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I 2018 havde Frivilligjob.dk  

i Esbjerg Kommune: 

150 opslåede job 

280 ansøgninger 

På vores hjemmeside, www.vindrosen-huset.dk, har du let adgang til frivilligjob-portalen frivilligjob.dk.  

Ved at bruge adgangen fra vores hjemmeside har du den fordel, at du øjeblikkeligt præsenteres for ledige frivillige sociale job i Esbjerg 
Kommune. Du slipper med andre ord for at bruge tid på at vælge kategorier og kommune. De enkelte job’s geografiske placering i  
Esbjerg Kommune vises desuden på et kort som på billedet, så de er nemme at overskue. 

Med flere end en million besøg og knap 

16.000 formidlinger af frivillige i 2018, er 

Frivilligjob.dk landets største jobportal for 

frivilligt arbejde. Siden fungerer som en 

virtuel opslagstavle, hvor borgere kan søge 

frivilligt arbejde, der matcher deres ønsker 

og kompetencer.  

Foreninger og organisationer kan oprette 

jobannoncer for frivilligt arbejde af enhver 

art. Der opslås løbende nye frivillige job.  

Det er gratis at gøre brug af  

Frivilligjob.dk, både for borgere der søger 

frivilligt arbejde og for foreninger og orga-

nisationer, der ønsker at søge efter frivilli-

ge. Under faneblandet ”Bliv frivillig” finder 

du hjælp til at blive oprettet som bruger 

og input til at skrive en jobannonce. Der er 

også gode tips at finde under ”Spørgsmål 

og svar”. 

Friviligjob.dk er et værdifuldt redskab for 

alle foreninger og organisationer, der via 

siden kan komme bredt ud – uden at skul-

le bruge penge på annoncering.  

Hos Frivillighuset Vindrosen hjælper vi dig 

gerne med at bruge Frivilligjob.dk. 

 

Hvis du ikke kan finde et frivilligt job på frivillig-job.dk, som pas-

ser lige præcis til dig, så henvend dig gerne til Frivillighuset Vind-

rosen.  

Som paraplyorganisation for ca. 170 frivillige sociale foreninger i 

Esbjerg Kommune, har vi gode muligheder for at finde det helt 

rette tilbud til dig. 

Event frivillig 
Frivillig til events? 

Har du nogle timer eller en dag 
til rådighed en gang i mellem, 
og vil du engagere dig frivilligt i 
de mange events og begivenhe-
der, der finder sted i Esbjerg 
Kommune? Det kunne f.eks. 
være The Tall Ships Races, en 
indsamling for Røde Kors eller 
en festival. 

Tilmeld dig ved at klikke på bil-
ledet på Frivillighuset Vindro-
sens hjemmeside under ”bliv 
Frivillig – event frivillig” og få 
besked per mail, når der er 
events nær dig, der mangler 
frivillige hænder. Det er ufor-
pligtende at tilmelde sig mai-
linglisten – og du kan tage stil-
ling fra event til event, om du 
har tid og lyst til at engagere dig 
som frivillig. 

Har du spørgsmål, er du vel-
kommen til at kontakte frivilli-
gjob.dk på tlf. 31 68 56 87 eller 
info@frivilligjob.dk. 

Muligheden for at tilmelde sig 
som eventfrivillig drives i sam-
arbejde med frivilligjob.dk. Når 
du modtager mails, sendes de 
derfor fra frivilligjob.dk. Det er 
også hos frivilligjob.dk, du kan 
framelde dig mailinglisten (det 
fremgår af de mails, du modta-
ger, hvordan du nemt framel-
der dig). 

FRIVILLIGJOB.DK 

http://www.vindrosen-huset.dk


 

 

BØRN, UNGE OG FAMILIE 

   SIDE 3 

Kunne du tænke dig at blive superhelt?  
Har du tid, lyst og overskud til at gøre en forskel for et barn og 
blive rollemodel? Så er det netop dig, vi søger! 

Der er i øjeblikket 14 drenge på ventelisten, der ønsker sig en ny 
ven og voksen i deres liv. Tag på tur i naturen, spil lidt fodbold 
eller tag en stille stund foran tv'et med noget sødt. De små smil 
skal nok blive større, og du bliver hurtigt superhelten i deres liv. 

