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Forord
Frivilligcenter Fredericia har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det 
frivillige sociale arbejde i Fredericia Kommune. 

Formålet med guiden er:
at skabe overblik over mulighederne for at finde støtte og vejledning i akutte 
situationer samt støtte og hjælp til indsats mod problemer af mere varig karakter.

www.fc-fa.dk
På Frivilligcenterets hjemmeside vil vejviseren løbende blive opdateret med 
rettelser og nye foreninger. 
Skulle der være foreninger og organisationer, som vi ikke har været opmærk-
som på, men som gerne vil med i guiden, kan I kontakte os for optagelse på 
hjemmesiden og i næste udgave.

Hvem kan komme med i guiden?
Vi har to hovedkrav til foreningen eller gruppen: 
• arbejdet skal bygge på frivilligt socialt arbejde
• borgere i Fredericia skal kunne henvende sig direkte til foreningen eller gruppen.

Guiden kan også anvendes til at få inspiration til et frivilligt job i en af 
foreningerne.

Venlig hilsen

Daglig leder
Hvem Hjælper Hvem 2016
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Kort om tavshedspligt og anonymitet

Tavshedspligt
Offentligt ansatte i stat, amter og kommuner er bundet af lovpligtig tavsheds-
pligt i ”Lov om offentlig forvaltning”, bl.a. når de har at gøre med sager, der 
vedrører borgernes personlige forhold.

Ansatte i frivillige hjælpeorganisationer har ikke juridisk, men naturligvis mo-
ralsk tavshedspligt, og de får nøje instruks om betydningen af at respektere 
denne tavshedspligt i deres arbejde med mennesker.

Retsgrundlaget for de frivillige hjælpere er ”Loven om offentlige registre”.

I tilfælde, hvor børn og unge under 18 år lever under forhold, som bringer 
deres fysiske og/eller psykiske sundhed og udvikling i fare, har alle borgere, 
som får kendskab hertil, pligt til at underrette socialforvaltningen om dette og 
dermed eventuelt tilsidesætte tavshedspligten.

Anonymitet
Det er muligt at få anonym rådgivning både på mange offentlige kontorer og 
i private organisationer. Husk at gøre opmærksom på det, hvis du ønsker at 
være anonym.

I det øjeblik, du har brug for at modtage breve, telefonopringninger eller en 
konkret støtte af den ene eller anden art, må du af praktiske grunde opgive 
navn, adresse og evt. telefonnummer.
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Aktivitetshuset Depotgården

Hvilken hjælp kan jeg få?
Der er mulighed for at benytte følgende hobbyværksteder
 
• træværksted  
• stenværksted  
• tekstilværksted
• atelierværksted  
• keramikværksted
• smykkeværksted
• glasværksted
• metalværksted

På 2. etage er der flere hyggelige lokaler af forskellig størrelse. De lånes ud 
efter kl. 15.30. Ring og få en snak om mulighederne på tlf. 7210 6700

Hvem skal jeg henvende mig til?
Aktivitetshuset DEPOTGÅRDEN, Lollandsgade 2-4
7000 Fredericia
tlf. 7210 6700 

Åbningstider: Kontor/Information
Mandag - torsdag kl. 8.30 -12.30

Koster det noget? 
Der betales et medlemskab til brugerforeningen. Der skal betales for materia-
ler, og der skal betales for slitage på enkelte af maskinerne.
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Alkoholbehandlingen i Fredericia - team alkohol

Hvilken hjælp kan jeg få?
I samtale med dig og eventuelt din familie finder vi i fællesskab ud af, hvad der 
er bedst for dig. 
Arbejdskammerater, ægtefælle, familie, venner og andre kan også henvende 
sig.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Mød op i Fynsgade 10B

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag, kl. 8.30 til kl. 12.00
Onsdag efter aftale.   

Tlf. 7211 3730.

Værestedet Kontakten
Fynsgade 10B
Tlf. 7211 3738

mandag og torsdag kl. 08.00 - 20.00
tirsdag og onsdag kl. 08.00 - 16.00
fredag   kl. 11.00 - 16.00
søndag, lige uger kl. 11.00 - 16.00
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Anonyme Alkoholikere, AA

Hvilken hjælp kan jeg få?
Anonyme alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfa-
ringer, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem 
hjælpe andre til at komme fri af misbrug af alkohol og genvinde helbredet. 

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med 
at drikke.

AA er ikke tilsluttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution. 

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe 
nogen uvedkommende sag. Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe 
andre til at opnå ædruelighed.

Hvem skal jeg henvende mig til?
AA’s vagttelefon 7010 1224 er åben alle dage mellem kl. 8.00 og 24.00
eller mød op til et AA møde.
De holdes på 

Frivilligcenter Fredericia               og på
Vendersgade 63
mandag kl. 19.30 – 20.30
      
Koster det noget?
Der betales intet kontingent.

Madstedet
Købmagergade 69
torsdag  kl. 18.30 – 19.30
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Bedre Psykiatri
Landsorganisationen for pårørende - Lokalafdelingen for Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Foreningen er et tilbud til alle, der kender en, der har psykiske problemer.
Det kan være en partner, forældre, børn, anden familie, venner eller kolleger.
Vi tilbyder: 
• Netværksgrupper for pårørende
• Relevante arrangementer 
• Samtale, hvor du kan snakke med erfarne pårørende
  Professionel rådgivning på tlf. 7020 7174

Vi arbejder for:
• Bedre behandling og bedre forhold for af mennesker  med psykiske 
 sygdomme
• Mere kendskab til og forståelse af psykiske sygdomme
• Bedre vilkår og inddragelse af pårørende.

Hvem skal jeg henvende mig til for en snak?
Arly Eskildsen  Tlf. 6168 7624   
Foreningens mailadresse: 
ae@bedrepsykiatri.dk

Koster det noget?
Det er gratis at henvende sig. Det er også anonymt, og der er tavshedspligt.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?
www.bedrepsykiatri.dk eller tlf. 6168 7624
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Børns Voksenvenner
 Lokalafdelingen for Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Børns Voksenvenner skaber rammerne for venskab mellem børn med spinkelt 
familienetværk og ressourcestærke, frivillige voksne.
Målgruppen er børn mellem 6-7 år og opefter, som vokser op alene med kun 
en forælder og med spinkelt voksennetværk omkring sig.
Børn tilbydes en voksenven, som barnet kan være fortrolig med og lave for-
skellige aktiviteter med.
En voksenven har tavshedspligt, er ulønnet og har blank straffe- og børneat-
test.
Børns Voksenvenner skal IKKE betragtes som en ekstra børnepasning. 

Hvem skal jeg henvende mig til for en snak?
Børns Voksenvenner Fredericia
Tlf. 2640 6540
Mail: fredericia@voksenven.dk
www.voksenven.dk

Koster det noget?
Det er gratis.
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Café Krackes Gård

I Frivilligcenter Fredericia har vi et lokale, som vi kalder Caféen. Caféen 
ligger lige indenfor døren til venstre, og er derfor egnet til åbne borgerret-
tede aktiviteter.

Caféen benyttes af forskellige foreninger, som holder åbne café-arrange-
menter, og hvor samtale, hyggeligt samvær og gode aktiviteter er i fokus. 
Ved Café-arrangementerne er alle velkomne. Her kan du møde nye men-
nesker eller komme ovenpå efter en svær periode. 

Hold øje med arrangementerne i dagspressen eller på vores hjemmeside 
www.fc-fa.dk.

Ønsker din frivillige sociale forening at låne Caféen, kan du kontakte os 
på husgruppen@fc-fa.dk eller telefon 7210 6770, eller kom forbi til en kop 
kaffe og en uforpligtende snak.

Registrering og tavshedspligt
Gæster registreres ikke og vi har tavshedspligt.
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 Dansk Flygtningehjælp
Frivillignet -  frivillighuset i fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Frivillighuset i Fredericia er en forening, der i tæt samarbejde med Dansk 
Flygtningehjælp hjælper flygtninge og indvandrere til en bedre integration i det 
danske samfund.

Vi hjælper
• Hverdagsrådgivning af enhver art
• Sprogtræning
• Lektiehjælp i Frivillighuset, Vendersgade mandag-torsdag kl. 17.00-20.00
• Lektiehjælp på A2B (sprogskolen) - efter aftale
• Lektiehjælp og samtalepartnere på Social- og Sundhedsskolen - efter aftale 
• Lektiehjælp på VUC - efter aftale
• Netværksfamilier
• Café Snik-Snak tirsdag kl. 14.00-16.00
• Cykelkurser
• Fælles arrangementer og udflugter

Vi har ikke længere lektiehjælp i Korskærparken og Sønderparken.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Ulla Mather, tlf. 6160 2274, Mail: ulla@mather.dk
Kontortid onsdag kl. 17.00-19.00,Vendersgade 63
Tlf. 6160 2274, www.frivillighusetfredericia.dk

Registrering og tavshedspligt
Gæster registreres ikke og de frivillige har tavshedspligt.
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Dansk Folkehjælp, Fredericia afd.

Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi tilbyder samaritervagter, julehjælp til økonomisk hårdt belastede og hjælper 
i det hele taget udsatte grupper.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Erik Rasmussen
Tlf. 7594 3212
Mail: brotogeris2@gmail.com

Koster det noget?
Medlemskontingent er 100 kr. 
Deltagergebyr kan forekomme.
Hjælp er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Der er ingen registrering, og der er tavshedspligt.
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De Frivilliges Hjælpecentral

Hvilken hjælp kan jeg få?
Er du svagtsynet? Har du svært ved at bukke dig?
Taber du let balancen? Mangler du kræfterne til de gør-det-selv småopgaver, 
som du eller din ægtefælle tidligere selv kunne klare? Bed De Frivilliges Hjæl-
pecentral om et par hjælpende hænder.

