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Forord

Frivilligcenter Fredericia har til formål at udvikle, inspirere og syn-
liggøre det frivillige sociale arbejde i Fredericia Kommune. 

Formålet med guiden er:
at skabe overblik over mulighederne for at finde støtte og vejled-
ning i akutte situationer samt støtte og hjælp til indsats mod udfor-
dringer af mere varig karakter.

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

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

Louis Lindholm
Centerleder
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  •  tlf. 7210 6771
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Kort om tavshedspligt og anonymitet

Tavshedspligt
Offentligt ansatte i stat, amter og kommuner er bundet af lovplig-
tig tavshedspligt 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 na-
turligvis moralsk tavshedspligt, og de får nøje instruks om betyd-
ningen 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 underret-
te 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, telefonopringnin-
ger 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 materialer, og der skal betales for slitage på enkelte af maski-
nerne.
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Alkoholbehandlingen

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.

Er du pårørende til en misbruger, kan du også henvende dig.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Alkoholbehandlingen
Fynsgade 10b
Tlf. 7211 3730

Mandag til fredag kl. 8.00-12.00 – onsdag undtaget

Koster det noget?
Det er gratis.

Henvisning og Registrering
Du behøver ingen henvisning og vi har tavshedspligt
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Al-Anon / Alateen Familiegrupperne 

Holder du af en alkoholiker?
Al-Anon/ Alateen er et fællesskab af slægtninge og venner af 
alkoholikere, som deler deres erfaring , styrke og håb for at 
kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en syg-
dom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdnin-
ger dertil kan fremme helbredelse.

Al-Anon/Alateen er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, poli-
tisk sammenslutning eller institution. Al-Anon og Alateen tager 
ikke stilling til nogen  stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller 
bekæmpe nogen sag. Alt hvad der siges på møderne er fortroligt 
og anonymt, vi bruger kun vores  fornavne.

Al-Anon  har kun et formål: at hjælpe alkoholikeres familier.

Alateen er et fællesskab af yngre medlemmer, normalt teenage-
re, hvis liv er påvirket af, at en anden drikker.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Alanon og Alateen’s vagttelefon: 7020 9093, Åben mandag-    
fredag kl.10.00-13.00 og kl.18.00-21.00 - www.al-anon.dk - 
E-mail: kontakt@al-anon.dk

Du er velkommen til Al-Anon møde eller Alateen møde hver 
mandag kl.19.00-20.30 i Frivilligcenter Fredericia, 
Dronningensgade 97, Bygning B, 7000 Fredericia.

Koster det noget?
Der betales intet kontingent. Al-Anon og Alateen klarer sig selv 
økonomisk gennem egne frivillige bidrag.
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Anonyme Alkoholikere, AA

Hvilken hjælp kan jeg få?
Anonyme alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der 
deler erfaringer, styrke og håb for at kunne løse deres fælles pro-
blem, 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 el-
ler 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 i: 

Frivilligcenter Fredericia              
Dronningensgade 97, Bygning B
      
Koster det noget?
Der betales intet kontingent.
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Borgerrådgiveren

Hvilken hjælp kan jeg få?
Jeg er ansat af Fredericia Byråd og er ikke en del af kommunens 
administration. Jeg har tavshedspligt og de oplysninger, du giver 
mig forbliver anonyme.

Jeg kan hjælpe dig med information og vejledning om, hvordan 
du klager over en afgørelse og om dine juridiske rettigheder og 
eventuelle yderligere klagemuligheder.

Du kan også få hjælp til at forberede dig til en samtale/møde i 
kommunen, og har du brug for en bisidder i mødet, kan jeg også 
hjælpe dig med det.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Borgerrådgiveren
Liv Lykkegaard
Fredericia Rådhus, Gothersgade 20
tlf. 2510 5646
mail: borgerraadgiver@fredericia.dk

Træffetid:

Mandag, onsdag og torsdag kl. 10.00-14.00.

Aftal evt. tid så du undgår at vente.
      
Koster det noget?
Der betales intet kontingent.
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 DRC- Frivilliggruppen i Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Frivilliggruppen 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 med:
• Hverdags rådgivning af enhver art - efter aftale: Bent Kjellerup
• Mødregruppe tirsdage 10.30-13.00 i beboerhuset    
 Korskærparken, tilmelding kræves
• Lektiehjælp og hverdags rådgivning i Dronningensgade 97B
 mandag og onsdag kl.17.00-20.00
• Lektiehjælp på sprogskolen mandag 11.00-12:30
• Lektiecafé på Skjoldborgvejens skole tirsdag 13.30-16.00
• Lektiehjælp på AVU/HF/VUC - efter aftale
• Venner viser vej, Netværksfamilier (Venskabsfamilier)
• Cykelkurser
• Ukrainecafé i samarbejde med andre frivillig-grupper: 
 Tal dansk hver tirsdag og fredag i Michaelisgården
• Fælles arrangementer og udflugter.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Anja Ninette Høg, tlf. 2174 1254 efter kl. 14.00, 
mail: anjahog@gmail.com
Bent Kjellerup, tlf. 2942 7561, mail: bent.kjellerup@frivillig.drc.ngo

Koster det noget?
Alle tilbud er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Gæster registreres ikke og de frivillige har 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 Hjælpecentral 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 hjemmehjælps-
ordningen eller kræver andet autoriseret håndværk.
Vi bistår heller ikke med rengøring, maling, tapetsering, vindues-
pudsning, fernisering, ind- og udpakning af flyttekasser og have-
arbejde.
Vi påtager os ikke erstatningsansvar/reparationsgaranti

Hvem skal jeg henvende mig til?
 Frivilligcenter Fredericia  Formand
 Dronningensgade 97, Bygn. B  Niels-Erik Nielsen
 Tlf. 7210 6770   Tlf. 4252 4611

Du kan ringe:
Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00
på tlf. 7210 6770 eller kom ind i Frivilligcenter Fredericia

Koster det noget? 

Hjælpen er gratis, reservedele betales af brugeren.
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Demensfællesskabet Lillebælt Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Her er mulighed for rådgivning, netværk med ligesindede samt 
deltagelse i de mange aktiviteter. Af aktiviteter kan bl.a. nævnes 
en damegruppe, en herre-bande, netværksgrupper for pårørende, 
fællessang, hjælp til at lave livsplakat og udfylde ’Min Livshistorie’ 
på fx en tablet, CST (kognitiv stimulations terapi), madlavning 
for par, motion og ture ud i naturen, teknologibibliotek, 
foredrag, rådgivningscafé, minus alkohol ølsmagning, fisketure, 
byvandringer og meget mere. 

Vores fokus er at forebygge sociale isolation, at skabe trivsel, 
pusterum og lærerige oplevelser. Demensfællesskabet medvirker 
til, at mennesker hjælper mennesker med at se perspektiver og 
muligheder i livet, på trods af sygdom, der ikke kan helbredes.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Demensfællesskabet kan kontaktes på tlf. 2280 0195 eller 
demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk
Vi holder til i Vendersgade 43, 7000 Fredericia.

Koster det noget? 
De fleste af vores tilbud koster ikke noget. Der kan dog være en 
egenbetaling ved arrangementer. 

Registrering og tavshedspligt
Der er ingen registrering, ej heller visitering til vores tilbud. 
Vi har tavshedspligt.
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Diabetesforeningen - Fredericia Lokalafdeling

Hvilken hjælp kan jeg få?
Diabetesforeningen I Fredericia er et tilbud om erfarings-
udveksling, støtte, hjælp og aktiviteter i en hverdag med diabetes.
Vi byder gerne dig med og dig familie med i fællesskabet – og 
alle de der er interesseret i at støtte forskning og bedre for-
holdene for mennesker med Diabetes.

