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Store forandringer til afstemning på
repræsentantskabsmøde

Til repræsentantskabsmødet den 21. marts er der
flere og vigtigere emner på plakaten, end der
plejer at være. Bestyrelsen opfordrer derfor alle til
at møde op og bruge deres mulighed for selv at
bestemme Frivillighuset Vindrosen retning.
 

Vindrosen stiller telt og grill op til Vestkystløbet

Den 2. juni løber det halve af Esbjerg med i Vestkystløbet - og det
gælder naturligvis også vores medlemsforeninger. Derfor har
Vindrosen besluttet også deltage med telt, grill, kølemuligheder og
opbevaring, som I kan benytte jer af.

I uge sex starter Sex &
Samfund i Esbjerg
 
Sex & Samfund har fået en
frivilliggruppe i Esbjerg. Når
kampagnen ”Uge Sex” rulles ud
over Danmark, kommer de
frivillige i aktion for første gang.

Når der i uge 6 kommer
”grænser” på børnenes
skoleskema, er det ikke den
slags, man ser på en globus, det
handler om.

Bliv ambassadør på dit studie for frivilligt socialt arbejde
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Frivillighuset Vindrosen søger en frivillig ambassadør, som har lyst
til at hjælpe frivillige sociale foreninger og studerende med at finde
hinanden?

Har I styr på jeres databeskyttelse?

Nu er der hjælp at hente i justitsministeriet, som har lagt
information og vejledning op om databeskyttelsesforordningen.

Mandecentret flytter og udvider
 
Efter halvandet år med fuldt hus udvider Mandecentret fra fem til

12 pladser i botilbuddet. Der bliver desuden bedre mulighed for

rådgivning af mænd, der er i krise efter skilsmisse og brudte

parforhold.

Frivilligmesse 2. maj 2019 på UC-Syd

Den bedste måde at rekruttere frivillige på, er at
spørge folk ansigt til ansigt. Det får Vindrosens
medlemsforeninger nu mulighed for at gøre, når
UC-Syd lægger lokaler og nysgerrige studerende
til en frivilligmesse torsdag den 2. maj kl. 11-13.
 

Foredrag: Kulturmødet
En spændende aften med antropolog Nadia El-Gendi,
- om mødet mellem kulturer og interkulturel kommunikation

Arrangeres i fællesskab af Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp,
International Mandeklub, Kvinder møder kvinder, Nasigfik,
Næstehjælperne, Osteoporoseforeningen, Træfpunkt Sædding

Undersøgelse: Frivillighuset
Vindrosen styrker
fællesskaber i Esbjerg
 
En analyse af Frivillighuset
Vindrosen viser, at det tilføjer
værdi til dets medlemsforeninger
og til lokalsamfundet som
helhed.
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I kan nu tilmelde jer kurser hos CFSA

Nu kan I tilmelde jer kurser hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Der er både lokale kurser, landsdækkende kurser og web-kurser.

Kalender
 

Foredrag: Kulturmødet
Torsdag den 21. februar kl. 17:45

Foredrag: Danser med døden
Tirsdag den 26. februar kl. 19:00 - 21:30

Nytårskur: Hjerneskadeforeningen
Torsdag den 28. februar kl. 16:00 - 18:00

Mit møde med depression
Torsdag den 7. marts kl. 18:30 - 20:30

Konferencedag med Hjernen i Fokus
Mandag den 11. marts kl. 08:30 - 16:00

Se flere her

Frivilligjob i Esbjerg Kommune

Bliv frivillig for Sex & Samfund i Esbjerg
Vi mangler altid nye og friske frivillige i vores gruppe i Esbjerg til at skabe
oplysning og fokus på nutidsvarende temaer inden for områderne krop,
seksualitet, køn, grænser mm.

Frivillig mentor for en løsladt?
Røde Kors i Esbjerg mangler lige nu mentorer, som vil støtte fængslede,
når de skal løslades. Er det noget for dig?

Har du lyst til at hjælpe unge i sårbare situationer? Så
mangler vi dig!
I headspace søger vi frivillige der har lyst til at vejlede, støtte og rådgive
børn og unge

Hele Danmarks Familieklub kalder på gode folk i Ribe
Vil DU være med til at lege og skabe fællesskaber på tværs af forskellige
familier, så vi kan blive #bedresammen?

Bliv ambassadør på dit studie for frivilligt socialt arbejde
Vil du hjælpe frivillige sociale foreninger og studerende med at finde
hinanden? Så bliv frivillig-ambassadør på dit studie.
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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
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