Bemærk:
Tilbuddet gælder kun mindre opgaver, som kan klares på max. en time.
Vi udfører ikke arbejdsopgaver, som hører under hjemmehjælpsordningen eller 
kræver andet autoriseret håndværk.
Vi bistår heller ikke med rengøring, maling, tapetsering, vinduespudsning, 
fernisering, ind- og udpakning af flyttekasser og havearbejde.
Vi påtager os ikke erstatningsansvar/reparationsgaranti

Hvem skal jeg henvende mig til?
 Frivilligcenter Fredericia   Formand
 Vendersgade 63,   Jørgen Pedersen
 Tlf. 7210 6770    Tlf. 2063 9804

Du kan ringe:
Mandag-torsdag kl. 09.00 – 12.00
på tlf. 7210 6770 eller kom ind i Frivilligcenter Fredericia

Koster det noget? 
Det er gratis, reservedele betales af brugeren.
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Den Matrikelløse Klub

Hvilken hjælp kan jeg få?
Streetwalkerne er til for unge mellem 10 og 20 år.
Vi er voksne, som unge kan have fortrolighed til.
Vi vil til enhver tid stille op og høre på dig og dine problemer, når du finder det 
nødvendigt. Vi tilbyder at tale med dig og give råd og vejledning i forhold til at 
løse nogen af dine problemer. Kender du en Streetwalker fra deres gang på 
din skole eller der hvor du bor, kan du altid gå til Streetwalkeren og få en snak

Hvem skal jeg henvende mig til?
Hrolf Langgård / Pædagogisk leder:   tlf. 2095 8187
Pia G. Andersen / Opsøgende medarbejder (Vest)    tlf. 2293 7036
Allan Pedersen / Opsøgende medarbejder (Nord)   tlf. 2210 4882
Søs Johnsen / Opsøgende medarbejder (Syd)   tlf. 2095 8180
Fuad Farah Hussein / Opsøgende medarbejder (Midt - Taulov) tlf. 2095 8184
Du kan træffe Streetwalkerne på deres mobiltelefoner alle døgnets 24 timer, 
365 dage om året. Er mobiltelefonen optaget eller afbrudt, kan du lægge en 
besked på telefonsvareren. Vi ringer hurtigst muligt tilbage.

Koster det noget? 
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Streetwalkerne har tavshedspligt. Vi skriver ikke noget ned. Men er dine pro-
blemer større, end vi kan løse dem, kan vi formidle kontakt til andre personer, 
der kan hjælpe dig. Vi gør aldrig noget, uden du har sagt ja eller er orienteret.



19

Diabetesforeningen - Fredericia Lokalafdeling

Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi anbefaler, at du beder din egen læge om en henvisning til diabetesskolen 
på sygehuset i Fredericia.

Vi tilbyder rådgivning: 
• i type 1 diabetes
 Gitte Barth, tlf. 7593 4712
 gbarth@live.dk

• i  aldersdiabetes
 Birte Eskildsen, tlf. 7593 1252
 pebi@get2net.dk

• en motionsgruppe
 instruktør: Gitte Barth

• en aktivitetskalender, der fås på apotekerne og biblioteket.

Du og dine nærmeste er altid velkommen.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand:
Frode Henning Pedersen
Hans Tausensvej 4
Tlf.7592 5851 - 51418851
frode.p@mail.dk
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Dit Akuttilbud

Dit Akuttilbud er et tilbud til alle borger over 18 år, fra Fredericia og 
MiddelfartKommuner, der oplever en akut psykisk krise. En psykisk krise kan 
være mange ting, f.eks. at miste sit job, være pårørende til en psykisk syg, at 
blive udsat for vold eller blive ramt af et mørke man af den ene eller anden 
grund, ikke kan finde sin vej ud af. 

Hvilken hjælp kan man få?
Når du kontakter Dit Akuttilbud, får du tilbudt en krisesamtale, hvor medarbej-
deren vil tale dig til ro og høre om din historie. Når medarbejderen kender dig 
og din situation kan i sammen beslutte om der er behov for at lave en krise-
plan. Kriseplanen er et redskab, der hjælper dig med at få skabt et overblik. 
Dit Akuttilbud hjælper med at finde de løsninger, som er mulige og rigtige for 
dig, og hjælper også gerne med at tage kontakt, hvor du ikke selv har over-
skuddet. Dit Akuttilbud har vi også en overnatningsplads, der kan bruges, hvis 
det giver mening for din situation. Overnatningspladsen bruges af de, der har 
brug for ro og tryghed en dag eller to, og er derfor ikke en længerevarende 
mulighed.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Dit Akuttilbud har døgnåbent hele året rundt.  Dog med skiftende fysisk place-
ring i henholdsvis Fredericia og Middelfart.
Du kan altid ringe på vores døgnåbne telefon på: 25 72 40 17 eller se mere 
på vores hjemmeside: www.Ditakuttilbud.dk
Fredericia har åbent følgende måneder: Januar + Marts + Maj + Juli + 
September + November. Middelfart har åbent følgende måneder: Februar + 
April + Juni + August + Oktober + December
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Etnisk Netværk

Vi er en kvindeforening for alle nationaliteter, 
der har til formål, at være med til at integrere kvinder 
og familier i det danske samfund.

Hvilken hjælp kan jeg få?
• bisidder i alle slags sager
• aktiviteter for mødre og børn
• læsetræning (kun for voksne kvinder) onsdag fra kl.18.15 – 20.15
• kontaktbesøg i hjemmene
• hjælp med papirer m.v.
• anden hjælp efter behov

Hvem skal jeg henvende mig til?
Ulla Spring
Tlf. 7551 4747
ulla.spring@mail.dk

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt.
Der er tavshedspligt.
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Foreningen Far

Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi hjælper den/de, der søger råd, med at forstå deres situation, bl.a. med 
viden om gældende love og praksis på forældremyndigheds- og samværds-
området.
Vi er aktive sparringspartnere, der synliggør muligheder og konsekvenser i en 
opstået situation.
Vi søger at fokusere på børnenes behov og deres situation med respekt for 
begge børnenes forældre.
Vi rådgiver om konfliktdæmpende kommunikation og adfærd.
Vi rådgiver ikke om forhold, vi ikke har tilstrækkelig kendskab til, men hjælper 
i givet fald med at finde anden hjælp.
Vi rådgiver mødre såvel som fædre, individuelt såvel som fælles.
Foreningen Far har kontaktpersoner inden for ”specialgrupper”, f.eks. beskyld-
ning om incest,bedsteforældregrupper m. m.

Hvor henvender jeg mig?
Frivilligcenter Fredericia, 
Vendersgade 63
7000 Fredericia
tirsdag i lige uger fra kl. 18 – 22

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Der er anonym rådgivning, og der er tavshedspligt.



23

Fredericia Kommune
Borgerservicecentret, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Borgerservicecentret er borgernes indgang til Fredericia kommune og det of-
fentlige Danmark.
Det er vores vision, at borgerne oplever, at deres behov er i centrum, og at de 
får den bedst mulige behandling i en åben, ligeværdig og gensidig respektfuld 
dialog med deres aktive inddragelse i egen sag.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Du kan henvende dig personligt til Borgerservice:
mandag – tirsdag – onsdag  kl. 9.30 – 16.00
torsdag     kl. 9.30 – 17.00
fredag     kl. 9.30 – 14.00

Du kan kontakte os telefonisk på tlf. 7210 7000 i samme tidsrum eller 
anvende Borger.dk.

Rådhusets generelle åbningstider:

mandag – tirsdag – onsdag  kl. 8.00 – 16.00
torsdag     kl. 8.00 – 17.00
fredag     kl. 8.00 – 14.00

fredericia@fredericia.dk
www.fredericia.dk 
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Fredericia Krisecenter

Hvilken hjælp kan jeg få?
Støtte og hjælp til voldsramte kvinder og deres børn.
Professionel rådgivning. Et sikkert og trygt sted at være. 

Hvem skal jeg henvende mig til?
Thyra Ernstsen
Sct. Joseph, Sjællandsgade 46, 3. sal, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 3848, www.krise-center.dk, fredericia@krise-center.dk
Personalet træffes på hverdage fra kl. 7.00 – 19.00.

Koster det noget? 
Voksne 25,- kr./Familie, incl. vask, pr. døgn 50,- kr.

Registrering og tavshedspligt?
Der er ingen registrering, og alle har tavshedspligt.

Fredericia Krisecenters Støtteforening
Opgaver og formål: 
•  hjælpe kvinderne og børnene økonomisk
•  oplyse om krisecentrets formål og ide’
•  skaffe penge

Medlemskab: 100 kr.

Kontakt: Lone Damsgaard, tlf. 2029 8241
Mail: ldamsgaard@tv.dk
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Fredericia Misbrugscenter
Åben Rådgivning for Stofmisbrugere

Hvilken hjælp kan jeg få?
Der tilbydes åben rådgivning:
man- tirs- tors- fredag
fra kl. 8.30 - 12.00

Aktuelle behandlingstilbud kan ses på hjemmesiden 
fredericiamisbrugscenter.dk

Hvem skal jeg henvende mig til?
Fredericia Misbrugscenter
Vendersgade 48 
Tlf. 7210 7323
Mandag til fredag fra kl. 8.00 – 14.00,
aftaler efter kl. 14.00
 
Koster det noget? 
Det er gratis

Registrering og tavshedspligt?
Personalet har tavshedspligt.
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Fredericia Naturklub
Lokalafdeling for Børn og Unge

Vi vil give børn og unge interesse og forståelse for natur og miljø, og vi vil 
medvirke til en økologisk, bæredygtig udvikling.