Hvem skal jeg henvende mig til? 
Lokal Kontakt person:
John Erik Nyborg – nyborgjohn19@gmail.com – Tlf. 20679794
Web: http://fredericia.diabetes.dk
Mail: fredericia@diabetes.dk
Facebook: Fredericia diabetes lokalafdeling

Koster det noget?
Personlig medlemskab kr. 335
Pensionist medlemsskab kr. 220
Familie medlemsskab kr. 450

Registrering og tavshedspligt
Diabetes foreningen overholder GDPR reglerne og 
tavshedspligten jævnfør gældende retningslinjer.
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Din Indgang - Fredericia Kommune

Hvilken hjælp kan jeg få?
Velkommen du er gået rigtig!
I Din Indgang tilbyder vi et kort og målrettet forløb op til 20 uger 
til alle borgere over 18 år i Fredericia kommune. Det er for dig, 
der oplever psykiske, fysiske eller social udfordringer.
Forløbet er frivilligt og individuelt og kan for eksempel indeholde 
støtte og vejledning til konkrete problemstillinger, gruppeaktivite-
ter, individuelle samtaler, netværkssamtaler, coachende samtaler, 
pårørendesamtaler, parsamtaler, Nada øreakupunktur.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Din Indgang
Dronningensgade 97. Bygning E, 7000 Fredericia
Tlf. 7211 3232, Mail: dinindgang@fredericia.dk

Åbningstider:
Mandag 10.00-13.00
Tirsdag  10.00-13.00
Onsdag  10.00-13.00
Torsdag  10.00-17.00
Fredag  10.00-13.00

Registrering og tavshedspligt
Medarbejderne har tavshedspligt og hvis man er interesseret i et 
forløb skal man registreres.
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Dit Akuttilbud

Dit Akuttilbud er et tilbud til alle borgere over 18 år, fra Fredericia 
og Middelfart  Kommuner, 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 medarbejderen vil tale dig til ro og høre din historie. Når 
medarbejderen kender dig og din situation, kan I sammen 
beslutte om der er behov for at lave en kriseplan. 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 overskuddet. I 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 placering i henholdsvis Fredericia og Middelfart.
Du kan altid ringe på vores døgnåbne telefon på: 2066 0335 
eller se mere på vores hjemmeside: www.ditakuttilbud.dk
Fredericia har åbent følgende måneder: januar, marts, maj,
juli, september og november. 
Middelfart har åbent følgende måneder: februar, april, juni, 
august, oktober og december.
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Fibromyalgi- og Smerteforeningen

Hvilken hjælp kan jeg få?
Man kan som fibromyalgiramt kan mødes med andre med 
fibromyalgi og få støtte og rådgivning af ligesindede.
Vi har et netværk der ligger i Fredericia, og her mødes de ca. 1 
gang om måneden i Frivilligcenter Fredericia, hvor de taler sam-
men i ca. 2 timer. 
Det er deltagerne selv, der bestemmer, hvad der skal tages fat 
på. Det kan være mestring af sygdommen, træning, livsværdier 
og indhold, kontakt til systemerne, ensomhed. Alle de aspekter, 
som sygdommen rummer for den enkelte.  
Netværket har også deres egen Facebookgruppe, så alle kan 
følge med i aftaler og kommunikere omkring netværket. 

Hvem skal jeg henvende mig til?
For mere information eller tilmelding kan vi kontaktes på: 
Tlf. 3323 5560 eller mail: fsf@fibromyalgi.dk 
Åbningstider kan ses på: https://www.fibromyalgi.dk/kontakt/ 

Koster det noget?
Deltagelse kræver medlemskab af FSF. Det koster 299 kr./år. 
Mere information om indmeldelse på: https://www.fibromyalgi.dk/
bliv-medlem/ 

Registrering og tavshedspligt
Kontaktpersonerne og deltagerne har tavshedspligt. Derudover 
oprettes deltagerne i vores medlemskartotek ved indmeldelse i 
foreningen. 
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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 forældremyn-
digheds- og samværsområdet. 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. beskyldning om incest, bedsteforældregrupper m.m.

Hvor henvender jeg mig?
Telefonrådgivning på tlf. 7240 6688 hver mandag kl. 18.00-21.00
www.foreningenfar.dk

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Der er anonym rådgivning, og der er tavshedspligt.
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Fredericia Kommune
Borgerservicecentret, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Borgerservicecentret er borgernes indgang til Fredericia kom-
mune og det offentlige 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 ind-
dragelse i egen sag.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Du kan henvende dig personligt til Borgerservice:
mandag – tirsdag – onsdag  kl. 10.00-14.00
torsdag     kl. 10.00-17.00
fredag      kl. 10.00-14.00

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

Rådhusets generelle åbningstider:
mandag – tirsdag – onsdag  kl. 10.00-14.00
torsdag     kl. 10.00-17.00
fredag      kl. 10.00-14.00

telefontid dog fra kl. 09.00

kommunen@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?
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 idé
•  skaffe penge

Medlemskab: 150 kr for enkeltperson og 500 kr for firma.

Kontakt: Lone Damsgaard, tlf. 2029 8241
Mail: loneda@live.dk

Mød os på facebook: FKS Fredericia Krisecenters Støtteforening
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Fredericia Rusmiddelcenter
STOFBEHANDLINGEN

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. 
Er du pårørende til en misbruger, kan du også henvende dig.

Vores 2 væresteder Havnecafeen og Kontakten er for alkohol- og 
stofmisbrugere i Fredericia kommune. Vi tilbyder gratis morgen-
mad alle hverdage samt gratis frokost torsdag. Du kan benytte 
vores væresteder i hele vores åbningstid, hvis du har en tilknyt-
ning til Rusmiddelcentret.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Stofbehandlingen • Vendersgade 48
Tlf. 7210 7323 • Mandag til fredag kl. 8.00-12.00

Havnecafeen • Vendersgade 46
Tlf: 7210 7323 • Åbent mandag – fredag kl. 8.00-12.00

Kontakten • Fynsgade 10b • Tlf. 7211 3730
Åbent man–onsdag kl. 8.00-12.00, Torsdag kl. 8.00-17.00, 
Fredag kl. 8.00-12.30

 
Koster det noget? 

Det er gratis

Registrering og tavshedspligt
Personalet har tavshedspligt.
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Fredericia Tandemklub

Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi cykler på tandemcykler, så en erfaren ”pilot” kan give en blind, 
synshandicappet 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 sva-
geste, der bestemmer, så alle kan deltage.

Hvem skal jeg henvende mig til? 

Formand Kurt Berdiin
Tlf. 5051 8278
Mail: akberdiin@hotmail.com

Vi kører ud fra Depotgården mandage, kl. 17.45 i sommer-
halvåret. 

I vinterhalvåret mødes 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
Dronningensgade 97, Bygning B  •  7000 Fredericia

Tlf. 7210 6770  •  mail: post@fc-fa.dk  •  www.fc-fa.dk
 

Åbningstider:  mandag - torsdag kl. 9.00-15.00
    fredag kl. 10.00-12.00

Hvilken hjælp kan jeg få?
• Frivilligcenter Fredericia er en paraplyorganisation for lokale  
 frivillige sociale foreninger og hjælpeorganisationer,

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

• Frivilligcenter Fredericia formidler aktiv kontakt mellem inte- 
 resserede borgere i Fredericia Kommune. Der formidles kon- 
 takt til selvhjælps- og netværksgrupper, frivillige sociale orga- 
 nisationer, sociale projekter m.m, 

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

fortsættes på næste side >>
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 >> Frivilligcenter Fredericia fortsat

• Frivilligcenter Fredericia tilbyder kurser og temadage for frivil- 
 lige i medlems- og brugerorganisationerne. 

• Frivilligcenter Fredericia tilbyder hjælp til udarbejdelse af 
foldere, hjemmesider og tryksager samt et link til vores hjem-
meside. 

• Frivilligcenter Fredericia huser Selvhjælp Fredericia/Middel-
fart, De Frivilliges Hjælpecentral, Den anonyme parrådgivning,  
PeerPartnerskabet, Fæstningsjournalen, Social Sundhed 
samt Grow Your Life.

• Frivilligcenter Fredericia udlåner gratis lokaler til de lokale frivil-
lige sociale foreninger.

 Landsorganisationer skal betale for lån af lokaler.

