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Maj måneds nyhedsbrev er som alt andet for tiden præget af coronakrisen.

Sådan er det også i den frivillige sociale verden, hvor nye initiativer og måder at

gøre tingene på begynder at spire frem.

I Vindrosens huse sker der stort set intet, men vi arbejder stadig hjemmefra og

er blevet ret gode til at afholde videomøder. Lige præcis videomøder og online

samtaler er noget af det, der virkelig sker noget indenfor i den frivillige verden.

Meget mere om det senere i brevet, hvor du kan læse følgende:

Vindrosen er lukket til den 8. juni

Formand kørte blomster ud til foreningens 400 medlemmer

Repræsentantskabsmøde udskudt

SnakSammen på Boblberg

Billige og gratis IT-produkter til frivillige foreninger

Nu er den nye Hvem Hjælper Hvem her

Gratis kurser i onlinemøder

18 gratis web-kurser hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde

KFUM's sociale arbejde hjælper sårbare mennesker i Ribe og omegn

Vindrosen holder lukket til den 8. juni
Efter weekendens udmeldinger fra regeringen, har bestyrelsen besluttet at
fortsætte lukningen af Frivillighuset Vindrosen indtil den 8. juni. Det er derfor
ikke muligt at komme i vores bygninger i Esbjerg, Ribe og Bramming indtil da.

Nu hvor vejret bliver bedre og hvor det er blevet tilladt at mødes udendørs, vil
vi opfordre jer til at finde nogle dejlige steder i det fri, og holde jeres møder
der. I kan selvfølgelig også holde jeres møder online.

https://mailchi.mp/8159fdf587f1/vindrosennyt-november-2741576?e=[UNIQID]


Formand kørte blomster ud til foreningens 400
medlemmer
I sidste uge besøgte foreningsformand i Foreningen Mennesker Mødes Poul S.
Sørensen og et par hjælpere 400 medlemmer på 350 adresser i Esbjerg og
omegn. Med sig havde han knoppede pelargonier med masser af blomster på og
en skriftlig hilsen fra foreningen.

Som de fleste andre sociale aktiviteter for tiden, er foreningen, som fremmer
socialt samvær og modvirker ensomhed, stort set gået i dvale.
- Vi har ikke mødt hinanden i foreningen i seks uger, og jeg vidste, at mange
ikke havde set en sjæl i den tid. Det tog vi en snak om i bestyrelsen, og blev
enige om, at det var en god gestus at aflevere en blomst og en hilsen, siger Poul.
Han fik derfor en aftale i stand med en blomsterproducent...

Læs resten af artiklen her: https://www.vindrosen-
huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/403-formand-korte-blomster-ud-til-sin-
forenings-400-medlemmer

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

https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/403-formand-korte-blomster-ud-til-sin-forenings-400-medlemmer
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


Repræsentantskabsmøde udskudt
– bestyrelsen bliver siddende indtil videre
19. marts skulle der have været repræsentationsmøde i Vindrosen, hvor flere
bestyrelsesmedlemmer var på valg. På grund af coronakrisen er mødet udsat på
ubestemt tid. Indtil da bliver den nuværende bestyrelse siddende.

Bjarne Hansen fra Dansk Flygtningehjælp i Ribe har dog ønsket at trække sig
nu, hvorfor 1. suppleant Bente Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen i stedet.

Læs referatet her

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag den 13. maj

SnakSammen på Boblberg
For at modvirke ensomhed under coronavirussen, har Røde Kors i samarbejde
med Boblberg lavet en funktion på Boblbergs hjemmeside, som hedder
SnakSammen. Her kan alle og enhver møde en frivillig samtalepartner fra Røde
Kors til en snak om alt mellem himmel og jord.
Om SnakSammen skriver de:

Hvad snakker man om?
SnakSammen er en snak mellem to mennesker. En frivillig samtaleven fra
Røde Kors og dig. I kan snakke om alt: om fælles interesser, om dagens
begivenheder og dagens nyheder. Eller lidt om familie, hverdagen eller
oplevelser. De frivillige samtalevenner er bare helt almindelige mennesker, og
hverken rådgivere eller eksperter.