Aktiviteter
Oplevelsersture i skov, ved strand, skovsø, å m.m.
Familieudflugter med natur,miljø og dyre - planteliv som tema.
Fisketure.
Sommerlejre ved Gudenåen med naturvejledere og kanoture.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Alex Lauridsen
Chr. Winters Vej 49
7000 Fredericia 
Tlf. 7592 4681 / 2531 9358
Mail: alex.lauridsen@post.au.dk
www.nogu.dk 

Koster det noget?
Det er gratis for gruppens medlemmer, dog kan en mindre egenbetaling 
komme på tale. 
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Fredericia Tandemklub

Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi cykler på tandemcykler, så en erfaren ”pilot” kan give en blind, synshandi-
cappet eller lign. en cykeltur rundt om i Fredericia og omegn. Vi henvender os 
til alle, der gerne vil cykle en kort eller lang tur tilpasset den enkelte bruger. 
Hos os er det altid den svageste, der bestemmer, så alle kan deltage.

Hvem skal jeg henvende mig til? 
Formand Henrik Nygaard
7000 Fredericia
Tlf. 7591 2068, mobil 2421 0701
Mail: fatter7000@gmail.com

Vi kører ud fra Depotgården mandage, kl. 18.30 i sommerhalvåret. I vinter-
halvåret mødet man på Depotgården til klubaften kl. 19.00

Koster det noget?
Medlemskab koster 200,- kr om året, men man er velkommen til at komme på 
prøve og se, om det er noget for en.
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Frivilligcenter Fredericia
Lokalt Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Krackes Gaard  •  Vendersgade 63  •  7000 Fredericia
Tlf. 7210 6770  •  mail: fc-fa@fc-fa.dk  •  www.fc-fa.dk

 

Åbningstider:  mandag – torsdag 9.00 – 15.00
   fredag lukket.

Hvilken hjælp kan jeg få?
• Frivilligcenter Fredericia er en forening af frivillige sociale hjælpe-
 organisationer,

• Frivilligcenter Fredericia formidler jobs til frivillige, yder hjælp og støtte til  
 medlems- og brugerorganisationer, grupper med socialt formål og enkelt- 
 personer, samt formidler viden om det frivillige sociale arbejde generelt, 

• Frivilligcenter Fredericia formidler aktiv kontakt mellem interesserede bor- 
 gere i Fredericia Kommune. Der formidles kontakt til selvhjælps- og   
 samværsgrupper, frivillige sociale organisationer, sociale projekter m.m, 

• Frivilligcenter Fredericia er igangsættende og støttende for lokale ideer 
 og projekter.

fortsættes på næste side >>
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 >> Frivilligcenter Fredericia fortsat

• Frivilligcenter Fredericia tilbyder kurser og temadage for frivillige i med- 
 lems- og brugerorganisationerne. 

• Frivilligcenter Fredericia tilbyder hjælp til udarbejdelse af foldere, hjemme-
sider og tryksager samt et link til vores hjemmeside. 

 
• Frivilligcenter Fredericia kan formidle frivilligjobs til unge via                   

projektfrivillig.dk

• Frivilligcenter Fredericia huser Selvhjælp Fredericia/Middelfart, De frivil-
liges Hjælpecentral, Motionsvenner samt Madstedet.

• Frivilligcenter Fredericia udlåner lokaler til de frivillige sociale organisationer. 
 Lån af lokale er gratis.
 Der udlånes også lokaler efter åbningstid.

Information
Information om frivilligt arbjde generelt på landsbasis og om frivillige sociale 
organisationer i lokalområdet.

Hvem kan bruge Frivilligcenter Fredericia?
Du kan bruge Frivilligcenter Fredericia som enkelt person, som gruppe eller 
som organisation omkring sociale tiltag.
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Gnisten Fredericia

Gnisten er en frivillig forening, der arbejder på, at sindslidende skal få det 
bedre ved bl.a. at styrke den syges netværk. De frivillige ”Gnister” får det 
også bedre, når der er brug for dem og deres erfaringer. Hermed fremmer 
venskabet den gensidige recovery proces. Ved at oplyse og holde foredrag 
medvirker Gnisten til at afstigmatisere psykisk sygdom.

Gnisten henvender sig til alle borgere i Fredericia Kommune, specielt til bru-
gere af Social-psykiatrien og Distriktspsykiatrien i Fredericia samt pårørende.

Hvilken hjælp kan jeg få?
1. Hjælp til selvhjælp: Bliv Gnist og hjælp andre for derved at få det bedre  
 selv. (Så giver din sygdom måske en mening.)
2. Hjælp til dig: Kontakt Gnisten og få mulighed for hjælp og støtte af en  
 sindslidende, der kender dine problemer og kan støtte op, enten på jobbet  
 eller i hjemmet.
Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Finn Larsen  •  Tlf. 5055 9721  •  Tirsdag - torsdag 13 - 16

Mail: kontakt@gnisten.net   •  gnisten.net

Koster det noget?
Det er gratis at modtage hjælp fra Gnisten. Vil man være Gnist, koster et 
medlemsskab 100 kr. årligt.
Registrering og tavshedspligt
Gnisterne har tavshedspligt, der vil være registrering til brug for matchning.
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Havnecaféen - Værested for Stofmisbrugere

Hvilken hjælp kan jeg få?
Havnecafeen skaber rammer om samvær, og er et sted hvor man kan være sig
selv og ikke mindst sammen med andre. Her er ingen løftede pegefingre, men an-
dre skal respekteres, og stedets regler overholdes. I cafeen kan der købes sand-
wich, smørrebrød og hver tirsdag og torsdag et varmt måltid mad, til rimelige priser.

Åbningstider: 
mandag til torsdag og fredag kl. 9.00 – 11.00. Lørdag kl. 10.00 – 14.00

Værestedets formål er bla. at skabe rum for:
• Bedre livskvalitet og levevilkår for den enkelte
• At blive set og taget alvorligt som det menneske man er dvs. rummelighed
• Mulighed for at drage omsorg for sig selv/læne sig op af hinanden
• Socialt samvær og aktiviteter og oplevelser
• Et trygt miljø væk fra dagligdagens hektiske liv på gade
• Medindflydelse og medinddragelse
• Sundhedsfremmende tiltag i form af sund, næringsfyldt mad til rimelige  priser

Hvem skal jeg henvende mig til?
Havnecafeen er et værested for aktive stofmisbrugere, og hører under Misbrugs-
centret i Fredericia Kommune. Du er velkommen på Adressen - Vendersgade 
46, 7000 Fredericia. Direkte telefon nummer til cafeen er: 72 10 73 43/ eller 
daglig leder, Charlotte Skov, 40 83 84 93, mail: charlotte.skov@fredericia.dk

Registrering og tavshedspligt.
Der er ingen registrering og personalet har tavshedspligt.
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Hjernesagen
Landsforening for Apopleksi- og Afasiramte

Hvilken hjælp kan jeg få?
Foreningens socialrådgivning giver råd og vejledning om sociale rettigheder
behandling, taleundervisning og anden offentlig støtte.

Selvhjælpsgruppe/støttegruppe for hjerneskadede og pårørende.

Gymnastik hver uge i Fredericia Idrætscenter.
Traveture, løbetræning.

Møder på I.P.Schmidts Gård
1. tirsdag hver måned
Kl. 19.00-21.00.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Leo Dreijer Christensen
Tlf. 5130 1545
Mail: Pdc1904@hotmail.com

Koster det noget?
105 kr. årligt for enkeltperson og 170 kr. for ægtepar.



33

Hjerneskadeforeningen
Fredericia, Kolding, Vejle

Hvilken hjælp kan jeg få?
Lokalt arrangeres medlemsmøder, hvor man møder andre mennesker, 
der er i samme situation, som en selv.
Man udveksler erfaringer og får på den måde et netværk.

Nationalt arbejder vi med forskellige kurser, som udvikler ens viden om det at 
være ramt af en hjerneskade, enten som familie eller som den ramte.

Foreningen tilbyder 
socialrådgiver assistance via telefon.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand:
Carsten Lykke-Kjeldsen
Agnetevej 9
7000 Fredericia
Tlf. 7593 0839 / 2720 0839
Mail: cl@munkensdam.dk

Koster det noget?
Et familiemedlemskab koster 250 kr. årligt.

Registrering og tavshedspligt.
Der er ingen registrering udover medlemskab.
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Hjerteforeningen - Lokalkomitéen i Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Hjerteforeningen arbejder for et sundere Danmark.

• hjælper patienter og pårørende på områder, der ikke varetages af det 
 offentlige sygehusvæsen.
• forebygger hjerte- og kredsløbssygdomme gennem et omfattende oplys- 
 nings- og undervisningsarbejde.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Emil Christensen   tlf. 7594 0346
Mail: emil.erna.christensen@gmail.com
Sekretær:Birgitte Rasmussen   tlf. 7592 3800 

Selvhjælpsgruppen/ Motion:
Sygeplejerske Rikke Hansen,   tlf. 6441 4997 

Hjerteforeningens rådgivningscenter i Kolding tlf. 7552 7628
 
Koster det noget? 
Der betales et årligt kontingent for medlemskab af 
Hjerteforeningen.

Registrering og tavshedspligt
Der er ingen registrering, og der er tavshedspligt.                 
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Hyggen
Værestedet for Korskærparken og Sønderparken

Hvilken hjælp kan jeg få?
”Hyggen” er et værested for alle over 18 år, der ønsker at bryde den sociale 
isolation. Det er brugerne, der er med til at præge de enkelte aftener og kom-
mer med forslag til andre arrangementer. Der er altid kaffe på kanden.