Information
Information om frivilligt arbejde generelt på landsbasis og om fri-
villige sociale organisationer i lokalområdet.

Hvem kan bruge Frivilligcenter Fredericia?
Frivilligcenter Fredericia kan bruges af enkeltpersoner, af grup-
per, af organisationer samt af kommunen omkring sociale tiltag.
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Gadeteamet

Hvilken hjælp kan jeg få?
• Gadeteamet er et tilbud til unge mellem 13-25 år.
• Gadeteamet er synlig i gadebilledet for alle unge.
• Gadeteamet tilbyder råd og vejledning til individuelle- og/eller 

grupper af unge, herunder også råd og vejledning i forhold til 
rusmidler.

• Vi er direkte opsøgende og handlende i forhold til enkelt       
situationer med unge, som vi møder på gaden.

Vi står til rådighed, når og hvis du har behov for støtte og det er dig 
der definerer hvad og hvornår du har brug for en samtale med os.
Vi rådgiver og vejleder altid i respekt for dig og din situation.
Vi tilbyder også gerne råd, vejledning og sparring til forældre der 
har unge i alderen 13-25 år.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Allan Pedersen tlf. 2210 4882

Birgitte Schmidt tlf. 2074 0984

Helle Ilsøe tlf. 6093 2382

Rasmus Andersen tlf. 6092 6313

Pædagogisk leder
Nini Ravn Hansen tlf. 2242 0366

Du kan træffe Gadeteamet alle døgnets timer 365 dage om året. 
Hvis ikke vi tager telefonen så læg en besked på telefonsvareren 
eller send os en sms. Vi svarer tilbage inden for 24 timer med 
undtagelse af når vi afholder ferie. Ferie vil fremgå af vores tele-
fonsvarer besked.
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Gigtforeningen

Hvem er vi?
Fredericia Lokalgruppe
Vi er et par stykker, der syntes vi manglede et sted, hvor vi 
kunne mødes i et fællesskab om og med gigt, vi støtter og hjæl-
per hinanden på kryds og tværs. Indimellem har vi besøg af 
nogle ”hjælpere”, der kan holde små oplæg om livet med gigt i 
vores kommune. Muligheder for træning, hjælpemidler, medicin, 
kost og meget andet. Vi har ”altid” kaffe på kanden.

Vi henvender os til alle med gigt, og pårørende er også velkom-
ne. Kom frisk og del dine erfaringer med andre – tag gerne en 
ven med.

Hvornår mødes vi?
Hver 2. tirsdag i lige uger fra 14.30-16.30, 
dog ikke i skolernes ferier.
Hvor?
Fredericia Sundhedshus
Frivilligcenter Fredericia 
Dronningensgade 97, Bygning B, Fredericia

Hvem skal jeg henvende mig til?
Gigtcaféen – Mobil: 2757 8380 
(bedst - mandage mellem 17.00-19.00)
Eller mail: anne.guldager@hotmail.com

Koster det noget?
Det er gratis at komme i caféen, dog vil der være betaling ved 
større foredrag.
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Havnecaféen - Værested for Stofmisbrugere

Hvilken hjælp kan jeg få?
Havnecaféen 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 andre skal respekteres, og stedets regler 
overholdes. I caféen kan der købes sandwich, smørrebrød og hver 
tirsdag og torsdag et varmt måltid mad til rimelige priser.

Åbningstider: 
mandag til 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 gaden
• Medindflydelse og medinddragelse
• Sundhedsfremmende tiltag i form af sund, næringsfyldt mad til  
 rimelige priser

Hvem skal jeg henvende mig til?
Havnecaféen er et værested for aktive stofmisbrugere, og hører 
under Misbrugscentret i Fredericia Kommune. Du er velkommen 
- Vendersgade 46, 7000 Fredericia. Direkte telefon nummer til 
caféen er: 7210 7343. Mail til administrator: sviden66@gmail.com

Registrering og tavshedspligt
Der er ingen registrering og personalet har tavshedspligt.



30

Hjernesagen i Trekanten
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.

Fællesspisning sidste torsdag i måneden.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand Jonna Jørgensen
Mail: fredericia@hjernesagen.dk
Tlf. 2530 5397
www.hjernesagen.dk

Koster det noget?
Enkeltmedlemsskab 250 kr om året.
Husstandsmedlemsskab 325 kr om året.
Støttemedlemsskab 250 kr om året.
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Hjerneskadeforeningen
Fredericia, Vejle

Hvilken hjælp kan jeg få?
Lokalt arrangeres medlemsmøder, hvor man møder andre men-
nesker, 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. 2720 0839
Mail: clykkekjeldsen@gmail.com

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?

• Hjertemotion af en times varighed ved fysioterapeut, der 
afpasser træningen efter den enkelte. Efterfølgende socialt 
samvær. Tilmelding til Hjertemotion er nødvendig.

• Gåtur på Hjertestien i Hannerup og Fuglsang Skov; ruter på 
ca. 2,5 og 5 km. Afsluttes med socialt samvær og kaffe.

• Hjertecafé med mulighed for at tale med en erfaren 
hjertesygeplejerske, stille spørgsmål om og få svar på livet og 
hverdagen med hjertesygdom. Her serveres kaffe/the.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Anne Birgitte Rasmussen, mobil 2461 9631, 
mail: fredericia@hjerteforening.dk
Tovholder for Hjertemotion og Gåture: Kurt Nielsen, 
mobil 4019 5851, mail: k.nielsen46b@hotmail.com. 
Tovholder for Hjertecafé: Rikke Hansen, mobil 2636 0026, 
mail: ibenrikke@gmail.com.
Hjerteforeningens rådgivning: tlf. 7025 0000
 
Koster det noget? 

Medlemskab af Hjerteforeningen koster pt. 235 kr. årligt; 
et parmedlemsskab koster 355 kr.
Hjertemotion koster pt. 40 kr. pr. gang og betales for et halvt år.
Hjertecafé og Gåture på Hjertestien er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Ved Hjertemotion registreres deltagerne; ellers ikke.
I øvrigt henvises til: https://hjerteforeningen.dk/persondatapolitik/              
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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 kommer med forslag til andre arrangementer. 
Der er altid kaffe på kanden.

Korskærparken: Ullerupdalvej 13,
tirsdage og torsdage kl. 18.00-21.00,
onsdag i lige uger kl. 16.00-19.00
onsdag i ulige uger kl. 10.00-14.00
Onsdag er børn velkomne.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Værestedet Hyggen
Christa Arge
Christaarge@gmail.com
Tlf. 311260802

Medborgerhuset Korskær
Ullerupdalvej 13
7000 Fredericia
Facebook: Værestedet Hyggen (facebook.com/groups/hyggen)

Koster det noget?
Kontingent kr. 25,- pr. år

Registrering og tavshedspligt
Vores frivillige har naturligvis tavshedspligt. Vi registrerer ikke 
brugerne.
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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:
Volleyball mandag og onsdag kl.: 13.00-14.00 (oftest i hal 6).
i Fredericias Idrætscenter, Vestre Ringvej 100. 

Om sommeren spilles der fodbold og beachvolley i Hannerup 
istedet. Kontakt Michael for træningstider. 

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Michael Jensen
Tlf. 2223 3384

Samt bliv medlem af facebookgruppen: 
Fredericia Fodbold og Volleyball

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 (kl. 9.00-14.00), 
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?
Varmestuen er for mennesker, der er mærket af fattigdom, mis-
brug, tidligere misbrug og mange svigt i livet. Mennesker, der fø-
ler sig ekskluderet, med ringe sociale kompetencer, med psykisk 
sårbarhed eller sygdom. Mennesker, der er hjemløse eller lign.
Varmestuen tilbyder morgenmad og frokost mandag til torsdag, 
varm mad onsdag aften og fredag. Suppe om søndagen. Det er 
muligt at få mad/madpakke med, når man går fra varmestuen. 
Varmestuen tilbyder mulighed for tøjvask og bad, og tøj i begræn-
set omfang. 
Der er adgang til computer i varmestue, netbank, Borger.dk m.m. 
I varmestuen hjælpes med kontakt til offentlige myndigheder.