I kan se hinanden mens I snakker
I sidder hver især hjemme hos jer selv, men I kan se hinanden på video, mens I

https://www.vindrosen-huset.dk/images/pdf/Bestyrelsesreferater2020/Referat_af_bestyrelsesm%C3%B8det_i_Frivillighuset_Vindrosen_den_20._april_2020.pdf


snakker sammen. Helt uden at du skal installere besværlige programmer. Du
skal dog have en nyere mobiltelefon, tablet eller computer med kamera for at
bruge SnakSammen.

Afprøv selv SnakSammen her: https://boblberg.dk/snaksammen

Hvad er Boblberg?
Boblberg er en online-tjeneste, hvor man kan oprette en profil, også kaldet en
”bobl” og søge selskab til snart sagt alt. Hundeluftning, kaffedrikning, bowling,
jeg-er-ny-i-byen-vil-du-være-min-ven? Kun fantasien sætter grænser. Man kan
også have en profil som frivillig forening, og søge frivillige hertil, hvilket flere af
Vindrosens medlemmer allerede har. Vindrosen har også en profil.

Besøg Boblberg her: https://boblberg.dk/

Billige og gratis IT-produkter til frivillige foreninger
Frivillige sociale foreninger har adgang til en lang række IT-produkter til meget
favorable priser – ofte med over 90 procents besparelse hos Techsoup
Danmark.
Techsoup samarbejder med en lang række store IT-firmaer, som fx Microsoft,
Bitdefender, Zoom osv., som ønsker at donere eller sælge deres produkter uden
profit til frivillige foreninger. Techsoup Danmark samarbejder med FriSe, som
er de danske frivilligcentres landsorganisation.

Hvordan gør man?
For at få adgang til techsoups billige produkter, skal man først registrere sig
her: https://techsoup.dk/user/register/

Læs om optagelseskriterierne her: https://techsoup.dk/hvem_kan_godkendes

Når man er registreret og godkendt, kan man bestille produkter her:
https://techsoup.dk/product-catalog

https://boblberg.dk/snaksammen
https://boblberg.dk/
https://techsoup.dk/
https://techsoup.dk/user/register/
https://techsoup.dk/hvem_kan_godkendes
https://techsoup.dk/product-catalog


Nu er den nye Hvem Hjælper Hvem her
Hvert år i maj modtager Frivillighuset Vindrosen en hel masse kasser fulde af
den opdaterede version af hæftet Hvem Hjælper Hvem. I hæftet kan man finde
en beskrivelse af alle Frivillighuset Vindrosens medlemsforeninger.
Foreningerne er opdelt i forskellige kategorier, som den trofaste læser vil
opdage, er lidt anderledes, end de plejer at være.

Nu er kategorierne: børn, unge og familie; ensomme & socialt udsatte;
handicap; humanitære; integration og etniske minoriteter; misbrug,
afhængighed og vold; rådgivning; sygdom og sundhedsfremme; ældre.
Beskrivelsen af hæftet kan også findes i vores sociale vejviser på
https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-forening

Pdf-version af det trykte hæfte: https://www.vindrosen-
huset.dk/images/pdf/Hvem_Hjlper_Hvem_2020_endelig_udgave.pdf

Man kan selv hente Hvem Hjælper Hvem i Frivillighuset Vindrosen
Hæftet findes i 2500 eksemplarer. Normalt kører vi de fleste af hæfterne ud til
institutioner, som bruger dem som opslagsværk eller til at uddeling til borgere.
Det er vi indtil videre ikke i stand til at gøre grundet coronakrisen.
Nogle institutioner har allerede kontaktet os og afhentet nogle kasser. Det kan I
også gøre, hvis I har brug for det.