Korskærparken: Ullerupdalvej 13, tirsdage og torsdage kl. 18-21,
 fredage kl. 13-15

Hvem skal jeg henvende mig til?
Grethe Hansen
Medborgerhuset Korskær
Ullerupdalsvej 13
7000 Fredericia
Tlf. 6092 6461
Mail: grethe.l.hansen@fredericia.dk

Koster det noget?
Gratis

Registrering og tavshedspligt
Vores frivillige har naturligvis tavshedspligt. Vi registrerer ikke brugerne.
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Hånd i Hånd

Hvilken hjælp kan jeg få?
Foreningen er for danske kvinder og for kvinder med anden etnisk baggrund.

Vi mødes ca. 9 gange om året, hvor vi har forskellige arrangementer med stor 
vægt på det sociale samvær

Hvem skal jeg henvende mig til?
Antonina Kloster
Tlf. 7320 0160/2539 3145 
www.haand-i-haand.dk

træffes bedst efter kl.17.00

Koster det noget?
Det koster 50 kr. om året at være medlem.
Desuden skal man betale mellem 20 og 40 kr. til nogle af vores arrangementer.

Registrering og tavshedspligt.
Vore medlemmer er registreret på intern medlemsliste og gæsterne på intern 
invitationsliste.
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IFS 99 - Idræt for Sindslidende - i Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
IFS 99 tilbyder idrætsaktiviteter for alle sindslidende i Fredericia.
Træningstider:
Mandag 13.00-14.00
Fredag  13.00-14.00
i Fredericias Idrætscenter
Vestre Ringvej 100
Tlf. 7593 1621

Aktiviteterne tilrettelægges sådan, at alle kan være med.
Der er tilknyttet uddannede instruktører.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Jørgen Wesenberg
Kongensstræde 31 2.
Tlf. 7593 1468

Ring evt. på 7593 1621 og hør nærmere om aktiviteter, datoer m.v.

Koster det noget? 
Der betales kontingent for aktive deltagere, og der er mulighed for at støtte 
foreningen ved et medlemskab som passivt medlem.
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Idræt i Dagtimerne

Hvilken hjælp kan jeg få?
Idræt i Dagtimerne henvender sig til alle, som har fri om dagen.
Alle, der har fri, kan dyrke idræt dagligt fra kl. 9.00 - 14.00.
Der vil til alle aktiviteter være en instruktør til stede, som kan hjælpe med råd, 
vejledning og igangsætning.
Idræt i Dagtimerne tilbyder også udflugter og aktiviteter af mere kulturel art, 
såsom foredrag m.m.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Du kan møde op på kontoret, der ligger ved hal 5 & 6 i:

Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100
eller du kan ringe på tlf. 7593 1621 
og høre nærmere angående aktiviteter, datoer m.v.

Mail: iid@iid7000.dk.
www.iifredericia.dk

Koster det noget?
Prisen er 150 kr. pr. måned, og så kan man dyrke al den sport, man vil.
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Kirkens Korshærs Varmestue

Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi tilbyder mad, bad, rent tøj, personlig samtale, praktisk hjælp samt kontakt til 
læge, sagsbehandler, familie m.m.

Vi henvender os til misbrugere, psykisk syge, hjemløse og ensomme 
mennesker. 
Vi arbejder på folkekirkeligt grundlag.

Åbent mandag til fredag kl. 10.00- 14.00.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Varmestuen
Danmarksgade 79
Tlf. 7593 3900

Bjarne Dahlmann
Tlf. 7593 3900 
Mobil. 2117 6486
Mail: leder.kk.fredericia@gmail.com

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt.
Der er ingen registrering, og der er tavshedspligt.
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Krisecentret for mænd - ”Stedet”
Hvilken hjælp kan jeg få?
Den kriseramte mand, som ikke selv kan overskue sin
situation, kan hos os få

• en at tale med
• et kortere ophold
• hjælp til kontakt til professionelle behandlere
• hjælp til at komme ud af et misbrug
• bisidderassistance

Hvem skal jeg henvende mig til?
”Stedet”
Prinsessegade 81A
7000 Fredericia
Tlf. 7593 3223
 
Mail: krisecenter@mail.dk
www.mandekrisecenter.dk

Koster det noget?
Al henvendelse er gratis.
Ophold: 110 kr. pr. døgn

Registrering og tavshedspligt
Enhver kan være anonym, og alle har tavshedspligt.
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Kræftens Bekæmpelse - Lokalforening Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Lokalforeningen støtter op og prøver at hjælpe alle kræftpatienter og
pårørende, der henvender sig.

Café Krackes Gård
Kræftens Bekæmpelses café er et åbent patientstøttetilbud til alle, der er 
berørt af kræft. Cafeen er åben den første og tredje torsdag i hver måned 
kl. 15-17 i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63.
I cafeen kan man trygt komme og tale om sorger og glæder i forbindelse med 
en kræftsygdom. Der er tavshedspligt. Der er ingen registrering. Der er altid 
to værtinder til stede.

Andre tilbud i lokalforeningen er:
(se hjemmesiden www.cancer.dk/fredericialokal)
Besøgsven
Pårørendeaftener
Foredrag om forskellige kræftdiagnoser
Sociale arrangementer

Hvem skal jeg henvende til?
Formand Annemarie Mogensen tlf. 7592 9389/2425 4079

De unges kræfter er lokalforeningens ungegruppe. De laver selvstændige 
arrangementer for børn og unge, ligesom de tilbyder hjælp til familier, der er 
ramt af kræftsygdom. www.cancer.dk/deungeskraefter
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Lokalforeningen SIND og Kulturcaféen

Hvilken hjælp kan jeg få?
Kulturcafeen er et mødested, hvis daglige drift udføres af sindslidende som 
frivilligt arbejde. 
Det er stedet, hvor man kan drøfte eventuelle problemer og derved støtte 
hinanden.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Lokalforeningens formand
Bjørn Medom
Tlf. 2684 4703, email: medom@medom.dk

Kulturcafe’en:
Danmarksgade 32
7000 Fredericia

Åbningstider i Kulturcafe’en:
Tirsdag   kl. 19.00-21.00
Onsdag  kl. 13.00-16.00
Torsdag  kl. 10.00-13.00 undervisning i maling 
  – derefter åben til kl. 15.00

Koster det noget?
Det er gratis.
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Lungepatient.dk - Boserup Minde, Vejle Afdeling

Hvilken hjælp kan jeg få?
• Råd og vejledning
• Specialkursus for lungesyge og pårørende.
• Udflugter, foredrag,
• Socialt samvær 
• Udstillinger for at oplyse om lungesygdommen og synliggøre foreningen.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand
Dorthea Marie Larsen
Tlf. 2072 3442
Mail: dml140329@gmail.com
lungepatient.dk

Koster det noget?
Det koster 195 kr. om året at være medlem.

Registrering og tavshedspligt.
Vi har selvfølgelig tavshedspligt.
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Lydavisen Fæstningsjournalen

Hvilken hjælp kan jeg få?
Lydavisen udkommer 2 gange ugentlig på CD-rom.
Der bringes interne meddelelser, indgåede meddelelser fra Dansk Blindesam-
fund i Trekantområdet, samt lokale nyheder, fortrinsvis fra Fredericia Dagblad 
og de lokale ugeaviser.
Der lægges vægt på kommunale, officielle og kulturelle oplysninger og begi-
venheder samt byrådsstof.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Lydavisen Fæstningsjournalen,
Minna Sandahl Christensen.
Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia
Tlf. 7594 2532
Mail: info@faestningsjournalen
www.faestningsjournalen.dk

Hvem kan abonnere?
Blinde, svagtseende og læsehandicappede, f.eks ordblinde og mennesker, der 
af forskellige årsager ikke kan håndtere en avis.

Koster det noget?
Lydavisen koster 200 kr. årligt.
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Motionsvenner

Hvilken hjælp kan jeg få?
Frivillige tilbyder motion til ældre, der ønsker at holde kroppen i gang og ikke 
har kræfter til at deltage i andre motionstilbud.

Den frivillige kommer hjem til den ældre efter aftale.
Sammen kan man gå ture, lave styrke/balancetræning og andre aktiviteter, der 
styrker kroppen.

Træningen erstatter ikke genoptræning, og man kan ikke blive visiteret til en 
motionsven.

Motionsvennerne har fået kurser rettet mod idræt for ældre.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Frivilligcenter Fredericia
Vendersgade 63
mandag-torsdag 9.00-15.00
tlf. 7210 6770

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt.
Der er ingen registrering, og der er tavshedspligt.
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Natteravnene

Hvilken hjælp kan jeg få?
Natteravnene er IKKE et privat vagtværn, opsyn eller lignende – 
der er ansvarlige voksne, der på frivillig basis hver gør en lille indsats som rol-
lemodel med stor effekt for at:

Skabe lokal tryghed samt integration.
”Være der” for børn og unge for at hjælpe og vise omsorg, der indirekte begrænser
især hærværk,druk og misbrug, spritkørsel, vold, voldtægt og anden kriminalitet.

De voksne er typisk forældre, bedsteforældre til kommende teenage børn, 
ansvarlige “forbilleder”, gode ”rollemodeller,” ildsjæle, lokale ansigter. 
Alle med sund fornuft - uafhængigt af alder, køn, politik, religion, uddannelse, 
beskæftigelse og  etnisk / kulturel baggrund……  
Principielt ALLE!