Åbningstider: man.-tirs.-tors.-fred. Kl. 9.00-14.00,
onsdag kl. 15.00-19.00.

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

Leder Bjarne Dahlmann, Mobil. 2117 6486
Mail: b.dahlmann@kirkenskorshaer.dk

Koster det noget?
Det er gratis at komme her.

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt for frivillige og ansatte medarbejdere. 
Vi registrerer, hvor mange brugere, der er hver dag.  



37

Krisecentret for mænd

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?
Krisecenter for mænd
Prinsessegade 81A
7000 Fredericia
Tlf. 7593 3223
 
Mail: krisecenter@mail.dk
www.krisecenterformænd.dk

Koster det noget?
Al henvendelse er gratis.
Ophold: 125 kr. pr. døgn

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

Hvilken hjælp kan jeg få?
Lokalforeningen støtter op om og prøver at hjælpe alle kræftram-
te og pårørende.

Café Træffetid. Lokalforeningens café er et åbent caféstøttetilbud 
til alle, der er berørt af kræft. Caféen er åben den første og tred-
je torsdag eftermiddag i hver måned i Frivilligcenter Fredericia, 
Dronningensgade 97, Bygning B.

I caféen kan man trygt komme og tale om sorger og glæder i 
forbindelse med en kræftsygdom. Der er altid to caféværtinder 
tilstede, og der er tavshedspligt. 
Der er ofte et foredrag eller en anden aktivitet i caféen, men der 
er altid tid til at tale med hver enkelt. Det kan også lade sig gøre 
at tale i enerum med en caféværtinde.

Andre tilbud i foreningen er:
• Motion for kræftramte hver torsdag i Fredericia Idrætscenter
• Gåture ud i naturen hver mandag fra marts til november
• Bowling for kræftramte mænd
• Foredrag om forskellige kræftdiagnoser
• Sociale arrangementer som nattegaleture og blomsterbinding

Se vores hjemmeside www.cancer.dk/fredericialokal og Kræftens 
Bekæmpelse i Fredericia på Facebook.
Er man medlem af Kræftens Bekæmpelse er man automatisk 
medlem i Fredericia Lokalforening. 
Lokalforeningen udgiver et nyhedsbrev hver måned.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Anette Hyre-Jensen tlf. 2763 1377
Mail: anettehyre@gmail.com
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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 Blindesamfund i Trekantområdet, samt lokale nyheder, 
fortrinsvis fra Fredericia Dagblad og de lokale ugeaviser.
Der lægges vægt på kommunale, officielle og kulturelle oplysnin-
ger og begivenheder samt byrådsstof.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Lydavisen Fæstningsjournalen,
Marianne Fischer
Irisvej 3, 7080 Børkop
Tlf. 4250 1796
Mail: benmar7080@gmail.com
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 fra 1. januar 2022:
225 kr. årligt.



40

Mødrehjælpen - lokalafdeling Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Startpakke - du kan ansøge om en start pakke ,når du venter 
barn på : engodstart.dk - snak med sundhedsplejen el. ansøg på 
engodstart.dk hos Mødrehjælpen. 
Pakken består af dejligt tøj,  lidt legetøj , et dejligt håndsyet 
tæppe og et gavekort til vores butik. 
Vi har en babycafe - onsdag i lige uger fra kl. 10.00-13.00.
Kom og vær med.  
Vi arrangerer aktiviteter for udsatte og sårbare familier med børn. 
Se vores facebook. mail: Fredericia@mhj-lokal.dk
Familieven - kontakt sundhedsplejerske el. sagsbehandler for at 
komme i betragtning.
Den rullende kagemand - Hent ansøgningsskema på 
Mødrehjælpens lokalafdeling Fredericia - el. hent det i butikken.
Hjælpen består af en gave til barnet og kagemand + boller + 
tilbehør til en festlig børnefødselsdag. 
 
Hvem skal jeg henvende mig til?
Mødrehjælpens butik, Vendersgade 25, tlf.  31 74 7006
Råd og vejledning - ring til Holdepunkt : 33 45 86 00

Formand, Merete Kongslund Nielsen
mail : fredericia@mhj-lokal.dk  

Koster det noget?
Det er gratis. 

Registrering og tavshedspligt
Ingen registrering. De frivillige har alle tavshedspligt.
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Natteravnene Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Natteravnene er ikke et privat vagtværn, opsyn eller lignende.
Vi er ansvarlige voksne, der på frivillig basis hver gør en lille 
indsats som rollemodel 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 hærværk, druk, spirituskørsel, vold, voldtægt 
og anden kriminalitet.

De frivillige et typisk forældre, bedsteforældre til kommende 
teenagebørn, ansvarlige ’forbilleder’, gode rollemodeller, ildsjæle, 
lokale ansigter.
Alle med sund fornuft – uafhængig 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 
arrangementer 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?
Formand Lars Kovaltsenko. Mail: larskoval@gmail.com
tlf. 6179 5587. www.fredericia.natteravnene.dk
Vi holder til i Nørre Voldgade 60A kld., 7000 Fredericia
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Netværksgruppen for Lungesyge og Pårørende
(Lungeforeningen)

Hvilken hjælp kan jeg få?
Netværksgruppen afholder Cafémøde den sidste onsdag i mdr. 
undtagen i juni, juli og december. De øvrige onsdage går vi i Gå-
fællesskabet HÅF (host, åndenød, forpustet). 

Hvis ikke andet er angivet mødes vi i Seniorhuset IP. Schmidt, 
Vendersgade 4.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Solveig Knudsen, tlf. 2497 6127, 
mail: solveigknudsen5@icloud.com
Annegrete Milwertz, tlf. 6049 4527, 
mail: annegretemilwertz1@gmail.com
Mariann Skovgaard, tlf. 2016 6190, mail: msk7000@outlook.dk
Kim Nielsen, tlf. 2147 4024, mail: kimoghelle@ballesminde.dk

Koster det noget?
Ved cafémøderne betaler man for forplejning. 
Kaffe og kage kr. 35,00. Fællesspisning kr. 60,00

Registrering og tavshedspligt
Når man tilmelder sig et Cafémøde, bliver man skrevet på en del-
tagerliste med navn. Ønsker man det kan man blive skrevet på 
mail og telefonlister, så man får invitationer tilsendt. Vi har selvføl-
gelig tavshedspligt. 
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Nordbo Senior

Hvilken hjælp kan jeg få?
Nordbo Senior er en klub for dig der har tid og lyst til lidt afveks-
ling i hverdagen, i samvær med andre seniorer (se vores pro-
gram i seniorbladet).

”Klubbens formål er at skabe et socialt netværk, som kan supple-
re familie og venner og derved bidrage til at holde ensomheden 
på afstand og forøge livskvaliteten”.                                 

Yderligere oplysninger om klubbens aktiviteter på hjemmesiden: 
www.nordbosenior.dk  

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Marianne Nyrup • tlf. 2084 7139
Mail: formand@nordbosenior.dk

Nordbo Senior, Sonnesvej 12, 7000 Fredericia.

Koster det noget?
Kontingentet er p.t. 200,- kr. pr. år.

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt.
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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 socialforvaltnin-
gen, hos advokater m.m.

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

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 
omsorgsforanstaltninger, socialstøtte, aktivering og hjælp til 
udflytning i egen bolig. Formålet med opholdet er at hjælpe bru-
gerne, så de kan vende tilbage til egen bolig.

Visitation
Institutionens leder afgør, om optagelse kan finde sted.

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

Tlf. 7979 7600 
Mail: overmarksgården@kolding.dk 
www.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 samt 
fredag kl. 10.00-12.00 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 Dronningensgade 97, Bygning B.
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?
PPR arbejder med børn og unge mellem 0 og 18 år. Vores kerne-
opgaver er at understøtte alle børns udvikling, trivsel og læring. 
Vi udreder enkeltbørn i forhold til indsatser. Rådgiver forældre, 
teams, ledelse og børn. Superviserer teams, lærere og pædago-
ger. Gruppetilbud for børn og forældre. Lettere behandlingsop-
gaver. Inklusionsopgaver og visitationsopgaver. Undervisning af 
børn med tale- og sprogvanskeligheder.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gothersgade 20B, 1.sal
7000 Fredericia 
Tlf. 7210 7462 
Mail: ppr@fredericia.dk

Man kan også henvende sig via daginstitutionen eller skolen.

