ting, som gav ham mulighed for at
skrive en artikel.
- Det væsentligste var, at hun ringede til mig. Det er et godt udgangspunkt. Det
er meget bedre at ringe end at skrive en mail. Hvis jeg bare havde fået en mail,
havde jeg ikke kunnet fornemme afsenderen og mærke, om hun havde noget på
hjerte, hvilket havde gjort det svært at skrive en historie, siger Jan Maass
Lindhardt.
- Så ring, ring, ring!

Hvorfor lige nu?
Til telefonsamtalen havde Ulla Arnum også en oplysning, der gjorde det
relevant for Jan at skrive historien.
- Hun havde en anledning til at ringe. En nyhed. Foreningen havde et 25-års
jubilæum, altså en aktuel begivenhed, som de gerne ville fortælle om, siger Jan.
- Og det er vigtigt, at det er aktuelt. Hvorfor skal jeg skrive om foreningen nu?
Der skal ligesom være en grund til at skrive om foreningen, der skal være noget
nyt at fortælle. Journalister lever af at skrive nyheder.

Giv noget af dig selv
Når man skal skrive en journalistisk artikel, er det en stor fordel at have et
eksempel på det, man skriver om.
- Ulla og de andre fra Colitis Crohn Foreningen indvilligede i at fortælle deres
historie. De gav noget personligt om det at leve med deres sygdom, altså at
toilettet var deres bedste ven og leverede på den måde en case på historien. Det
gjorde historien mere interessant, og så kom den også til at fylde mere i avisen.

Hav et budskab
Herudover havde Ulla Arnum og Colitis Crohn Foreningen noget på hjerte.
- De kunne fortælle, at de følte, der var et tabu omkring sygdommen, som de
gerne ville bryde. Det gjorde, at de havde et budskab og en historie at fortælle,
hvilket også var med til at gøre historien interessant for Ugeavisen, siger Jan,
der også råder til at være forberedt på, at der skal tages billeder.

Avisen kan ikke gentage sig selv
Hvis man gerne vil have sin historie i avisen, er der nogle ting, man skal undgå.
- Vi kan jo ikke skrive ti forskellige historier om, at foreninger mangler frivillige.
Måske går det med den første, men med de næste ni går det ikke, for vi kan ikke
skrive den samme historie ti gange. Alternativt kan man gå sammen med andre
foreninger med budskabet, og på den måde gøre det til en stærk historie, men
ellers bør man sørge for at have sin egen historie klar.

Læs artiklen i Ugeavisen Esbjerg om Colitis Crohn Foreningen her:
http://www.e-pages.dk/ugeavisenesbjerg/440/76
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Sådan hjælper foreningerne i julen
For mange handler julen om at give fysiske gaver. Men for nogle handler den
om at gøre noget godt for andre mennesker – at give næstekærlighed.
Det mærker vi også her i Frivillighuset Vindrosen, hvor vi modtager opkald fra
personer, der gerne vil gøre noget godt for andre mennesker i julen. Vi ser det
også hos nogle af vores medlemsforeninger, som har besluttet sig for at hjælpe
mennesker med at få en god næstekærlig jul.

Røde Kors Julevenner
Her kan man skrive sig op, hvis man har en ekstra plads om julebordet, eller
hvis man omvendt mangler et sted at holde jul i selskab med andre. Man
melder sig som julevært eller julegæst på www.julevenner.dk og herefter sørger
Røde Kors for, at man kommer i kontakt med hinanden, så man kan aftale
hvordan juleaften skal forløbe.

Mødrehjælpens julehjælp
Mødrehjælpens Lokalforening Esbjerg tilbyder julehjælp til cirka 30
børnefamilier i Esbjerg Kommune. Julehjælpen består af and/flæskesteg osv. til
en dejlig juleaften plus lækkerier til julen.
Desuden giver Mødrehjælpen gaver til børnene i disse familier og det er
normalt cirka 40 børn.
En visitator fra kommunen hjælper med at finde familierne.
Kontakt: https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/lokalforeninger/sydjylland-
og-fyn/lokalforening-esbjerg/
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Røde Kors Esbjerg hjælper økonomisk trængte familier med julehjælp.
Kontakt: Niels Aage Giversen
http://esbjerg.drk.dk/kontakt-2/julehjaelpjuleaktiviteter/
 