Hvornår?
Fredag og lørdag nat fra kl. 00:00 – ?? 
Et hold er 3 personer. 
Et hold er i Erritsø, når der er diskotek i Erritsø hallen. Ved større arrangemen-
ter i byen prøver vi at stille med flere hold.   
Deltag, når du har tid og lyst, gerne 1-2 gange i kvartalet.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Natteravnene i Fredericia  •  Nørre Voldgade 60A kld.  •  7000 Fredericia
tlf. 2020 0737  •  www.natteravnene.dk/fredericia
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Offerrådgivningen

Hvilken hjælp kan jeg få?
Alle, der har været udsat for en forbrydelse eller ulykke, kan benytte 
offerrådgivningen
• den, der er ramt af en hændelse
• pårørende
• vidner

Vi yder hjælp i form af samtale og støtte, hjælp til at få styr på den hændelse, 
du har været ude for, bisidder i retten, i socialforvaltningen, hos advokater m.m.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Offerrådgivningen
tlf. 2368 6007 – åben hele døgnet
Mail: offerraadgivning@gmail.com

Koster det noget? 
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt?
Du kan trygt ringe. Offerrådgivningen har tavshedspligt og ingen registrering.
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Overmarksgården - Det Sociale Døgncenter

Hvilken hjælp kan jeg få?
Der ydes midlertidig ophold til personer med særlige problemer, som ikke har 
eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Der ydes afrusning, stabilisering samt 
behandlingsmotiverende gruppeforløb, omsorgsforanstaltninger, socialstøtte 
og aktivering, hjælp til udflytning i egen bolig samt efterværn. Formålet med 
opholdet er at hjælpe brugerne, så de kan vende tilbage til egen bolig eller, så-
fremt dette ikke er muligt, til andre hjælpeforanstaltninger uden for boformen.

Visitation
Institutionens leder afgør, om optagelse kan finde sted.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Overmarksgården
Dyrehavevej 175
6000 Kolding 

Tlf. 7552 1755
Fax 7631 1579 
Mail: overmarksgården@kolding.dk 

Åbningstider
Hele døgnet.
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Parrådgivning

Hvilken hjælp kan jeg få?
Kærlighed er også et håndværk, som vi kan blive bedre til, Men! Hvordan er 
det lige, man får begyndt samtalen om parforholdets små og store problemer?
Parrådgivningen kan give jer hjælp til at komme i gang, og give inspiration til 
den fortsatte opgave.
Hjælpen tilbydes par, der har hjemmeboende børn, fordi par i den situation 
ikke kun tager ansvar for sig selv, men også bærer børnenes trivsel.

Hvem skal jeg henvende mig til?
I kan ringe til Frivilligcenter Fredericia 
tlf. 7210 6770
mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 eller sende en mail til sekretar@fc-fa.dk
og bestille tid til samtale.
Parsamtalerne varer ca. 1 time og foregår 
onsdag aften kl. 17.00-19.00 i Vendersgade 63.
Flere oplysninger kan fås på www.fc-fa.dk                                           

Koster det noget?
Hjælpen er gratis og ydes uafhængigt af politiske og religiøse interesser.

Registrering og tavshedspligt.
Der foretages ingen registrering, og rådgiverne har tavshedspligt.
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PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hvilken hjælp kan jeg få?
P.P.R. har med aldersgruppen 0-18 år at gøre. Man undersøger børn/unge og 
vurderer deres behov for specialundervisning eller anden form for støtte. Man 
rådgiver forældre og andre, der har med barnet/den unge at gøre og medvirker 
til evt. henvisning til specialister eller andre institutioner. Barnets/den unges 
udvikling og behov følges med regelmæssige mellemrum. Der kan også ydes 
taleundervisning.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gothersgade 20B, 1.sal
7000 Fredericia 
Tlf. 7210 7460 
Mandag - torsdag  kl. 08.00 - 15.00
Fredag    kl. 08.00 - 12.00 
Torsdag: Åben Rådgivning kl. 15.00 - 17.00

Enten ved direkte henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller 
gennem daginstitution eller skole.

Koster det noget? 
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt?
Alle ansatte har tavshedspligt. 
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Den Praktiserende Læge

Hvilken hjælp kan jeg få?
Lægens første opgave er at hjælpe dig, når du er syg. Men hvis lægen mener, 
at du har brug for andre former for hjælp, vil han/hun fortælle, hvor du kan 
henvende dig.
Lægen kan henvise til en speciallæge. 
Du kan selv henvende dig direkte til øjenlæge og øre-, næse- og halslæge.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Din læges navn fremgår af dit sygesikringsbevis. Du ringer til lægen i telefonti-
den og træffer aftale om en konsultation. 
Hvis du ønsker at komme til speciallæge, skal du sædvanligvis henvises gen-
nem din egen læge.

Koster det noget? 
Konsultation hos din egen læge er gratis.

Registrering og tavshedspligt?
Lægen har pligt til at føre journal med oplysninger om navn, adresse og cpr.nr.
Lægen og klinikpersonalet har tavshedspligt.
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Præsten

Hvilken hjælp kan jeg få?
Du kan bede om hjælp vedrørende alle livets forhold. Præsten har erfaring i 
at arbejde med svære problemer, vil lytte til dig og vil sammen med dig prøve 
at finde ud af, hvor du står lige nu, og hvilke muligheder du har for at komme 
videre. Præsten kan også give dig forslag til andre mennesker og steder, hvor 
du kan hente hjælp.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Slå op i telefonbogen under »Kirker«. Her står adresse og telefonnummer for 
hver enkelt præst.
Hvis du er i tvivl om, hvem der er din sognepræst, kan du ringe til et af kordegne-
kontorerne eller en af præsterne og opgive den vej, du bor på. Så kan kordegn 
eller præst opgive dig navnet på din sognepræst. Du kan også kontakte en 
anden præst end din sognepræst.

Koster det noget? 
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt.
Der er ikke registrering. Du kan vælge at være anonym. 
Præster har tavshedspligt.
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Psykiateren

Hvilken hjælp kan jeg få?
Du kan rådføre dig med din læge eller med den medarbejder, som du har talt 
med i Fredericia Kommune. De vil i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog. I 
så fald kan kommunen være behjælpelig med at betale en del af honoraret

Hvem skal jeg henvende mig til?
Du skal gennem din egen læge henvises til en speciallæge i psykiatri eller til 
en psykiatrisk afdeling.

Koster det noget? 
Du vil normalt blive henvist til psykiatrisk behandling af din egen læge, og be-
handlingen er i så fald gratis.

Registrering og tavshedspligt.
Speciallægen i psykiatri fører journal med oplysninger om navn, adresse og 
cpr-nr. Lægen har tavshedspligt.
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PsykInfo Åben Rådgivning

Hvilken hjælp kan jeg få?
Rådgivningen er anonym og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Der 
er ikke tale om behandling eller terapi, men støtte, vejledning og information. 
Rådgivningen varetages af en psykiatrisk uddannet medarbejder fra PsykInfo 
Region Syddanmark.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Har du eller en i din familie eller omgangskreds psykiske problemer? Så kan 
du henvende dig til PsykInfo Fredericia, Vendersgade 49, Fredericia.

Se åbningstider etc. på: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
eller ring på tlf. 9944 4546

Koster det noget?
Tilbuddet er gratis og der er ingen tidsbestilling. 

Registrering og tavshedspligt.
Der er tavshedspligt.
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Psykologen 

Hvilken hjælp kan jeg få?
Du vil kunne få samtaler med psykologen over en kortere eller længere periode, 
alt afhængig af problemets størrelse. Psykologen lytter til dig og kan ud fra sin 
psykologiske indsigt give dig en udvidet forståelse af din situation. 

Hvem skal jeg henvende mig til?
Du kan rådføre dig med din læge eller med den medarbejder, som du har talt 
med i Fredericia Kommune. De vil i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog. 
I så fald kan kommunen være behjælpelig med at betale en del af honoraret. 
Du kan også slå op i telefonbogen under »Psykologer«. Her står navne, telefon-
tider og adresser.

Koster det noget?
Prisen kan variere.

Registrering og tavshedspligt.
Psykologer fører sædvanligvis journal over klientsamtaler. 
De har tavshedspligt.
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PTU trekantområdet
 PTU (Forening af polio, trafik og ulykkesramte)

Livet efter ulykke
Hvilken hjælp kan jeg få?
PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer           
med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. www.ptu.dk

Hvem skal jeg henvende mig til?
Nærmere oplysning fås hos trekantsområdets formand
Inger Raagaard Carlsen
Tlf. 7552 8357 • Mail: icarlsen@privat.dk
I Fredericia hos:
Irismarie Svendsen
Tlf. 7556 2823 / 2289 0765 • Mail: ims@dlgpost.dk
Børge Larsen
Tlf. 7592 6946

PTU afholder café for polioramte og deres pårørende på I.P.Schmidts Gård 
den 2. tirsdag i måneden kl.14

Koster det noget?
Det er gratis at kontakte PTU. Vil man være medlem er der et medlemsgebyr. 
Man behøver ikke at være medlem for at få hjælp.

Registrering og tavshedspligt.
Alle man taler med i PTU-regi har tavshedspligt.
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Red Barnet

Hvilken hjælp kan jeg få?
Oplevelsesklubben henvender sig til familier, der af økonomiske eller sociale 
årsager har brug for hjælp til at arrangere begivenheder for forældre og børn. 
Der arrangeres en månedlig begivenhed. Der arrangeres ligeledes sommer 
camps og ydes familie-julehjælp.
 
Som frivillig får du mulighed for at planlægge og deltage i sådanne arrange-
menter samt deltage i indsamlinger, fundraising, kræmmermarkeder samt i 
landsindsamlinger. 

Hvem skal jeg henvende mig til?
Kontakt i forbindelse med frivilligt arbejde og sommer camps:
Formand, Inger Nielsen
Brovadvej 46
7000 Fredericia
Tlf. 2547 0458
Mail: ingdenn@post.tele.dk

Kontakt i forbindelse med oplevelsesklubben:
Tina Pedersen
Tlf. 7620 0904 / 3024 7313
Mail: eldrup78@hotmail.com
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Rygforeningen

Hvilken hjælp kan jeg få?