Koster det noget? 

Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt?
Hvis vi taler med dit barn, undersøger eller underviser, bliver det 
registreret. 

Alle ansatte har tavshedspligt.

Du kan også benytte Anonym rådgivning, så bliver det ikke regi-
streret. Åben torsdage mellem kl. 15.00-17.00. Tlf. 7210 7900. 
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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 telefontiden og træffer aftale om en konsultation. 
Hvis du ønsker at komme til speciallæge, skal du sædvanligvis 
henvises gennem 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 telefon-
nummer for hver enkelt præst.
Hvis du er i tvivl om, hvem der er din sognepræst, kan du ringe 
til et af kordegnekontorerne 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 hen-
vise 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 psy-
kiatri eller til en psykiatrisk afdeling.

Koster det noget? 
Du vil normalt blive henvist til psykiatrisk behandling af din egen 
læge, og behandlingen 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 psykia-
trisk 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, 
Sundhedshuset, Dronningensgade 97, bygning D, 2. sal, 
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. Psykolo-
gen 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 hen-
vise 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, telefontider og adresser.

Koster det noget?
Prisen kan variere.

Registrering og tavshedspligt
Psykologer fører sædvanligvis journal over klientsamtaler. 
De har tavshedspligt.
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Red Barnet

Hvilken hjælp kan jeg få?
I Red Barnets lokalforening Fredericia driver vi to familieoplevel-
sesklubber - en klub for økonomisk og socialt trængte familier og 
en klub for krigsveteraner og deres børn. Begge klubber arrange-
rer en månedlig begivenhed for forældre og børn, som er gratis 
at deltage i - eksempelvis skovture, biograftur, tur til kendt sevær-
dighed m.m.

Vi driver desuden en genbrugsbutik, uddeler familie- og julehjælp, 
og afholder hvert år sommerlejre. Som frivillig får du mulighed for 
at planlægge og deltage i sådanne arrangementer samt deltage 
i indsamlinger, fundraising, ekspedere i genbrugsbutikken og 
meget andet.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Kontakt i forbindelse med Sommerlejr 
Pernille Uhrbrandt, tlf. 2012 1980 

Kontakt i forbindelse med Familieoplevelsesklub:
Andreas Nielsen, tlf. 2729 1356
 
Forpersoner: 
Kirsten Blæhr, tlf. 2282 5593
Elise Venndt, tlf. 2943 7269
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Røde Kors i Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Røde Kors Fredericia har mange forskellige aktiviteter, og for-
uden nedenstående uddeler vi også julehjælp og arrangerer lo-
kalt den årlige Røde Kors-Indsamling.

Hvem kan jeg henvende mig til?
Formand Røde Kors Fredericia
Allan Wiemann: allwie@rodekors.dk
 
Aktivitetsleder Besøgstjeneste 
Bodil Nepper: bodil@klintebjerg22.dk
 
Aktivitetsleder Førstehjælp
Henrik Nelausen: henrik.nelausen@hotmail.com
 
Aktivitetsleder Vågetjeneste
Anne-Lisbeth Pedersen: annelisbeth.pedersen@gmail.com
 
Aktivitetsleder Nørklere
Inge Barrett: inge.barrett@gmail.com

Genbrugsbutik, Fuglsang Alle 6-8, tlf.: 7591 3300

Aktivitetsleder Q-net – Therese Fohlmann: thefoh@rodekors.dk

Aktivitetsleder Integrationsaktiviteter
Knud Erik Sørensen: fredericia.kasserer@rodekors.dk

Koster det noget?
Der kræves ikke medlemskab eller betaling for deltagelse.
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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. 15.00-17.00 på 
telefon 7210 7474.

Du kan også alle hverdage maile til os på 
kommunen@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 
kommunikationen med de offentlige myndigheder i sundhedspoli-
tiske spørgsmål i Fredericia Kommune. 
 
Vi arbejder for, at Fredericias borgere får sammenhængende 
sundhedstilbud med mulighed for forebyggelse, behandling og 
rehabilitering, og at borgerne efter endt sygehusbehandling og 
eventuel genoptræning får kendskab til patientforeningernes 
eksistens og tilbud.   
 
Vi arbejder desuden for, at alle i det offentlige behandlersystem 
kender til patientforeningernes eksistens og betragter de frivillige 
foreninger som en ressource, de kan trække på og henvise til.

Følgende foreninger er repræsenteret i Samklang:
• Hjerteforeningen
• Diabetesforeningen
• Scleroseforeningen
• Hjerneskadeforeningen
• Kræftens Bekæmpelse
• Gnisten
• Sind
• Oesteoporoseforeningen Trekanten
• Netværksgruppe for lungesyge
• Social Sundhed Fredericia

Samarbejdet er åbent for andre patientforeninger. 
Kontaktperson: Annemarie Mogensen
Tlf.: 7592 9389/2425 4079
Mail: annemarieogtage@mail.dk
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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 samvær, træning, svømning, dans, fæl-
lesture, kortspil, bowling m.m. Vi har mulighed 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?
Formand:
Birthe Palm
Tlf. 6126 2229
Mail: b.palm@youmail.dk

Næstformand:
Det er Hanne T Nielsen
Tlf.2855 1838

Du kan også møde op i vores åbningstid.
Foreningen har åben tirsdage og torsdage fra kl. 9.30-13.30

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 net-
værksskabende. Vi arbejder på at sammensætte og udbyde et 
program med varierede tilbud, så der er noget for både sclerose-
ramte 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, social-
rådgiver 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 erfa-
ringer, både som menneske med sclerose el. pårørende.
Der er en legegruppe for børn i alderen 4-14 år af forældre med 
sclerose.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Ole Dahl
Tlf. 2619 6849
Mail: kulau@stofanet.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 
selvhjælpsgruppe med andre, der har samme udfordring. 
I gruppen mødes man på lige fod og udveksler tanker og erfarin-
ger. 

Frivillige fra foreningen hjælper gruppen igang. 

Det er gratis at deltage. 

Inden du starter i en selvhjælpsgruppe, tilbyder vi dig en indivi-
duel samtale med en af vores frivillige.

Selvhjælp Fredericia- Middelfart tilbyder også forskellige net-
værksgrupper. Kontakt os og hør om vi har et tilbud til dig.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Selvhjælp Fredericia-Middelfart
Dronningensgade 97, Bygning B, 7000 Fredericia
Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart

Mail:  sekretaer@famiselvhjaelp.dk
Tlf.:  7210 6773
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Sind Landsforeningen for psykisk sundhed
Fredericia Lokalafdeling

Hvilken hjælp kan jeg få?
Landsforeningen har bl.a. telefonrådgivning, bisidderhjælp og                                                                            
en hjemmeside med et væld af information.                                     
Lokale aktiviteter sker i Kulturcaféen, Danmarksgade 32, 7000 
Fredericia. Der er fællesspisning hver tirsdag og der er kreative 
aktiviteter torsdag eftermiddag. 

Der er mulighed for at opstarte nye aktiviteter.
Caféen bruges også af andre grupper med relation til psykisk 
sundhed.

Grupper, der er interesserede i at bruge lokalerne, kan henvende 
sig til frivilligcenteret eller SIND’ s lokalformand.
Åbent tirsdag fra kl. 16.00 til fællesspisning og 
torsdag kl. 15.00-17.00 - strikke og male / tegnehold. 

Hvem skal jeg henvende mig til?
Kulturcaféen, Danmarksgade 32 (røgfrit og ingen dyr).

Formand: Bjørn Medom Nielsen • tlf. 2684 4703 
Mail: medom@medom.dk 

Næstformand: Johannes Busk Jeppesen • tlf. 2682 4481
Følg os på Facebook: SIND Fredericia (her fremgår åbningstider)

Koster det noget?
Medlemskab af SIND koster 200,- årligt.

