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Nyhedsbrev juni 2019

Frivillighuset Vindrosen på Facebook Frivillighuset Vindrosens hjemmeside

Folkekirkens Hus er et fristed
for sårbare unge

I Folkekirkens Hus finder
sårbare unge et fællesskab, hvor
de kan være sammen med
andre mennesker uden at blive
målt og vejet. En gruppe frivillige
spiller en vigtig rolle i
opbygningen af fællesskabet,
som de også selv har glæde af.

Foreninger lærte om samarbejde
Den 7. maj mødte 26 frivillige fra Vindrosens medlemsforeninger
op for at høre om muligheder for at samarbejde med andre
foreninger om forskellige aktiviteter. Gitte og Claus delte ud af
personlige erfaringer med samarbejde mellem foreninger.
 

§ 18 vejledningsmøde tirsdag 20. august 2019 
Sociale foreninger og organisationer kan ansøge om støttemidler
ved Esbjerg Kommune jf. lov om social service. Ansøgningen af
§18 støtten skal afleveres senest den 1. oktober 2019. I den
anledning inviterer Frivillighuset Vindrosen vores
medlemsforeninger til et vejledningsmøde om § 18 ansøgning
tirsdag d. 20. august kl. 19-21 i Caféen, Exnersgade 4, Esbjerg.
 

Nyt forum for samarbejde mellem foreninger
Ny gruppe under Frivillighuset Vindrosens Facebookside skal gøre
det nemmere for foreninger at samarbejde og udveksle erfaringer.

Læs mere om de nye muligheder her
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Sent rykind i Vindrosen til Kulturnat i Bramming
Som de seneste år holdt Frivillighuset Vindrosen åbent i
Bramming til Kulturnatten. Igen stod foreningerne klar ved hver
deres bord til at tage en snak med nysgerrige borgere.
 

Dialogmøder med Esbjerg Kommune får ny form
I år inviterer byrødderne ikke til et fælles dialogmøde. Fremover
får dialogmøder mellem foreninger og politikere en ny form, så
flere foreninger kan få svar på deres spørgsmål.

Hyggelig dag til Vestkystløbet
Til Vestkystløbet søndag den 2. juni deltog Frivillighuset Vindrosen
både som hold og som vært for de af vores foreninger, som også
deltog i løbet. Som rammer for hyggen opstillede vi to telte,
borde/bænke samt en grill.

Sommerferie, barsel og næste nyhedsbrev
Sekretariatet i Frivillighuset Vindrosen lukker til sommerferie
mandag den 1. juli og åbner igen mandag den 5. august. 
Husk! at booke lokaler i god tid inden da, så vi kan nå at indstille
dørene.

PR- og foreningskonsulent Janus Valsted er på barsel i august og
september. I denne periode ansattes der ikke en barselsvikar, og
derfor vil Vindrosen ikke kunne yde sin sædvanlige
medlemsservice og aktiviteter.

Næste nyhedsbrev udkommer i starten af september.

Kalender
Center for Misbrug og Udsatte: Pårørendearrangement i Ribe
Torsdag den 13. juni kl. 18:30-20.30

Center for Misbrug og Udsatte: Pårørende arrangement i Esbjerg
Tirsdag den 18. juni kl. 18:30 - 20:30

AA: Åbent speakermøde
Søndag den 23. juni kl. 13:00 - 14:30
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§ 18 vejledningsmøde 
Tirsdag den 20 august kl. 19:00 - 21:00

Se flere her

Frivilligjob i Esbjerg Kommune

Kreativ frivillig
Er du kreativ, har du lyst til at gøre en forskel og har du lyst til at bruge en
eftermiddag om ugen sammen med unge mennesker?
 

Frivillig m. pæd/psyk. erfaring til sprogstimuleringsprojekt i
Esbjerg
Har du pædagogisk erfaring (småbørn) og/eller interesse? Vil du være
med til at skabe lighed for flygtninge- og indvandrerbørn, så de på sigt har
samme muligheder som børn med dansk baggrund, så er det dig vi søger

Vågetjeneste på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
Formålet med Vågetjenesten er, at give medmenneskeligt nærvær til
dødende i den sidste periode hos mennnesker, der ikke har pårørende
eller som aflastning for pårørende

Bliv frivillig projektleder på Læringscafé i Esbjerg
Vil du lede et sejt projekt, der skaber nye faglige muligheder for børn og
unge i Esbjerg, så læs mere her!

Frivillig leder til at starte vores første familieklub i Ribe 
Har DU noget at give af? Og vil DU være med til at lege og skabe
fællesskaber på tværs af forskellige familier, så vi kan blive
#bedresammen?

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

Sekretariatet i Frivillighuset
Vindrosen lukker til sommerferie

mandag den 1. juli og åbner
igen mandag den 5. august. 

God sommer! 
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