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1. corona version 2020
 

I dette nyhedsbrev kan I læse om nogle af de nyheder og aktiviteter, som er

kommet i kølvandet på karantænen.

Frivillighuset Vindrosen lukker foreløbigt til og med 13. april

Frivillighuset Vindrosen følger myndighedernes opfordring og lukker

ned foreløbigt til og med 13. april. I det omfang det er muligt, løser vi stadig

opgaver hjemmefra, og kan kontaktes per mail som hidtil.

Vi vil løbende informere om evt. yderligere lukning og nye tiltag på vores

hjemmeside og på vores Facebook-side.

Hjælp Vindrosen og Esbjerg Kommune med at samle info om tilbud.

Esbjerg Kommune har oprettet en hjemmeside, hvor man kan finde nyt

om, hvad der sker i Esbjerg Kommune i løbet af lukningen.

Frivilligmessen 16. april på UC Syd er aflyst.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde udbyder en række gratis webinarer.

Frivilligjob.dk har lavet en jobkategori målrettet hjælp i forbindelse med

virussen.

Vi har lavet en list over hvilke muligheder der er for at hjælpe og finde

hjælp i forbindelse med karantænen.

Hjælp Vindrosen og Esbjerg Kommune med at samle info om tilbud
Vindrosen samler løbende info om aktiviteter, hvor man kan hjælpe eller finde
hjælp i Esbjerg Kommune i forbindelse med Corona-virussen. Derfor vil vi
meget gerne høre fra jer, hvis I har info om relevante tilbud, så vi kan lægge
oplysningerne på hjemmeside og Facebook-side.
Skriv til os på vindrosen@vindrosen-huset.dk

https://mailchi.mp/4b2ea58eabac/vindrosennyt-november-2717652?e=[UNIQID]
https://www.vindrosen-huset.dk/
https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


Esbjerg Kommune samler også information om tilbud i samme forbindelse.
Dem må I også meget gerne skrive til, hvis I har nye oplysninger,
på webkontor@esbjergkommune.dk

Frivilligmesse på UC Syd den 16. april er aflyst
Som følge af den omfattende karantæne, Coronavirussen har forårsaget,
har vi valgt at aflyse frivilligmessen på UC Syd den 16. april.
Vi regner med at afholde messen igen næste år, og håber, at de tilmeldte
foreninger har lyst til at deltage der i stedet.

Har jeres forening materiale til næste nyhedsbrev?
Send det til vindrosen@vindrosen-huset.dk inden den 25. i måneden

Webinarer under Corona
Center for Frivilligt Socialt Arbejde udbyder nu en faglig videnspakke til
foreninger og frivillige med en række webinarer, der giver dig værdifuld viden
og værktøjer til at navigere gennem coronakrisen. Webinarerne er gratis og
åbne for alle. Tryk på links nedenunder for at se webinarerne.

Hvordan holder du modet oppe i denne tid? - Gratis webinar
Forstå dine handlemuligheder som leder under Corona-krisen

mailto:webkontor@esbjergkommune.dk?subject=Corona%20-%20frivillige%20i%20Esbjerg%20Kommune
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
https://frivillighed.dk/kurser/hvordan-holder-du-modet-oppe-i-denne-tid-gratis-webinar
https://frivillighed.dk/kurser/forstaa-dine-handlemuligheder-som-leder-under-corona-krisen


Forstå psykologien i Coronakrisen
Sådan hjælper du dig selv og andre gennem Coronakrisen
(P)alle alene i verden - hvordan takler du ensomhed og social isolation?
Gratis webinar
Hold bedre frivilligmøder med grafisk facilitering - Gratis online forløb

Ny Corona-kategori i frivilligjob.dk
Frivilligjob-portalen frivilligjob.dk, som Vindrosen samarbejder med, har
oprettet en ny job-kategori specifikt målrettet Corona-krisen.
Her kan man lægge opslag ind, hvis man mangler frivillige til aktiviteter
for personer, der er påvirkede af Corona-krisen – fx tilbud om praktisk
hjælp og støtte, rådgivning eller andre former for aflastning.
Læs mere - tryk her

Sådan kan du bruge dine frivillige kræfter under Corona-
karantænen
Karantænen, som skal inddæmme Corona-virussen, rammer frivilligheden lige
så hårdt som alt andet. For man kan ikke længere mødes i sin forening eller
tage ud og hjælpe mennesker, som man plejer. Det betyder dog ikke, at man
ikke længere har mulighed for at hjælpe til. Med karantænen har nye
muligheder åbnet sig lokalt og nationalt. Nogle af de muligheder kan du se
herunder:

Esbjerg Kommune har oprettet en hjemmeside, hvor man kan finde nyt
om, hvad der sker i Esbjerg Kommune i løbet af lukningen.
 
Du kan hjælpe med at overvåge spredningen af Covid-19 og influenza ved
at tilmelde dig "influmeter". Man skal besvare nogle spørgsmål en gang
om ugen, som sendes per mail - det tager kun et par minutter.
 
Røde Kors Corona hjælpenetværk.
 

https://frivillighed.dk/kurser/forstaa-psykologien-i-coronakrisen
https://frivillighed.dk/kurser/saadan-hjaelper-du-dig-selv-og-andre-gennem-coronakrisen
https://frivillighed.dk/kurser/palle-alene-i-verden-hvordan-takler-du-ensomhed-og-social-isolation-gratis-webinar
https://frivillighed.dk/kurser/hold-bedre-frivilligmoeder-med-grafisk-facilitering-gratis-online-forloeb
https://frivilligjob.dk/covid-19-og-din-forening.html
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona
https://www.denoffentlige.dk/vil-du-hjaelpe-statens-serum-institut-med-overvaage-influenza-og-covid-19
https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp?fbclid=IwAR0z5zQuFq17fhGs_C-BkMlFhXJCFpdSD4dwgIomhm8KhHtoktIbWR4DRYU


REMA 1000 har taget initiativ til et indkøbsfællesskab, hvor man kan
hjælpe hinanden med indkøb af dagligvarer.
 
Frivilligjob.dk har oprettet en ny frivilligjob-kategori kaldet Corona, hvor
man kan søge frivillige til aktiviteter for personer, der er påvirkede af
Corona-krisen - fx tilbud om praktisk hjælp og støtte, rådgivning eller
andre former for aflastning.
 
Fællessang skaber fællesskab. Det kan det også, selv om man er nødt til at
holde afstand - Danmark Synger sætter fællessang i system.
 
Facebook-gruppen "Hjælp til udsatte og karantæneramte i
Esbjerg" tilbyder hjælp til ældre, udsatte og karantæneramte, der har brug
for hjælp til fx indkøb eller afhentning af medicin på apoteket.
 
Facebook-gruppen "Esbjerg dagligvarefragt - Corona pandemien" tilbyder
mod betaling at hjælpe med at handle ind og få bragt varerne.

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

https://shop.rema1000.dk/om-vigo
https://frivilligjob.dk/covid-19-og-din-forening.html
https://danmarksynger.dk/?fbclid=IwAR1-TtZLt4A-w01zohMafGyXqNzxB7e-6rcGmzlPtVduKBQbOerWgHd5lLo#hjem
https://www.facebook.com/groups/coronahjaelpesbjerg/
https://www.facebook.com/Esbjerg-dagligvarefragt-Corona-pandemien-100859568215573/
https://www.vindrosen-huset.dk/
https://www.vindrosen-huset.dk/
https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
https://www.facebook.com/Frivillighuset-Vindrosen-192945650736729/
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
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