Registrering og tavshedspligt
Der er ingen registrering, og der er tavshedspligt.
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Social Sundhed Fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?
Social Sundhed er en frivillig social forening, der tilbyder uvisi-
teret ledsagelse til dine aftaler i sundhedsvæsenet. Du vil blive 
matchet med en brobygger med en sundhedsfaglig baggrund, 
der kan følge/hjælpe dig i dit møde med sundhedsvæsenet.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Social Sundhed Fredericia
Dronningensgade 97 - Bygning B, kan træffes efter aftale
Kontakt telefon: 25675974 eller mail: fre@socialsundhed.dk

Koster det noget?
Hjælpen er gratis. Du skal selv betale dine egne udgifter til fx 
transport. Foreningen betaler den frivilliges udgifter.

Registrering og tavshedspligt
Der registreres ved tilladelse. Det er muligt at være anonym. 
Social Sundhed Fredericia og brobyggerne (frivillige) er under-
lagt tavshedspligt.
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Stanford Lær at Tackle-Kurser

• Lær at tackle Kroniske smerter
• Lær at tackle Angst og/eller depression

Kurserne er for dig, der oplever:

• en udfordrende hverdag, hvor dagligdagens gøremål er 
svære.

• at frustrationer og bekymringer fylder meget.
• at energien er blevet mindre, mens træthed og irritation tager 

over.

Hvilken hjælp kan jeg få?
På kurserne får du værktøjer og redskaber til at blive en bedre 
selv-hjælper, så det i højere grad bliver dig, der styrer din hver-
dag.

Kurserne ledes af to frivillige instruktører, der er uddannet til at 
varetage undervisningen. Instruktørerne er selv tidligere kursi-
ster. De har derfor stor forståelse for og indsigt i de situationer 
og følelser, som kursisterne oplever.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Kasper Thorsager
Mob: 2116 5926
Mail: kt@iid7000.dk

eller læs mere på www.iidfredericia.dk/lær-tackle

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt
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Strategi for udsathed

I Fredericia skal der være plads til alle og mulighed for at leve et 
godt og trygt liv.
Nogle gange tager livet uventede drejninger, og alle kan på et 
tidspunkt i livet opleve at befinde sig i en udsat position. Derfor 
har Social- og Beskæftigelsesudvalg og Udsatterådet i foråret 
2018 taget initiativ til at udvikle en ny strategi på udsatteområdet, 
som har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia.
Udsatte borgere skal opleve en sammenhængende indsats på 
tværs af forskellige områder. Strategien skal også sætte fokus på 
den vigtige rolle, som organisationer, foreninger og eksisterende 
tilbud spiller. Derfor kan alle byde ind og blive ambassadører i 
Strategi for Udsathed.

Frivilligcentret er ambassadør - er du?
Du kan holde dig opdateret på kommunens hjemmeside eller på 
vores Facebookside; Strategi for Udsathed i Fredericia. Hvis du 
melder dig som ambassadør, vil du løbende få nyhedsbreve på 
mail og bliver inviteret til forskellige arrangementer.

Kontaktperson:
Udviklingskonsulent 
Pia Helene Lindegaard Nielsen 
tlf. 2547 3170
E-mail: pia.l.nielsen@fredericia.dk

Se mere på: 
www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/strategi-udsathed
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Stomiforeningen COPA
Lokalforening Sydøstjylland

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

Du kan trække på COPA’s 100 rådgivere, som alle selv er stomi-
ster. De hjælper dig med at acceptere din stomi. Giver dig indblik 
i, hvordan livet med stomi kan leves videre, og giver dig en frem-
tid 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 socialt indhold.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Steen Samuelsen
Håstrupgårdsvej 16  •  7000 Fredericia
Tlf. 3098 7594  •  Mail: steen.samuelsen@gmail.com

www.copa.dk

Koster det noget?
Rådgivning er gratis, men der kan forekomme betaling i forbin-
delse med aktiviteter. 

Kontingent for medlemskab 250,- kr årligt. 

Pensionister og støttemedlemmer 150,- kr årligt.
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Udsatterådet

Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til 
bl.a. de kommunale indsatser og skal fremme det fælles ansvar 
for de svageste i Fredericia
Rådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og være 
deres høringsorgan i forhold til de kommunale indsatser, der 
vedrører hjemløse og de mest udsatte blandt stofmisbrugere, 
prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere i Fredericia. 
  
Rådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende 
udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet, som 
Fredericia Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problem-
stillinger og udforme information til det politiske niveau. 
Rådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog 
danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. 
Hvis en enkeltsag bliver brugt til principielle drøftelser i rådet, 
skal der inden indhentes samtykke fra borgeren. 

Kontaktpersoner:

Formand  
Bjarne Dahlmann  
Kirkens Korshærs Varmestue   
E-mail: b.dahlmann@kirkenskorshaer.dk   
Tlf.: 2117 6486
 
Udsatte-teamet, Fredericia Kommune 
Charlotte Gerdes
E-mail: charlotte.gerdes@fredericia.dk
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Ulykkespatientforeningen og 
Polioforeningen Trekantsområdets kreds

Hvilken hjælp kan jeg få?
Har du været ude for  en ulykke eller har du senfølger efter polio 
så kontakt: 

Ulykkeslinien:
Alle hverdage kl. 9.00-15.00  
Tlf. 3673 2000, info@ulykkeslinjen.dk

Poliolinien:
Alle hverdage kl. 10.00-14.00
Tlf. 3673 2000, www.polio.dk/brevkasse
 
Du kan også kontakte bestyrelsen for          
trekantsområdet
Formand:                                                                           
Marianne Frahm                                                              
Tlf. 40101343
Mail: frahm.hedensted@gmail.com

Lokal bestyrelsesmedlem:
Børge Larsen
Golfvænget 23
7000  Fredericia
Tlf. 3098 8913
Mail: larbog@outlook.dk
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Værestedet Solstrålen 

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 café, hvor man kan få en kop 
kaffe og en uformel hyggesnak samt hygge sig med TV og for-
skellige spil. Tilbud om anonym rådgivning.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Værestedet Solstrålen
Jyllandsgade 10 E, 1.tv., 7000 Fredericia.   
Tlf. 4418 3455, MobilePay: 60651
Mail: info@solstraalen.dk, www.solstraalen.dk
Solstrålens Idræts Klub/SIK
Formand Steffen Krogh - Tlf. 5051 1099

Åbningstid:
Åbningstider kl. 9.00-15.00 for stoffri/ædru og 
man/ons/fre kl. 9.00-12.00 for aktive misbrugere.
Åbent weekends - brugere holder åbent*
Aktiviteter idræt hver søndag i hal i vinteråret-sommer udendørs*.
Ugentlige aktiviteter derudover.* Alder 18-til gammel (begge køn).

*= (se facebookside (Solstrålen1994)

Koster det noget?
Gratis at komme her - man kan melde sig ind i foreningen ”Vejen 
til Frihed”, der holder Værestedet Solstrålen - medlemskab 100kr 
om året for brugere.
Støttemedlem 100kr - MobilePay 60651.



68

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 m.m.
• Er du enlig og hjemmeboende, kan du blive ringet op hver  

morgen.
• Mulighed for let gymnastik for svage ældre, hvor rollator og 

kørestol ikke er nogen hindring.
• IT – Datacafé onsdag formiddag kl. 10.00-12.00, hvor vi hjæl-

per med hverdags problemer. Du kan få hjælp til MitID hjemme.
• Postgårdsmiddage – Syng sammen – Søndagscafé – Senior-

dans – Naturgolf – Krolf – Petanque – Filmklub – Mad klub for 
mænd – Seniormænd 60+ - Billard - Litteratur Klub. 

• Vi arrangerer foredrag – ture rundt i landet og meget andet. 