• rådgivning
• advokatbistand
• foredrag
• S-formstræning
• varmtvandstræning
• erfaringsgrupper

Hvem skal jeg henvende mig til?

Formand: Irene Jensen
Mail: iqjensen@hotmail.com

www.rygforeningen.dk
Rygtelefon 2183 9347 mandag og onsdag fra kl. 15-18

Henvendelse vedr. varmtvandstræning kan ske til:
Mona Kristensen 6064 7888 og Inger Ramsing 7594 0620
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Røde Kors i Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi kan tilbyde besøgstjeneste, sygehusbesøgstjeneste, telefonkæde, 
vågetjeneste.
Endvidere har vi en genbrugsbutik og en Nørkleklub.

Hvem kan jeg henvende mig til?
- Afdelingsformand:
 Bo A. Lundgreen, tlf. 2857 0298, mail: b.a.lundgreen@gmail.com

- Besøgstjeneste og sygehusbesøgstjeneste:  
 Tina K. Lundgreen, tlf. 2288 6834

- Telefonkæde (Taulov, Skærbæk, Herslev): Birgit Ørum, tlf. 7556 4439

-  Vågetjeneste (kan kun kontaktes via plejehjem, sygehus eller 
 hjemmepleje): Anne-Lisbeth Pedersen, tlf. 2386 8392

- Nørkleklub: Signe J. Pedersen, tlf. 7592 5851

-  Genbrugsbutik: 7591 3300

Koster det noget?
Der kræves ikke medlemskab eller betaling.

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt, ingen registrering.
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Rådgivning Fredericia

Anonym rådgivning til børn, unge og forældre:

• Åben rådgivning - et tilbud til børn og unge
• Rådgivning til småbørnsforældre
• Rådgivning til forældre med store børn

Hvem er vi?

Vi er et team af professionelle voksne, der til daglig arbejder med børn og 
unge i Fredericia kommune.
Alle har tavshedspligt og der bliver ikke ført journaler.
Hvis problemet er for omfattende for den Anonyme rådgivning eller hvis det 
kræver specialviden, som vi ikke har, rådgiver vi om, hvor man så kan gå hen.

Hvor skal jeg henvende mig?

Du kan ringe torsdag mellem kl. 15 og 17 på telefon 7210 7900
Du kan også alle hverdage maile til os på raadgivningfredericia@fredericia.dk, 
så svarer vi inden 24 timer.

Du kan læse mere på:
www.fredericia.dk/Borger/raadgivning/Sider/default.aspx
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Samklang

Et samarbejde mellem patientforeninger i Fredericia.

Formålet er at lave sundhedsfremmende aktiviteter og forbedre kommuni-
kationen med de offentlige myndigheder i sundhedspolitiske spørgsmål i 
Fredericia kommune.
 
Konkret ønsker vi, at patienter efter endt sygehusbehandling og eventuel gen-
optræning henvises til/får oplysninger om de respektive patientforeninger gen-
nem Frivilligcenter Fredericia.
Vi ønsker, at alle i det offentlige behandlersystem kender til patientforeninger-
nes eksistens og betragter de frivillige foreninger som en resourse, de kan 
trække på. 

Følgende 12 foreninger er repræsenteret:

• Dansk Handicap Forbund
• Lungeforeningen Boserupminde
• Fredericia Handicap Forening
• Bedre Psykiatri
• Gnisten
• Scleroseforeningen
 

Samarbejdet er åbent for andre patientforeninger.
Kontaktperson: Annemarie Mogensen, 
tlf. 7592 9389 • Mail: annemarieogtage@mail.dk

• Rygforeningen
• Hjerneskadeforeningen
• Diabetesforeningen
• Hjerteforeningen
• Lokalforeningen til Kræftens 
 Bekæmpelse
• Lokalforeningen Sind
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Samvær og Sundhed

Hvilken hjælp kan jeg få?
Formålet med foreningen er at skabe et hyggeligt og sundt miljø, hvor der er 
mulighed for at pleje krop og sjæl. Samvær og Sundhed tilbyder socialt sam-
vær, træning, svømning, dans, fællesture, kortspil, bowling m.m. Vi har mulig-
hed for at bruge de samme aktiviteter som Idræt i dagtimerne. Er du medlem 
kan du også bruge aktiviteterne i Idræt i dagtimerne andre hverdage. Vi er en 
pensionistforening.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Birthe Palm
Tlf. 61 26 22 29

Du kan også møde op i vores åbningstid.
Foreningen har åben tirsdage og torsdage fra kl. 9.00-13.00

Vi holder til i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100
Lokalefællesskab med FHK.

Koster det noget?
Medlemskab koster 150 kr. pr. måned
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Scleroseforeningen Lokalforeningen for 
Fredericia og Kolding Kommuner

Vi er en patientforening, hvis formål er at være oplysende og netværksska-
bende. Vi arbejder på at sammensætte og udbyde et program med varierede 
tilbud, så der er noget for både scleroseramte og deres pårørende.
Det er foreningens mål at støtte mennesker med sclerose og lette vilkårene 
for de familier, der har sygdommen helt inde på livet.

Hvilken hjælp kan jeg få? 
Møder/temamøder med fagpersoner som f.eks. neurolog, socialrådgiver el. 
psykolog evt. med specifikke emner. Vi har hyggelige sammenkomster som 
f.eks. bowling, julehygge, sommerudflugt, nytårskur og café, hvor der er tid til 
at snakke og udveksle erfaringer, både som menneske med sclerose el. pårø-
rende.
Der er en legegruppe, for børn i alderen 4-14 år af forældre med sclerose.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Eva Brokholm
Tlf. 2216 3573
Mail: evakaare@mail.dk.

Koster det noget?
Der er brugerbetaling på de forskellige arrangementer

Følg med på vores hjemmesides aktivitetskalender over, hvad der er af tilbud.
www.scleroseforeningen.dk/kolding
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Selvhjælp i Fredericia-Middelfart

Hvilken hjælp kan jeg få?
Hvis du er i en svær livssituation, kan vi tilbyde dig at deltage i en selvhjælps-
gruppe med andre, der har samme problem. 
I gruppen mødes man på lige fod og udveksler tanker og erfaringer.
Frivillige fra foreningen hjælper gruppen igang.
Inden du starter i en selvhjælpsgruppe, tilbyder vi dig en individuel samtale 
med en af vores frivillige.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia
Kontoret er åbent mandag - torsdag kl. 9.00 - 13.00 • 
Tlf. 7210 6773 • Mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Personlig henvendelse i Fredericia mandag og onsdag kl. 9.00-13.00.
Personlig henvendelse i Middelfart tirsdag og torsdag kl. 9.00-13.00 (ny 
adresse efteråret 2016).

Middelfart, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart
Åbningstid: Tirsdag og onsdag, kl. 09:00 - 13:00, Tlf: 7210 6773

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt.
Både de frivillige og gruppedeltagerne har tavshedspligt. Af praktiske grunde 
oplyses navn, adresse, tlf. og omtrentlig alder.
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Selvhjælp i Fredericia-Middelfart Netværsgrupper

Er du pårørende
• til en alvorligt syg?
• til en kronisk syg?

Trænger du til aflastning eller har behov for et frirum
• hvor du kan besøge dine venner
• hvor du kan lege med dine børn
• hvor du kan læse en bog, eller
• hvor du kan tale med ligestillede

Engagerede frivillige, der alle er modne mennesker med livserfaring, tilbyder 
dig aflastning.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Frivilligcenter Fredericia • Vendersgade 63 • 7000 Fredericia.
Åben for personlig og telefonisk henvendelse:
Man - torsdag kl. 09:00- 13:00 • Tlf. 7210 6773 • sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Middelfart, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart
Åbningstid: Tirsdag og onsdag kl. 09:00 - 13:00 •  Tlf. 7210 6773

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt?
Der er ingen registrering, og der er tavshedspligt.
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Spastikerforeningen
Kredsforeningen for Sydøstjylland

Hvilken hjælp kan jeg få?
Foreningen søger at lette den daglige tilværelse ved:
•  At arbejde for forbedring af det offentliges omsorg.
•  At arbejde for tilvejebringelse af yderligere behandlings-muligheder.
•  At hjælpe til oplæring, uddannelse, beskæftigelse og pleje af personer med  
 spastisk lammelse.
•  At udbrede kendskabet til sygdommen, dens opståen og følger.
•  At støtte videnskabelig forskning af cerebral parese.

Hvem skal jeg henvende mig til?

Kredsformand:   Jens Peter Roed
    Baunehøj 107
    Vester Nebel, 6040 Egtved
    Tlf. 7555 3779      

Kontaktperson i Fredericia: Kurt Hansen
    Engtoften 10
    7000 Fredericia
    Tlf. 7594 2950
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STANFORD Patientuddannelser

Fredericia Kommune tilbyder i samarbejde med Frivilligcenter Fredericia 
følgende kursusforløb til mennesker med kronisk lidelser. 
Pårørende er også velkomne. Diagnose ikke påkrævet. 

