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Velkommen tilbage efter en sommerferie, som I forhåbentlig har nydt, eller

måske stadig nyder. Mange foreninger starter først op i løbet af september, så

det er ikke det helt store nyhedsbrev, vi kan præsentere i denne omgang. 

 

I dette nyhedsbrev

Forening har søgt og fået over 150.000 kroner fra corona-

puljer: Opfordrer andre til også at søge

Foreningernes dag 4. september: I kan stadig nå at komme med

Billetsalg til foredragsrækken "Sundhed - Etik - Livskvalitet" starter

mandag den 9. august

Gratis kulturoplevelser til udsatte børn unge i jeres forening

Er I for små til store arrangementer? Så arbejd sammen med andre

Nu kan foreninger søge § 18 midler

Kom til Idéforum 2021 og få viden om demens

Candlelight dinner for ægtepar, hvor den ene har en demenssygdom

Foredrag med Anja og Frank om livet med en ægtefælle med parkinson
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Forening har søgt og fået over 150.000 kroner fra
corona-puljer: Opfordrer andre til også at søge 
 
Da Poul S. Sørensen ville arrangere en bustur til en forestilling på Odense
Teater for medlemmer af Foreningen Mennesker Mødes, gjorde han som så
mange andre foreninger, hvad han kunne for at gøre det så billigt som muligt
for deltagerne. Først tog han en god snak med teateret, som gik med til 10
procents rabat på billetterne, og dernæst undersøgte han støttemuligheder. 
 
- Jeg var opmærksom på, at der blev oprettet forskellige corona-puljer, som
også foreninger kunne søge. Der er en pulje, som hedder ”Aktivitetspulje til
kulturaktiviteter for juli og august 2021”, og den syntes jeg lød som en, der
passede til vores aktivitet. Så den søgte jeg penge fra til vores teatertur. 
 
- Vi fik alle de penge vi søgte og det gjorde vi senere hen også til flere andre
aktiviteter. 
I alt søgte og modtog Foreningen Mennesker Mødes, som har knapt 600
medlemmer, følgende:

17.000 til Bornholmstur
17.000 til Skagen tur
15.000 til Frøslevtur
17.000 til Genåbningsfest
98.000 til tre Teaterture

  
Opfordrer andre foreninger til også at søge
Fra Poul s. Sørensen lyder der en klar opfordring til andre foreninger. 
- Det er bare med at smede medens jernet er varmt, for corona-puljerne
kommer sikkert ikke igen. 
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- Man skal selvfølgelig være opmærksom på at skrive det rigtige, og man skal
huske at søge til aktiviteten og ikke til selve foreningen, siger han. 
 
Hvis man går ind på Puljer til aktiviteter og genstart af kultur- og idrætsliv
finder man nogle af de puljer, man som forening kan søge. ”Pulje til 1000 nye
fællesskaber” samt ” Aktivitetspulje til kulturaktiviteter for juli og august 2021”
er eksempler på puljer, som kan søges af frivillige sociale foreninger.

OBS!
Er der andre i jeres bestyrelse eller i foreningen, som kunne have lyst til at læse
nyhedsbrevet, så vil vi gerne opfordre jer til at sende det til dem.

Foreningernes dag 4. september: I kan stadig nå at
komme med
13 af Vindrosens medlemsforeninger har meldt deres ankomst til foreningernes
dag den 4. september kl. 11.00 – 14.30. Det, synes vi, er rigtig flot. Fra Esbjerg
City, som afholder arrangementet, lyder det, at I stadig kan nå at tilmelde sig,
hvis I alligevel skulle have fået lyst til og mulighed for at stille jer op på gågaden
og fortælle forbipasserende om jeres forenings aktiviteter. 
 
Kontakt Esbjerg City, hvis I ønsker at deltage 
Mail: info@esbjergcity 
Telefon: 7513 6500 
 
Læs mere om Foreningernes Dag

https://slks.dk/covid-19/puljer-til-aktiviteter-og-genstart-af-kultur-og-idraetsliv/
mailto:info@esbjergcity
https://www.esbjergcity.dk/project/4-9-21-foreningens-dag-2021/
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Billetsalg til foredragsrækken "Sundhed - Etik -
Livskvalitet" starter mandag den 9. august 
Der har åbenbart hersket lidt forvirring om hvorvidt personer, som IKKE er
medlemmer af de arrangerende foreninger kan købe billet og deltage i
foredragene. Det kan de. Alle er velkomne. 
 
Foredragsrækken er søsat i et samarbejde mellem flere forskellige foreninger.
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Den mindste forening har blot 45 medlemmer, med ved at samarbejde med
andre langt større foreninger, har det været muligt at hyre nogle profilerede
foredragsholdere, som det næppe havde været muligt at få fingrene i uden et
samarbejde. 
Det samlede antalt lokale medlemmer af alle de arrangerende foreninger ligger
i omegnen af 28.000. 
 