Hvem skal jeg henvende mig til?
Besøgsvenner: Grethe Ærensgaard • Tlf. 3091 5535 •    
Mail: smutcagr@gmail.com

Bisiddere: E. Kristensen Mobil. 8154 9843 • Mail: yek@youmail.dk

Tryghedsopkald: Dorthe Pihl Sørensen • Tlf. 2279 2625.

Seniorfitness/stolemotion: Inge Merete Nielsen • Tlf. 6120 7359. 
IT: Maj T. Rasmussen Tlf. 5363 2923 Mail: maj@terphansen.dk

Formand: Lis Tarnow, tlf. 2147 1111 • 
Mail: aeldresagen7000@outlook.dk • 
Webside: https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/fredericia

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt.
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Socialkompas.dk

Fandt du ikke det, du søgte i Hvem Hjælper Hvem, så kan Social-
kompas måske hjælpe dig.

Gå ind på  www.fredericia.socialkompas.dk for at komme 
direkte ind på den lokale udgave af siden, og find tilbud ved at 
bruge de forskellige søgemuligheder.

Socialkompas.dk er en digital portal, hvor borgere og pårørende 
nemt kan søge hjælp til deres aktuelle livssituation og finde det 
helt rette tilbud, uanset om det er frivilligt eller kommunalt.           

Frivillige organisationer kan synliggøre deres indsatser og tilbud, 
og kommunale frontmedarbejdere, læger og andre fagprofessio-
nelle kan her få et samlet overblik over tilbud, der er tilgængelige 
for deres borgere, og henvise hertil.

Det er gratis for frivillige organisationer, kommunale institutioner 
mv. at lægge opslag på Socialkompas.dk. Opslagene skal om-
handle uvisiterede tilbud til borgere, og organisationerne, der står 
bag, skal have base i Fredericia Kommune. Organisationerne 
kan desuden søge efter frivillige til deres tilbud igennem portalen. 
  
Kriterier for tilbud på Socialkompas

•	 Formål indenfor social- og sundhedsområdet.
•	 Frivillige sociale eller uvisiterede kommunale tilbud.
•	 Til gavn for mennesker i alle aldre i deres aktuelle livssi-

tuation.
•	 Faste tilbud, tidsbegrænsede eller længere forløb, fx mø-

desteder, rådgivning, selvhjælpsgrupper eller ferielejre.

Har du spørgsmål til portalen, kan du kontakte Frivilligcenter   
Fredericia på tlf.: 7210 6772 eller e-mail: post@fc-fa.dk.
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Nyttige telefonnumre og adresser

Alarm
 Tlf. 112

Politi
 Tlf. 114 

Fredericia Brandvæsen
 Tlf. 7210 7080

Skadestuen,Kolding
 Tlf.7011 0707

Skadeklinik,Fredericia   
 Tlf.7011 0707

Lægevagten
 Tlf. 7011 0707

Lokalpsykiatri Vejle
 Tlf. 9944 7510
 Psykiatrisk akutmodtagelse:
 Tlf. 9944 7790

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

ACA
 Voksne børn fra 
 dysfunktionel familie
 kontakt@aca-danmark.dk
      aca-danmark.dk

ADHD-foreningen
 Tlf. 7021 5055 • adhd.dk

AIDS-LINJEN
 Tlf. 9191 0707
 aids-linjen.dk

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

Angstforeningen
 Angsttelefonen
 Tlf. 7027 1320
 angstforeningen.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat  

Ami Ami  
 Støtte til migrant sexarbejdere.
 Tlf. 2169 5261 • www.amiami.dk
 mail: lib@amiami.dk

Astma-Allergiforening  
 Rådgivning
 Tlf. 4343 5911 • astma-allergi.dk

Autismeforeningen  
 Tlf. 6128 4437
 autismeforening.dk

Borderlinenetværket
 borderlinenetvaerket.dk

Børns Vilkår    
 Børnetelefonen • 116 111
 Forældretelefonen • 3555 5557
 bornsvilkar.dk

Børns Voksenvenner     
 voksenven.dk
 fredericia@voksenven.dk

Café Økonomi 
 I Frivilligcenter Fredericia
 onsdag kl. 17-19 • Tlf. 7210 6770
 
 Økonomi- og gældsvejleder
 Kommunen • Tlf. 2278 6189   

Center For Seksuelt 
Misbrugte Syd
 Tlf. 2447 5024
 csm-danmark.dk/syd

Colitis Crohn Foreningen
 Tlf. 3535 4882 • ccf.dk

CP Danmark
 Tlf. 3888 4575
 cpdanmark.dk

Cystisk Fibrose Foreningen
 Tlf. 4371 4344
 cystiskfibrose.dk

Danmarks Bløderforening
 Tlf. 3314 5505
 bloderforeningen.dk

Danske Døves Landsforbund
 Tlf. 2090 0660
 ddl.dk 

Danmarks Psoriasis 
Forening
 Tlf. 3675 5400 • psoriasis.dk

Dansk Blindesamfund
 Tlf. 3814 8844 • blind.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

Dansk Epilepsiforening
 Tlf. 6611 9091
 epilepsiforeningen.dk

Dansk Fibromyalgi-Forening
 Tlf. 3323 5560 • fibromyalgi.dk

Dansk Handicap Forbund
 Tlf. 3929 3555
 danskhandicapforbund.dk 

Dansk Landsforening for
Hals- og Mundopererede
 Tlf. 3526 4045 • dlhm.dk

Dansk Lymfødem Forening
 dalyfo.dk
 info@dalyfo.dk

Dansk Misbrugsbehandling
 Tlf. 7086 8345 • hope.dk/ung

Dansk Parkinsonforening
 Tlf: 3635 0230
 parkinson.dk

Danske Seniorer
Fredericia
 Tlf. 6138 5737 • 7592 6102
 
DBO Lokalkreds
Trekantområdet
 Tlf: 2048 8384

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

Depressions Foreningen
 Depressionslinjen
 Tlf. 3312 4774 • depression.dk
 depressionsforeningen.dk

DMV dialog mod vold
 Tilbud til mænd der
 udøver vold
 Tlf. 3530 1717 • dialogmodvold.dk

Endometriose Foreningen
 Tlf. 2166 1023 • endo.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

FAKS - Foreningen af 
kroniske smertepatienter
 Tlf. 5192 6341 • faks.dk

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

Foreningen Cancerramte 
Børn
 Tlf. 2030 0905 • cancerbarn.dk

Foreningen 
Danske Døvblinde 
 Tlf. 3675 2096
 fddb.dk

Foreningen for Duft- og 
kemikaliefølsomhed

Tlf. 7020 1037
mcsforeningen.dk

Foreningen for Möbius 
Syndrom
 moebiussyndrom.dk

Foreningen for 
Stammere i Danmark
 stammeforeningen.dk

Foreningen Korskær
 korskaerparken.dk

Forældre og Sorg
 Tlf. 3961 2451
 foraldreogsorg.dk

Forældreforeningen
“vi har mistet et barn”
 Tlf. 6169 7871
 mistetbarn.dk

Fredericia 
Mavedanser Forening
 fredericiamavedans.dk

Frivilligcentre og 
Selvhjælp Danmark
 Tlf. 3167 8160 • frise.dk

Gamblers Anonymous
(Anonyme ludomaner)
 info@gamblersanonymous.dk
 gamblersanonymous.dk

Gigtforeningen Rådgivning
 Tlf. 3977 8000 • gigtforeningen.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

HjerneSagen
 Tlf. 3675 3088 • hjernesagen.dk

Hjerteforeningen
 Tlf. 7025 0000
 hjerteforeningen.dk

Hjerteforeningens 
Børneklub
 Tlf. 7025 0000 • hjertebarn.dk

Høreforeningen  
 vejle@hoereforeningen.dk
 Tlf. 4234 3106 • 3675 4200
 hoereforeningen.dk

Indvandrerrådgivningen
 Tlf. 50141816 • Tlf. 2622 3611
 indvandrerraadgivningen.dk