• Lær at leve med kronisk sygdom
• Lær at tackle kroniske smerter
• Lær at tackle angst og depression

Hvilken hjælp kan jeg få?
Kursernes formål er at give dig redskaber til at leve med en kronisk sygdom, 
kroniske smerter eller angst og depression. Instruktørerne på kurserne er fri-
villige, der har fået en kort uddannelse der selv har erfaring med at leve med 
kroniske lidelser. Et kursusforløb er på 2½ time én gang om ugen i 6 - 7 uger.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Lisbeth Møllegaard Hansen
Det Forebyggende Team, Fredericia Kommune
Tlf. 7210 5851 • dagligt fra kl. 08:00-09:00
Mail: lisbeth.m.hansen@fredericia.dk

Koster det noget?
Kurset er gratis. Der betales for en obligatorisk bog

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt
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Stomiforeningen COPA
Lokalforening Sydøstjylland

Hvilken hjælp kan jeg få?
Stomiforningen COPA varetager interesser for stomi- og reservoiropererede 
samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.

Du kan trække på COPA’s 100 rådgivere, som alle selv er stomister. De hjæl-
per dig med at acceptere din stomi. Giver dig indblik i, hvordan livet med stomi 
kan leves videre, og giver dig en fremtid med en normal hverdag. 
Der er også en rådgiver med din form for stomi.

COPA tilstræber gennem sin virksomhed at støtte patienter med sygdomme i 
mave/tarm kanalen, og det gælder naturligvis også kræftpatienter.

Aktiviteter, eksempler:
COPA afholder møder, ture og andre arrangementer med både fagligt og so-
cialt indhold.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Steen Samuelsen
Håstrupgårdsvej 16  •  7000 Fredericia
Tlf. 4233 1248  •  Mail: steen.samuelsen@gmail.com

www.copa.dk

Koster det noget?
Det er gratis, men der kan forekomme betaling i forbindelse med aktiviteter. 
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trivselspiloter

Hvilken hjælp kan jeg få?
Hvis du står med svære forandringer i din livssituation, kan en frivillig Trivsels-
Pilot tilbyde dig samtale, følgeskab til aktiviteter eller andre tiltag, så du atter 
bliver hovedpersonen i dit liv.
Du er velkommen til at henvende dig uanset problem eller alder, så prøver vi at 
finde en løsning.
Målgruppen er borgere i Fredericia, over 50 år, som har været igennem et 
rehabiliteringsforløb eller er over 75 år, og har modtaget et eller flere forebyg-
gende besøg af kommunen.

Hvem skal jeg henvende til?
Dorte Larsen
Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia
www.fc-fa.dk
Mail: projektleder@fc-fa.dk
Telefon 7210 6770 - mandag til torsdag fra kl. 9 til 15. 
Du kan henvende dig personligt, pr. e-mail eller telefonisk

Koster det noget?
Tilbudet er gratis.

Registrering og tavshedspligt?
TrivselsPiloterne har tavshedspligt. Navn, adresse og telefon registreres af 
praktiske grunde, men slettes efterfølgende.
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Værestedet Solstrålen
for clean og ædru samt pårørende

Hvilken hjælp kan jeg få?
Solstrålen er et kommunalt tilbud til clean og ædru borgere. Her kan man ved  
selvsyn konstatere, at det kan lade sig gøre at få et godt liv uden stoffer og 
alkohol.

Solstrålen er bygget op som en cafe’, hvor man kan få en kop kaffe og en ufor-
mel hyggesnak samt hygge sig med TV, pool og forskellige spil.

Tilbud om anonym rådgivning.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Værestedet Solstrålen
Jyllandsgade 10 C, 1.tv.
7000 Fredericia.    
Tlf.  7591 1533
Mobil. 2210 4893 (dette nummer skal ligeledes anvendes til MobilePay)
Mail: info@solstraalen.dk
www.solstraalen.dk

Åbningstid:
Hverdage kl. 9.00 - 15.00.
Derudover holdes der åbent af brugere om aftenen 
og i weekends.
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Ældre Sagen

Hvilken hjælp kan jeg få?
• Besøg af en frivillig besøgsven. 
• Vi tilbyder at være bisidder, når der skal være møde med det offentlige.
• Er du enlig og hjemmeboende kan du blive ringet op hver morgen.
• Du kan få hjælp til indkøb af dagligvarer.
• Mulighed for let gymnastik for svage ældre,  hvor rollator og kørestol ikke  
 er nogen hindring.
• En bred vifte af aktiviteter – se pensionistavisen for program.
• Har du brug for at komme i gang med en aktivitet, så tilbyder vi en ”Skub i  
 gang ven”

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Niels Hother Jakobsen
tlf. 2147 1111 • Mail: aeldresagen7000@outlook.dk • www.aeldresagen.dk/
fredericia

Social- og Humanitære Område i Ældre Sagen (f.eks. bisiddere):
Niels Hother Jakobsen
tlf. 7592 8186 • mobil. 2095 8186 • Mail: niels@hother7000.dk

Besøgsvenner: Erling Bang Andersen, tlf. 2296 1452
Indkøbsordning: Henning Georg Nielsen, tlf. 7592 5929

Koster det noget?
Hjælpen er gratis.

Registrering og tavshedspligt.
Der er tavshedspligt.



72

Netværksgrupper

Al-Anon
Tlf. 7556 3357 
Tlf. 4017 5602
al-anon.dk

Forældreforeningen
Børn og unge med kræft
Pia Vandborg
Prangervej 138 2.tv.
7000 Fredericia
Tlf. 2041 5417

Klub 1297
 Tove Jørgensen
 Tlf. 3171 5232 
 lille.tove@tdcadsl.dk
 info@malupo.dk

Kvinder over 40
 Vita Krogh
 Tlf. 2066 5968                                    
 vitakrogh@privatmail.dk

Frederiksklubben2
 Klub for homoseksuelle
 Troels Eskildsen
 frederiksklubben2@live.dk

N A
 (Narcotics Anonymous)
 Tlf. 6091 0281 • nasyddanmark.dk

Papegøjeklubben
 Frida Zederkof 
 Kontakt • Frivilligcenter Fredericia
 Tlf. 7210 6770

Fredericia Ældreklub
 Benny Lauridsen •  Tlf. 7592 6925
 benny.lauridsen@mail.dk

Dansk stavgangsforening
 Jette Rosenfeldt
 fredericia-stavgang.dk
 Kontakt@fredericiastavgang.dk
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Nyttige telefonnumre og adresser

Alarm
 Tlf. 112

Politi
 Tlf. 114 

Fredericia Brandvæsen
 Tlf. 7210 7080

Skadestuen,Kolding
 Tlf.7636 2291

Skadeklinik,Fredericia   
 Tlf.7636 2291

Lægevagten
 Tlf. 7011 0707

Psykiatrisk skadestue i 
Kolding
 Tlf. 7636 2533

AA-Anonyme Alkoholikere
 Telefonvagt.
 Tlf. 7010 1224 
 anonyme-alkoholikere.dk

ACA
 Voksne børn fra 
 dysfunktionel familie
 tlf. 7025 0107 • 
      aca-danmark.dk

ADHD-foreningen
 Tlf. 7021 5055 • adhd.dk

AIDS-LINIEN
 Tlf. 3391 1119
 aids-linien.dk

Al-Anon
 Familiegrupper
 Tlf. 7020 9093
 al-anon.dk
 
Alzheimerforeningen
 Demenslinie 5850 5850
 alzheimer.dk

Angstforeningen
 Angsttelefonen
 Tlf. 7027 9294
 angstforeningen.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat  

Astma-Allergiforening  
 Rådgivning
 Tlf. 4343 4299 • astma-allergi.dk

Balance i frihed
 (pårørende til indsatte)
 Tlf. 3120 3084 • balanceifrihed.dk

Borderlineforeningen
 Tlf. 2784 2232
 borderlineforeningen.dk

BoPaM
Landsforening for børn                                          
og pårørende af misbrugere
 Tlf. 2086 6905
 bopam.dk

Børns Vilkår    
 Børnetelefonen • 3555 5555
 Forældretelefonen • 3555 5557
 børnenettet.dk
       

Center For Seksuelt 
Misbrugte Syd
 Tlf. 6614 6633
 csm-syd-behandling.dk

Colitis Crohn Foreningen
 Tlf. 7020 4882 • ccf.dk

Danmarks Bløderforening
 Tlf. 3314 5505
 bloderforeningen.dk

Danmarks Psoriasis Forening
 Tlf. 3675 5400 • psoriasis.dk

Dansk Blindesamfund
 Tlf. 7593 1244 • dkblind.dk

Dansk Epilepsiforening
 Tlf. 5827 1031 • epilepsi.dk

Dansk Fibromyalgi-Forening
 Tlf. 3323 5560 • fibromyalgi.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

Dansk Handicap Forbund
 Tlf. 3929 3555 • dhf-net.dk 

Dansk Landsforening 
for Laryngectomerede
og strubeløse
 Tlf. 3525 7424 • dlfl.dk

Dansk Lymfødem Forening
 Tlf. 7022 2210
 dalyfo.dk

Dansk Parkinsonforening
 Tlf: 3927 1555 
 parkinson.dk

Dansk Stavgangsforening
 Jette Rosenfeldt
 fredericia-stavgang.dk
 kontakt@fredericia.stavgang.dk

Danske Døvblindes 
Fællesrepræsentation
 Tlf. 3675 2096
 fddb.dk

Danske Døves Landsforbund
 Tlf. 3524 0910
 deaf.dk 

Den uvildige konsulent-
ordning på handicap-området
 Tlf. 7630 1930 • dukh.dk

Depressions Foreningen
 Depressionslinjen
 Tlf. 3312 4774 • depression.dk

DMV dialog mod vold
 Tilbud til mænd der
 udøver vold
 Tlf. 2810 7070 • dialogmodvold.dk

Diabetesforeningen
 Tlf. 6612 9006 • diabetes. dk

Endometriose Foreningen
 Tlf. 2172 4300 • endo.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