Der findes en god beskrivelse af alle foredragene her 
 
Køb billetter her

Gratis kulturoplevelser til udsatte børn unge i jeres
forening 
Hvis jeres målgruppe er udsatte børn og unge, er her en god mulighed for at
give dem og deres familier en gratis kulturel oplevelse med "det kulturelle
klippekort". 
 
Tilbuddet er målrettet unge under 25 og deres familier, med særligt fokus på
udsatte (i bred forstand). Den nedre aldersgrænse for hvem der kan udstedes
fribilletter til, er 12 år – men med plads til at den enkelte
lærer/pædagog/vejleder/sagsbehandler/osv. kan foretage et individuelt skøn og
på egen hånd vurdere om det er hensigtsmæssigt undtagelsesvist at afvige
herfra. 
 
Tilbuddet gælder til og med 2022 og er finansieret af Esbjerg Kommune. Der er
indtil videre udstedt 1.000 kulturelle klippekort. 
Læs mere og søg her

https://www.fusydvest.dk/kursus/247-sundhed.-etik.-livskvalitet-er-der-lige-muligheder-for-alle-i-danmark
https://traefpunktsaedding.nemtilmeld.dk/
https://www.esbjerg.dk/din-fritid/kultur/det-kulturelle-klippekort
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Er I for små til store arrangementer? 
Så arbejd sammen med andre 
 
Hvis I vil have en god foredragsholder, eller lave et større arrangement, som
kræver mange deltagere, er der flere fordele ved at arbejde sammen med andre
foreninger. 
- I kan søge om flere penge fra § 18 midlerne 
- Jeres samlede medlemsskare er større 
- I er flere om at få arrangementet op at stå 
- I lærer nye mennesker at kende 
- Der er inspiration og aha-oplevelser at hente hos andre foreninger 
Og sikkert meget andet. 
  
Brug Vindrosens forum til at komme igang 
Det kan selvfølgelig være et problem at komme i kontakt med hinanden. Derfor
har Vindrosen oprettet et lukket forum på Facebook, hvor kun foreningsaktive
har adgang. 
Her kan I hurtigt og nemt lufte jeres idéer om fx et foredrag med Hr Dyhr Von
Dygtich, og så håbe på, at andre har lyst til at hoppe med på vognen. Det tager
ikke mange minutter at komme i gang.
 
Hvis I ikke allerede er medlem af forummet, så klik her og anmod om at blive
medlem.

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

https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
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§ 18 - § 18 - § 18
Nu kan foreninger søge § 18 midler 
Sidste frist for at søge penge til foreningsaktiviteter er som sædvanlig 1.
oktober. 
I kan søge og finde vejledning via Esbjerg Kommunes hjemmeside 
 
Hvis du ønsker at vide mere om hvordan man søger penge, kan du tilmelde dig
Vindrosens vejledningsmøde om § 18 ansøgninger tirsdag den 24. august kl. 19
- 21 
 
Til mødet vil Elsebeth Nebeling, udviklingskonsulent ved Esbjerg Kommune,
informere om ansøgningsprocedure, gennemgå ansøgningsskemaet og svare på
generelle spørgsmål fra foreningerne.

Kom til Idéforum 2021 og få viden om demens 
Idéforum er et tilbud til pårørende til demente samt frivillige, der gerne vil have
mere viden omkring demens. 
Programmet er sammensat med dygtige foredragsholdere, så man kommer
rundt om mange problematikker og får gode råd. 
Der er afsat god tid til at udveksle erfaringer med andre deltagere og den første
aften plejer at være rigtig hyggelig med god mad og musik. 
  
Program for mandag d. 4. oktober 2021

Kl.   9.30-10.00 Ankomst og indkvartering-kaffe med brød.
Kl. 10.00-10.15 Velkomst - Praktiske informationer Conny
Kl.10.15-12.00 Værdien af berøring (Hudsult), når man rammes
af demens. Charlotte Voetmann, neuropædagogisk konsulent
Kl. 12.00-13.00 Frokost.
Kl. 13.00-15.00 Gåtur i mindre grupper med kaffekurven. Forslag
til samtaleemner: "erfaringsudveksling"

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/48/
https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/stoette-til-frivillig-social-indsats
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/48/
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Kl. 15.00-17.00 Ergoterapeut, Pia Bech fortæller om søvn og
lejring
Kl. 18.30 Middag-hygge- underholdning Niels Vogel Spiller.