IBO - Integration’s Bridge
Organization
 Tlf. 8161 3835

Kontinensforeningen 
 Tlf. 5380 0708
 kontinens.org

KRIM, Gratis retshjælp
 Tlf. 7022 2242 • krim.dk
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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
 Tlf. 7020 4909
 kontakt@verdenskvinder.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 af 
fleksjob
 Tlf. 9020 8060 • fleksjob.dk

Landsforeningen LEV
 Tlf.  3635 9696 • lev.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

Landsorganisationen af
kvindekrisecentre
 Tlf. 3295 9019 • lokk.dk

LGBT
 lgbt.dk • lgbt@lgbt.dk

Livslinien
 Tlf. 7020 1201
 livslinien@livslinien.dk
 livslinien.dk

Lungeforeningen
Netværksforeningen
Fredericia
 Tlf. 6037 7313
 lunge.dk

Migræne og Hovedpine 
Foreningen
 Tlf. 7022 0052
 hovedpineforeningen.dk

Muskelsvindfonden
 Tlf. 8948 2222
 muskelsvindfonden.dk

Mødrehjælpen
Lokalforeningen i
Fredericia
 moedrehjaelpen.dk

Nauk - Netværk for
autistiske kvinder
 fredericia@nauk.nu

NEFOS - Netværk for 
selvmordsramte
 Tlf. 6312 1226 • nefos.dk
 kontakt@nefos.dk

NetOp
 Michael Freiesleben • 4011 6620
 michaelfreiesleben@hotmail.com

Nyreforeningen
 Tlf. 4352 4252
 nyre.dk

OCD Foreningen
 7020 3091 • ocd-foreningen.dk

Ordblinde/
Dysleksiforeningen i   
  Danmark
 Tlf. 3675 1088
 ordblindeforeningen.dk
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 >> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat 

Osteoporoseforeningen
 Tlf. 8613 9111 • osteoporose-f.dk
trekantsomraadet@osteoporose-f.dk

Patientforeningen
Fertilitet og Tab 
 Tlf. 2031 4257 • fertilitetogtab.dk

Porfyriforeningen
 porfyriforeningen.dk

Psykinfo
 psykinfo.regionsyddanmark.dk

PTU
 Polioforeningen:
 Tlf. 3673 2040 •  polio.dk

 Handicap Centret:
 Tlf. 3673 9080 •  handicapbilist.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat

Savn -børn og pårørende
til indsatte
 Tlf. 2880 6000 • savn.dk

Sct. Georgsgilderne
 sct-georg.dk

Sct. Nicolaj Tjenesten
 Tlf. 7012 0110
 man-lørdag: 09-02
 søn+ helligdage: 13-02

Selvhjaelp.dk
 Tlf. 3167 8160 • frise.dk

SIND
 Tlf. 7023 2750 • sind.dk

Skole og Forældre 
 Tlf. 3326 1721
 skole-foraeldre.dk

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

Solstrålen
 info@solstraalen.dk
 Tlf. 4418 3455

Somalisk Kulturforening
 Tlf. 3184 9844

Spiseforstyrrelser 
og selvskade
 Tlf. 7010 1818
 spiseforstyrrelser.dk

Stomiforeningen COPA
 Tlf. 5767 3525 • copa.dk

Støttecenter Mod Incest
 Tlf. 3537 2555
 URK.dk/ung-paa-linie

TrivselsFabrikken
 Tlf. 3096 7126
 trivselsfabrikken.dk

TUBA
 Tlf. 2388 4637 • tuba.dk
 fredericia@mail.dk
 
Unge og Sorg
 Tlf. 7020 9903 • erduok.dk 

Ung På Linie
 Ungdommens Røde Kors
 Tlf. 7012 1000

Ung Til Ung
 www.ungtilung.com
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat

Unge For Ligeværd
 Tlf. 8620 8570
 ufl-ligevaerd.dk

Ventilen
 for stille og ensomme unge
 Tlf. 5059 0105 • ventilen.dk

Veteranhjem
Trekantsområdet
 Tlf. 2857 0298 • 5122 2324 
 veteranhjem.dk

VKF - Vestkurdistans
Kulturforening
 Tlf. 9142 0802

VISO
 viden til gavn for fagfolk og borgere
 Tlf. 7242 3700 • sbst.dk/viso 

Vold mod Kvinder
 danner.dk/vold-mod-kvinder 
 Tlf. 3333 0047

Whiplashforeningen
 Tlf. 4583 9904
 whiplashforeningen.dk

Øjenforeningen Bedre behandling, 
færre blinde
 Tlf. 3369 1100 • ojenforeningen.dk
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Cirka 1 million danskere er frivillige!

Hvad med dig?
Vi mangler frivillige til job indenfor følgende områder:
• 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
• Netværksfamilier
• Aktiviteter på plejehjem

Kontakt os på Frivilligcenter Fredericia: 
Tlf.:  7210 6770 

Mail:   post@fc-fa.dk

Webside: www.fc-fa.dk

Kontoret har åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00-15.00, 
og fredag fra kl. 10.00-12.00.
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Ældreklubber og Pensionistforeninger

Forening      Kontaktperson Mail

Samvær og Sundhed Birthe Palm  b.palm@youmail.dk

Ældreklubben i 
Erritsø Flemming E. Jensen solskin.1987@hotmail.dk

Danske Seniorer Annette Hyre-Jensen anettehyre@gmail.com

Nordbo Senior Marianne Nyrup formand@nordbosenior.dk

Ældre Sagen Lis Tarnow  aeldresagen7000@outlook.dk

Brugerrådet IP Schmidt Mary Larsen      
 seniorhusets.aktivitetsforening@gmail.com

Tavlhøj Aktivitetscenter Inger Kongsted ik1309@profibermail.dk

Pensionistklubben af 1938 Lone Jessen  lo.je@youmail.dk

Taulov-Skærbæk og omegns
Pensionistforening Jan Petersen  janpetersen1945@gmail.com
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Kirkerne i Fredericia

Kirkerne i Fredericia har mange forskellige sociale tilbud.                                                                                                                                          
Flere kirker har cafétilbud, besøgsven-ordninger, sorggrupper, 
foredrag, ture ud af huset og mange andre sociale aktiviteter.                                                                                                             
Se mere på kirkernes hjemmeside.
Bredstrup Kirke Bredstrupvej 124 7595 4024 
https://www.bredstruppjedstedkirker.dk/

Christianskirken Christiansvej 4   7620 1570 
https://www.christianskirken-fredericia.dk/

Egeskov Kirke Vejlby Kirkevej 55  7595 7744
https://www.egeskovkirke.dk/

Erritsø Kirke Erritsø Bygade 1  7594 3885 
https://www.erritsoe-kirke.dk/

Fredericia Adventistkirke Chr. Winthers Vej 10
https://fredericia.adventistkirke.dk/

Hannerup Kirke Prangervej 114  2142 9329
https://www.hannerup-kirke.dk/

Herslev Kirke Herslev Kirkevej 2  7028 3980 
https://herslevkirke.dk/

Kirkeibyen/Apostolsk kirke Vejlevej 12 2214 8067 
http://apk-fa.dk/

Lyng Kirke Højmosevej 3  3063 1777 
https://www.lyngkirke.dk/

Pjedsted Kirke Pjedsted Kirkevej 12 7595 4024
https://www.bredstruppjedstedkirker.dk/

Den Reformerte Kirke Dronningensgade 87  7592 0551 
http://reformertfredericia.dk/

Sankt Knuds Kirke Sjællandsgade 48 7582 0893 
https://www.sanktknudskirke.dk/

Sct. Michaelis Kirke Vendersgade 30C  7592 1004 
https://sct-michaelis.dk/

Smidstrup Kirke Håstrupvej 6   
https://www.xn--smidstrup-skrupsogne-t0b.dk/

Taulov Kirke Holmemarksvej 2  7556 2610
https://www.taulovkirke.dk/

Trinitatis Kirke Kongensgade 39B  7591 1240 
https://www.trinitatis-kirke.dk/
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Besøg vores facebookside på: 
www.facebook.com/frivilligfredericia

De
sig

n/
La

yo
ut

: F
riv

illi
gc

en
te

r F
re

de
ric

ia