FAKS - Foreningen af 
kroniske smertepatienter
 Tlf. 3616 4292 • faks.dk

Familier med kræftramte 
børn
 Tlf. 8694 6930 • fmkb.dk 

Foreningen Cancerramte 
Børn
 Tlf. 2030 0905 • cancerbarn.dk

Foreningen for Duft- og 
kemikaliefølsomhed
 mcs-danmark.dk

Foreningen for Möbius 
Syndrom
 Tlf. 4585 2636
 moebiussyndrom.dk

Foreningen for 
Stammere i Danmark
 fsd.dk

Forældreforeningen
 Tlf. 7025 2468 • foraeldre.org

Forældrelinien for 
forældre til teenagebørn
 Tlf. 2076 6755 • forældrelinien.dk

Forældreforeningen Handi-
cappede Børn uden Diagnose
 Tlf. 6178 0508 • hbud.dk

Forældreforeningen
“vi har mistet et barn”
 Tlf. 4495 1548
 mistetbarn.net

Frivilligcentre og 
Selvhjælp Danmark
 Tlf. 9812 2424 • frise.dk

Gamblers Anonymous
(Anonyme ludomaner)
 Tlf. 2144 6077 • gadanmark.dk

Gigtforeningen Rådgivning
 Tlf. 3977 8080 • gigtforeningen.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

HjerneSagen
 Tlf. 3675 3088 • hjernesagen.dk

Hjerteforeningen
 Tlf. 8020 3366
 hjerteforeningen.dk

Hjerteforeningens Børneklub
 Tlf. 9759 3600 • hjertebarn.dk

HopeUng for børn og unge
i alkoholfamilier
 Tlf. 3537 3623 • hope.dk/ung

Højløkke Behandlingscenter
 Tlf. 7585 7122
 kontakt@hojlokke.dk

Høreforeningen  
 Kirsten Brandt
 2668 9184 kun SMS
 k@brandt.mail.dk
 
 Døgntelefon • Tlf. 3638 4200
 hoereforeningen.dk

Indvandrerrådgivningen
 Tlf. 8870 9898 • Tlf. 2622 3611
 indvandrer-raadgivningen.dk

Gigtforeningen
 Næstformand • Hanne Dahl
 Tlf. 4021 4162
 gigtenvejle@mail.dk

GUU-GUA Foreningen
 Tlf. 5051 5035 • mail@guu-gua.dk
 Tlf.tid.: man kl. 19-21 & tirs kl. 9-12 

Kolforeningen –   Rygerlunger
 Tlf. 4053 3050 • kolforeningen.dk

Kontinensforeningen 
Rådgivning
 Tlf. 7020 0870 • kontinens.dk

KRIM, Gratis retshjælp
 Tlf. 7022 2242 • krim.dk

Kræftens Bekæmpelse
Børnegruppen Vejle
 Tlf. 7640 8590
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

Kræftforeningen Tidslerne
 Tlf. 7020 0515 • tidslerne.dk

Kræftlinien
 Tlf. 8030 1030 • cancer.dk

Kvinderådgivning for
etniske minoriteter
 7020 4909 • kvinderaadgivning.dk

Landsforeningen Aktive 
Bedsteforældre
 Tlf. 3930 6040 • Tlf. 2628 4132
 aktivebedsteforaeldre.dk

Landsforeningen Autisme
 Tlf. 7025 3065
 autismeforening.dk

LAP
 Landsforeningen af nuværende 
 og tidligere Psykiatribrugere
 Tlf. 6619 4511 • lap.dk

Landsforeningen for 
efterladte efter selvmord
 Tlf. 7027 4212 • efterladte.dk 

Landsforeningen for 
ufrivillig barnløshed
 Tlf. 3312 2278 • lfub.dk

Landsforeningen af 
fleks-og Skånejobbere
 Tlf. 5686 1026 • lafs.dk

Landsforeningen LEV
 Tlf.  8038 0888 • lev.dk

Landsforeningen til 
Bekæmpelse af Cystisk Fibrose
 Tlf. 8667 4422 • cff.dk

Landsforeningen til 
støtte ved spædbørnsdød
 Tlf. 3961 2451
 spaedbarnsdoed.dk

Landsforeningen for udbrændte 
 Tlf. 7219 0088 • lafu.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

Landsorganisationen af
kvindekrisecentre
 Tlf. 3295 9019 • lokk.dk

Livslinien
 Tlf. 7020 1201
 brevkasse@livslinien.dk

Migræne og Hovedpine Foreningen
 Tlf. 7441 6653
 hovedpineforeningen.

Landsorganisationen af
kvindekrisecentre
 Tlf. 3295 9019 • lokk.dk

Livslinien
 Tlf. 7020 1201
 brevkasse@livslinien.dk

Migræne og Hovedpine 
Foreningen
 Tlf. 7441 6653
 hovedpineforeningen.dk
Muskelsvindfonden
 Tlf. 8948 2222
 muskelsvindfonden.dk

NA
 (Narcotics Anonymous) • na.dkw

NEFOS
 Tlf. 5192 8884 • nefos.dk
 kontakt@nefos.dk

  NetOp
 Michael Freiesleben • 4011 6620
 michaelfreiesleben@hotmail.com

Nyreforeningen
 Tlf. 4352 4252
 nyreforeningen.dk

OCD Foreningen
 7020 3091 • ocd-foreningen.dk

Ordblinde/Dysleksiforeningen i   
  Danmark
 Tlf. 3675 1088
 ordblindeforeningen.dk

Osteoporoseforeningen
 Tlf. 5153 3030 • osteoporose-f.dk
trekantsomraadet@osteoporose-f.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

Patientforeningen
Mine Rettigheder
 Tlf. 7591 2062
 minerettigheder.dk

Polio-Trafik og 
Ulykkesskadede (PTU)
 Tlf. 7552 8357 • ptukreds.dk

PTU Fredericia
 Iris Marie Svendsen
 Tlf. 7556 2832 • 2289 0765
 Møde på I.P Scmidts Gaard 
 en gang om måneden for polio
 ramte og deres pårørende

Porfyriforeningen
 Tlf.7572 3541
 porfyriforeningen.dk

Psykiatrifondens 
Telefonrådgivning
 Tlf. 3925 2525 • tabu.dk

Psykinfo
 psykinfo.regionsyddanmark.dk

PTU Fredericia
 Iris Marie Svendsen
 Tlf. 7556 2832 • 2289 0765
 Møde på I.P Scmidts Gaard 
 en gang om måneden for polio
 ramte og deres pårørende

Porfyriforeningen
 Tlf.7572 3541
 porfyriforeningen.dk

Psykiatrifondens 
Telefonrådgivning
 Tlf. 3925 2525 • tabu.dk

Psykinfo
 psykinfo.regionsyddanmark.dk
Psykiatrifondens 
Telefonrådgivning
 Tlf. 3925 2525 • tabu.dk

Psykinfo
 psykinfo.regionsyddanmark.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat

Samtale
 Ring og tal med en præst.
 Tlf. 7026 2242 • samtalenet.dk

Savn -børn og pårørende
til indsatte
 Tlf. 2619 9385 • savn.dk

Slip grebet
 Ring til angstlinien
 Tlf. 7020 7170

Sct. Nicolaj Tjenesten
 Tlf. 7012 0110
 sctnicolaitjenesten.dk

Selvhjaelp.dk
 Tlf. 9812 2424 • frise.dk

SIND
 Tlf. 3524 0750 • sind.dk

Social og 
juridisk rådgivning
 Tlf. 3539 7197
 sr-bistand.dk

Spastikerforeningen
 Tlf. 3888 4575
 spastikerforeningen.dk

Spiseforstyrrelser og selvskade
 Tlf. 7010 1818
 spiseforstyrrelser.dk

Stomiforeningen COPA
 Tlf. 5767 3525 • copa.dk

Stop vold i familien
 Tlf. 2425 4328
 stopvoldifamilien.dk

Støttecenter Mod Incest
 Tlf. 3323 2123 • albahus.dk
 URK.dk/ung-paa-linie

Unge På Linie
 Ungdommens Røde Kors
 Tlf. 7012 1000
Unge og Sorg
 Tlf. 7020 9903 • ungeogsorg.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat

Unge på vej - Kids’n Teens
 Tlf. 7020 6088 • ungepaavej.dk

Unge For Ligeværd
 Tlf. 4461 6171
 ufl-ligevaerd.dk

Ventilen
 for stille og ensomme unge
 ventilen.dk

Vold mod Kvinder
 Tlf. 7020 3082
 voldmodkvinder.dk

Whiplashforeningen
 Tlf. 4583 9904
 whiplashforeningen.dk

Øjenforeningen værn om                                                          
synet
 Tlf. 3369 1100 • vos.dk
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Cirka 1 million danskere er frivillige!

Hvad med dig?

Vi mangler frivillige til job indenfor følgende områder:
• Lave mad på Madstedet
• Motionsven
• Medarbejder på værested
• Lektiehjælp
• Café arbejde
• Besøgsven
• Handymand m/k til ”De frivilliges hjælpecentral”
• Hjælp i genbrugsbutik
• Medarbejder på krisecenter
• Igangsætter hos Selvhjælp
• Sprogtræning for voksne udlændinge
• Støtte til småbørnsfamilier
• Være ledsager for blinde
• Aktiviteter på plejehjem

Kontakt os på Frivilligcenter Fredericia: 

Tlf.:  7210 6770 

Mail:  fc-fa@fc-fa.dk

Vi har åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 15.00.

Vold mod Kvinder
 Tlf. 7020 3082
 voldmodkvinder.dk

Whiplashforeningen
 Tlf. 4583 9904
 whiplashforeningen.dk

Øjenforeningen værn om                                                          
synet
 Tlf. 3369 1100 • vos.dk
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Besøg vores facebookside på: 
www.facebook.com/frivilligfredericia
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