Kontakt os på: vindrosen@vindrosen-huset.dk, så laver vi en aftale.

https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-forening
https://www.vindrosen-huset.dk/images/pdf/Hvem_Hjlper_Hvem_2020_endelig_udgave.pdf
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


Gratis kurser i onlinemøder
Det fysiske møde i mange foreninger er blevet udskudt på ubestemt tid på
grund af Coronakrisen. Det er dog ikke ensbetydende med, at man behøver at
sidde ensom tilbage. Som mange nok har hørt om eller prøvet, kan man benytte
sig af videomøde-tjenester til at møde hinanden med både billede og lyd.
Tjenesterne er generelt blevet ret nemme at bruge, men det er stadig nyt for
mange, som derfor ikke får brugt muligheden for at mødes online. Derfor har
Vindrosen lavet en aftale med firmaet Ingerfair, som laver kurser mm. for
frivillige.
Aftalen giver jer adgang til 4 videokurser, som nemt og hurtigt guider jer
igennem nogle af videotjenesterne.

Kurserne er som følger:

Hold fast i de frivillige online med Zoom - uden at være IT-specialist.
Kom online med Facebook - trin for trin til grupper og sider.
Hold kontakt med foreningens ambassadører med video og Facebook live.
Til jeres brugere/medlemmer: Besøg i dagligstuen med Skype og
Facetime. 

Når I er tilmeldt, sender vi jer den information, som I har brug for.
I kan benytte sig af kurserne når som helst, I ønsker, og I kan tilmelde lige så
mange, I ønsker.

Tilmeld jer her: https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/31/

18 gratis web-kurser hos Center for Frivilligt Socialt
Arbejde
Coronakrisen har ført flere begrænsninger med, end men kan tælle. Med
begrænsningerne åbner der sig dog også nye muligheder ligesom nye behov
opstår. Det ser man blandt andet hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/31/


har oprettet 18 gratis webinarer (kurser på internettet), som man frit kan
benytte sig af.
Følg linket for at læse om og tilmelde dig kurserne her:
https://frivillighed.dk/kurser/webinarer-under-corona

KFUM's sociale arbejde hjælper sårbare mennesker i
Ribe og omegn
Corona-krisen rammer mange sårbare mennesker ekstra hårdt. Mange sidder
alene og har brug for hjælp. Derfor rykker KFUM’s Sociale Arbejde nu ud med
Akut Social Drive Out i 180 yderområder af Danmark for at tilbyde hjælp og
rådgivning.
Vi tilbyder gratis mad, fornødenheder, hjælp til indkøb og rådgivning om bl.a.
økonomi, alkohol- og stofmisbrug, retshjælp, konflikthåndtering mv.
Akut Social Drive Out står til rådighed disse steder i Ribe og omegn.

Køreplan og kontaktinfo her: https://www.vindrosen-
huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/405-kfum-s-sociale-arbejde-hjaelper-
sarbare-mennesker-i-ribe-og-omegne
Læs mere om Akut Social Drive Out på www.kfumsoc.dk/social-drive-out

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

Esbjerg
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Træffetid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-15

Vindrosens hjemmeside

Vindrosens Facebook-side

Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling

Vindrosens arrangementer

https://frivillighed.dk/kurser/webinarer-under-corona
https://www.vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/405-kfum-s-sociale-arbejde-hjaelper-sarbare-mennesker-i-ribe-og-omegne
http://www.kfumsoc.dk/social-drive-out
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/


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

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Frivillighuset Vindrosen · Exnersgade 4 · Esbjerg 6700 · Denmark 

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://vindrosen-huset.us17.list-manage.com/about?u=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&id=ad57c5cf61&e=[UNIQID]&c=0378317c61
https://vindrosen-huset.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&id=ad57c5cf61&e=[UNIQID]&c=0378317c61
https://vindrosen-huset.us17.list-manage.com/profile?u=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&id=ad57c5cf61&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&afl=1