    
Program for tirsdag d. 5.oktober 2021

Kl.  8.00-9.00 Morgenmad
Kl.  9.00-9.45 Morgengåtur
KL. 9.45-10.00 morgensang -  vand - frugt                          
Kl. 10.00-12.00 Pårørende Ove Bossow, vil fortælle om livet med
en ægtefælle med en demenssygdom.
Kl. 12.00-13.00 Frokost
Kl. 13.00-15.00 
Karin Torp – ”Stjernestunder”.
Kl. 15.00 Kaffe og farvel for denne gang.

 
Praktiske oplysninger:

Tid: 4. og 5. oktober 2021
Sted: Saxild Strand, Christian Petersensvej  1, 8300 Odder
Deltagere: Pårørende, frivillige og fagpersoner
Pris: 1200 kr. Deltagerpriserne er eksklusive drikkevarer.
Først til mølle – max 60 personer.

  
Beløbet indbetales ved tilmelding på Alzheimerforeningen Østjyllands konto.
Efter tilmelding sender Conny Flensborg kontonummer. 
  
Tilmelding og betaling senest den 1. september 2021.til: 
Conny Flensborg   tlf. 28 72 51 08 Mail: flensborgconny@gmail.com 
  
Ved tilmelding oplyses: Navn, adresse, telefonnr. mail. adresse, om
du er pårørende, barn, samlever, frivillig eller fagperson.

mailto:flensborgconny@gmail.com
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Candlelight dinner for ægtepar, hvor den ene har en
demenssygdom 
Et tilbud til ægtepar, hvor den ene har en demenssygdom. Man får mulighed
for at deltage i et festligt og hyggeligt selskab sammen med andre, der står i
samme situation som jer. 
 
I vil få serveret en dejlig middag, og Alzheimerforeningen Sydvest vil gøre alt
for at gøre det til en festlig og hyggelig oplevelse for alle deltagere. 
 
Arrangementet varer ca. 2½ - 3 timer, og der deltager max. 15 par. 
Tilmelding er efter først til mølle-princippet. 
 
Der vil blive taget hensyn til corona med sprit og afstand. 
 
Arrangementet inkluderer velkomstdrink, menu med drikkevarer samt kaffe. 
 
I skal selv sørge for transport til og fra arrangementet, som foregår på seks
forskellige steder i Sydvestjylland:

Jerne Kro, Fredensgade 28, 6705 Esbjerg 
Onsdag d. 25. august 2021 kl. 17.00 – ca. 20.00. 
Tilmelding senest d. 19. august til Hanne Knudsen tlf.: 2162 1011
Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen 
Onsdag d. 22. september 2021 kl. 17.00 – ca. 20.00. 
Tilmelding senest d. 13. september til Karen Wagner tlf.: 5057 7355
Hotel Hedemarken, Hedemarken 22, 7200 Grindsted. 
Onsdag d. 29. september 2021 kl. 17.00 – ca. 20.00. 
Tilmelding senest d. 20. september til Runa Fisker tlf.: 2095 0640
Hotel Krogården, Langelinie 11, 6720 Fanø 
Mandag 27. september 2021 kl. 17.00 – ca. 20.00. 
Tilmelding senest d. 20. september til Hanne Hansen 5154 7982
Gredstedbro Hotel, Vestergade 2, 6771 Gredstedbro 
Torsdag d. 26. august 2021 kl. 17.00 – ca. 20.00. 
Tilmelding senest d. 20. august til Åse Christensen tlf.: 2327 9251
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Billum Kro, Vesterhavsvej 25, 6852 Billum 
Mandag d. 30. august 2021 kl. 17.00 – ca. 20.00. 
Tilmelding senest d. 24. august til Hanne Christensen 2441 4763

Foredrag med Anja og Frank om livet med en
ægtefælle med parkinson 
Anja Holst fortæller om Franks Parkinson og demenssygdom og om hvordan de
i deres familie har tacklet problemerne og om den svære beslutning at bo hver
for sig. 
 
Arrangementet foregår i: 
Helle Hallen 
Vrenderupvej 40 C 
6818 Årre 
Mandag den. 13. september kl. 19.00 - 21.00 
 
Tilmelding til 
Karen Wagner 5057 7355 
 
Der holdes afstand i lokalet og der er sprit ved indgangen. HUSK CORONAPAS 
Der vil blive serveret en kop kaffe.

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

Vindrosens hjemmeside

Vindrosens Facebook-side

Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling

Vindrosens arrangementer

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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Esbjerg 
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 
Træffetid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-15 
Tirsdag kl. 10-17 
 

Ribe 
Tangevej 6D, 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=10b5849881
https://vindrosen-huset.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&id=ad57c5cf61&e=[UNIQID]&c=10b5849881
https://vindrosen-huset.us17.list-manage.com/profile?u=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&id=ad57c5cf61&e=[UNIQID]&c=10b5849881
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=533b8f735f8b7afe5f8b91ec3&afl=1