Røde Kors Bramming hjælper økonomisk trængte familier med julehjælp
Kontakt: Anne Lise Pedersen
https://www.rodekors.dk/afdelinger/bramming/aktiviteter
 
Røde Kors Ribe hjælper økonomisk trængte familier med julehjælp
Kontakt: Poul Madsen
https://www.rodekors.dk/afdelinger/ribe/aktiviteter

Juletræsforeningen
Foreningens formål er, at give børn fra mindre bemidlede og socialt belastede
hjem mulighed for at opleve glæden ved julen og de ting som julen indeholder.
Dette gøres ved at afholde en gammeldags juletræsfest en gang om året, hvor
foreningen med sang, dans og underholdning giver børnene et par fritimer fra
en ellers kedelig hverdag.
Juletræsfesten finder sted 20. december på Esbjerg rådhus kl. 15. Tilmelding
nødvendig.
Kontakt: https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-
forening/item/juletraesforeningen
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Nyt tilbud til skilsmisseramte børn
Der har manglet både kommunale og frivillige tilbud til børn, som er ramt af
skilsmisse og sorg. Derfor er det glædeligt, at der til februar opstarter
trivselsgrupper på skoler i Esbjerg Kommune.

Trivselsgrupperne er et sted, hvor børn kan mødes med andre, der har oplevet,
at deres forældre er gået fra hinanden. Her kan børnene snakke om deres
tanker og følelser, få inspiration til, hvordan de kan mestre deres nye
livssituation og hygge sig gennem lege og aktiviteter og have det sjovt sammen.

Hvem kan deltage?
En skilsmisse eller et brud mellem forældre kan være fuld af konflikter, og det
kan være svært for børnene at finde sig til rette i omvæltningerne i
familiestrukturen.
Trivselsgrupperne er for børn, som er påvirkede af forældrenes skilsmisse i en
sådan grad, at det går udover deres trivsel og læring.

Hvordan kommer man med?
For at få sit barn med i gruppen skal man som forældre udfylde et



henvisningsskema med underskrift fra den eller de forældre, der har
forældremyndighed over barnet. Herefter bliver barnet og forældrene indkaldt
til en for-samtale for at sikre, at barnet er motiveret, og at trivselsgruppen er
det rette tilbud.

Trivselsgrupperne henvender sig til børn i 3.-5. klasse.
Max 8 børn i hver gruppe
Gruppeforløb på 8 møder á 2 timer en gang om ugen efter skoletid.
Mødestedet er en skole i barnets skoledistrikt.

Hvem kan kontaktes? 
Meld dit barn til en trivselsgruppe her: https://www.esbjerg.dk/boern-og-
unge/stoette-og-raadgivning/trivselsgrupper-for-skilsmisseboern
For yderligere information om trivselsgrupper i folkeskolen:
Pædagogisk Enhed mail: PE.Fyrparken@esbjergkommune.dk

Netværk etableret for arbejdet med udsatte børn, unge
og familier
28. november mødtes 31 personer fra 16 foreninger og fra kommunen. Fælles
for dem var, at de alle arbejder med udsatte børn, unge og familier, og formålet
med mødet var at skabe netværk mellem dem, så arbejdet med udsatte børn,
unge og familiers vilkår i Esbjerg Kommune kan forbedres.
Frivillighuset Vindrosen havde taget initiativ til netværket, da vi ser det som en
af vores opgaver at bygge bro mellem frivillige sociale foreninger og det
offentlige.

- Til mødet blev der brugt meget tid på ganske enkelt at præsentere sig, da
kendskabet til hinanden er en af de vigtigste forudsætninger for at skabe
samarbejde i fremtiden, forklarer Britt Schak Hansen, daglig leder i
Frivillighuset Vindrosen og koordinator for netværksmødet.

- Herefter var der en drøftelse af nogle af de udfordringer, som man står overfor
i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. En fælles udfordring, som blev
identificeret af flere af deltagerne, er det at skabe kontakt til forældrene til de
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børn, der har det svært. Der var en, som kaldte det for ”forældrebarrieren”.

- En anden udfordring er at skabe et tilbud for børn med psykiske udfordringer,
da der er megen tabu om emnet.

Flere møder
Mødet den 28. november var det første af flere møder og der var stor interesse
for det. Hvis man er interesseret i at deltage i netværket, skal man kontakte
Frivillighuset Vindrosen.

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 6, 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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