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Nyhedsbrev september 2019

Frivillighuset Vindrosen på Facebook Frivillighuset Vindrosens hjemmeside

Ny forening for russisktalende

Nu bliver det lettere for
Russisktalende i Sydjylland at
integrere sig i Danmark.
Ny forening for russisktalende i
Esbjerg vil hjælpe med at skabe
netværk og fremme
integrationen i Danmark.

Læs mere her

Børns Voksenvenner starter Storebror/Storesøster indsats
Formålet med storebror/storesøster-indsatsen er at udbygge det
primære sociale netværk for ensomme, udsatte unge piger og
drenge mellem 11 og 15 år. Det vil ske ved at etablere venskaber
mellem de ensomme, udsatte unge og frivillige, ressourcestærke
yngre voksenvenner mellem 20-35 år – også kaldet storebrødre
eller storesøstre.
Læs mere om det nye projekt her

Ny sorggrupper for børn og unge i Esbjerg
Søndag d. 29. september opstarter en ny sorggruppe for børn og
unge mellem 5 og 18 år i Frivillighuset Vindrosen,
Esbjerg. Formålet er at skabe et rum hvor man kan mødes med
andre om sorgen, savnet og alt hvad der kan følge med når man
er ved at miste eller har mistet en man har kær.
Læs mere og find kontaktoplysninger her

Vær med til § 18-samarbejde på tværs 
Også i år arbejder nogle medlemsforeninger i Vindrosen med en
idé til et samarbejde på tværs. Foreløbig tænkes på en
foredragsrække i 2020 med arbejdstitlen:  Sundhed . Etik .
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Livskvalitet -  er der lighed for alle?
Interesserede foreninger inviteres til samarbejdsmøde onsdag den
18 september. Læs mere her 

Kom med ønsker til Sundhed- og Omsorgsudvalget? 
Frivillighuset Vindrosen skal til dialogmøde med Esbjerg
Kommunes Sundhed- og Omsorgsudvalg den 4. november.
Derfor vil vi gerne høre, hvad der er vigtigt for vores
medlemsforeninger, at vi fortæller dem? Hvilke forbedringer kan
Sundhed & Omsorgsudvalget iværksætte, så I bedre kan fungere
som forening? Skriv til os med foreslag senest d. 7. oktober til
vindrosen@vindrosen-huset.dk

Nyt ansøgningsskema til § 18 puljen  
Sociale foreninger og organisationer kan ansøge om §18 støtte til
deres sociale indsats ved Esbjerg Kommune. Ansøgningsfristen er
den 1. oktober 2019.  Esbjerg Kommune har forenklet
ansøgningskriterierne og proceduren ved hjælp af et elektroniske
ansøgningsskema:
https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/stoette-til-frivillig-
social-indsats

Spørgsmål om §18 ansøgning kan rettes til Elsebeth Nebeling på
tlf. 7616 9254 eller mail: elneb@esbjergkommune.dk

 

Husk tilmelding til årets Frivillighedsfest
Fredag den 27. september fejres frivilligheden i Esbjerg Kommune
sammen med de frivillige sociale foreninger. Social- &
Arbejdsmarkedsudvalget inviterer til årets Frivillighedsfest og
uddeler frivillighedspriser i forbindelse med den nationale
frivillighedsdag Frivillig Fredag. 

Tilmeldingsfristen til Frivillighedsfesten er d. 10. september via:  
https://www.esbjerg.dk/din-fritid/frivillig/frivillig-fredag

§ 79 midler til aktiviteter for ældre over 60 år 
Ældre- og Pensionistforeninger i Esbjerg Kommune har hvert år
mulighed for at søge § 79 støtte til deres frivillige socialt indsats.
Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2019. Det elektroniske
ansøgningsskema findes her:
https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/stoette-til-frivilligt-
socialt-arbejde-i-aeldre-og-pensionistforeninger

Spørgsmål om § 79 ansøgning kan rettes til Karen Marie
Andreasen på tlf. 7616 3264 eller mail: kmp@esbjergkommune.dk

Kalender
Foreningernes Dag i Esbjerg City
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Lørdag den 7. september kl. 10.00-15.00 

Sælsafari med Osteoporoseforeningen
Søndag den 15. september kl. 11.45-15.00

Store Høredag i Esbjerg: Foredrag og messe
Lørdag den 21. september kl. 11.00-16.00 

Foredrag om energi, overskud og handlekraft 
Tirsdag den 24 september kl. 19:00 

Frivillighedsfest 2019 
Fredag den 27 september kl. 14:30-16.30 

Synlighedsdagen: Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen 
Mandag den 30 september kl. 19:00 

Temadag: Det gode liv - et liv med mening  
Onsdag den 2  oktober kl. 14:00-20.30

Foredrag med Leif Fabricius: En sund sjæl i et sølle skrog  
Lørdag den 5  oktober kl. 14:00 

Fællesmøde i Frivillighuset Vindrosen Bramming  
Torsdag den 10  oktober kl. 19:00-21.00 

Se flere her

Frivilligjob i Esbjerg Kommune

Mødrehjælpen i Esbjerg søger Familievenner
Bliv frivillig Familieven og mød børnefamilier på deres hjemmebane. Som
Familieven kan du støtte op om familiens oplevelser og successer, samt
de udfordringer der måtte være.

Bliv en skarp formidler og bekæmp ensomhed blandt unge
Bliv oplægsholder i Ventilen Fortællers frivilligkorps og ved med til at bryde
tabuer og formidle viden om ensomhed blandt unge.

Hjælp udsatte i Esbjerg - bliv frivillig koordinator i
gældsrådgivningen
Er du god til at koordinere og holde overblikket, og har du lyst til at gøre
en forskel for udsatte borgere med gældsproblemer. Så bliv en del af
Forbrugerrådet Tænks økonomi- og gældsrådgivning i Esbjerg som frivillig
koordinator. 

 Se alle de foreninger der søger frivillige her

Kontakt
Telefon: 7545 7085
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk
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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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