Hvem kan blive voksenven? 
Alle med tid, lyst og menneskeligt overskud! 

Hvad kan jeg få ud af at blive voksenven? 
Få glæde ved at se barnet udvikle sig og få mere selvtillid. 
Deltagelse i fællesarrangementer i foreningen. 
Oplev glæden ved at kunne gøre en forskel. 
Få erfaringer til dit CV. 
Hvad kræver det at blive voksenven? 
Du skal have tid, lyst og overskud til at give et barn et frirum.  
Du skal have lyst til at dele ud af dine erfaringer. 
Du skal have en ren straffe- og børneattest. 

Procedure: 
En samtale på kontoret samt et hjemmebesøg af 2 medarbejdere. 
Deltagelse i en obligatorisk kursusaften for nye voksenvenner. 
Afslutningsvist et match mellem barn og voksenven, hvor der læg-
ges vægt på kemi, interesser og geografi. 

Hvad forpligtiger jeg mig til? 
At være sammen med et barn 2-4 gange månedligt. 
At gå ind i venskabet med den hensigt, at det er et varigt venskab. 
At deltage i erfaringsudvekslingsmøder det første år. 

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring eller skriv til: 
Børns Voksenvenner, Esbjerg 
Område leder Bettina Krammer, Exnersgade 4,  
tlf.: 2616 8700, mail: esbjerg@voksenven.dk   

Se også Børns Voksenvenners hjemmeside på 
www.voksenven.dk 

 

 

Børns Voksenvenner Esbjerg søger mandlige voksenvenner -  kalder alle superhelte 

Børns Voksenvenner Esbjerg søger voksenvenner 

Har du lyst og overskud til at give et barn en stabil voksenven og 
rollemodel, der kan tilbyde frirum, tid, ro og tryghed?  
Vi har brug for lige netop dig og dine kompetencer! 

Hvem kan blive voksenven? 
Alle med tid, lyst og menneskeligt overskud! 

Hvad kan jeg få ud af at blive voksenven? 
Få glæde ved at se barnet udvikle sig og få mere selvtillid. 
Deltagelse i fællesarrangementer i foreningen. 
Oplev glæden ved at kunne gøre en forskel. 
Få erfaringer til dit CV. 

Hvad kræver det at blive voksenven? 
Du skal have tid, lyst og overskud til at give et barn et frirum.  
Du skal have lyst til at dele ud af dine erfaringer. 
Du skal have en ren straffe- og børneattest. 

Procedure: 
En samtale på kontoret samt et hjemmebesøg af 2 medarbejdere. 

Deltagelse i en obligatorisk kursusaften for nye voksenvenner. 
Afslutningsvist et match mellem barn og voksenven, hvor der læg-
ges vægt på kemi, interesser og geografi. 

Hvad forpligtiger jeg mig til? 
At være sammen med et barn 2-4 gange månedligt. 
At gå ind i venskabet med den hensigt, at det er et varigt venskab. 
At deltage i erfaringsudvekslingsmøder det første år. 

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring eller skriv til: 
Børns Voksenvenner, Esbjerg 
Område leder Bettina Krammer, Exnersgade 4,  
tlf.: 2616 8700, mail: esbjerg@voksenven.dk   

Se også Børns Voksenvenners hjemmeside på 
www.voksenven.dk 

Børns Voksenvenner Esbjerg er under udvikling og forandring. 
Derfor søger vi frivillige, der vil være med til at muliggøre vores 
arbejde igennem rekruttering af frivillige voksenvenner og der-
med sikre rammerne for foreningens vigtige arbejde for sårbare 
børn med et spinkelt voksennetværk. 

Derudover vil der være et frivilligt matcherteam, som også vil gå 
på besøg hos frivillige og familier og godkender dem samt mat-
cher venskaber. 

Dine opgaver vil være: 
Tage kontakt til virksomheder omkring muligheden for oplæg om 
Børns Voksenvenner. 
Opgaver der understøtter rekruttering af nye frivillige. 
Rekruttering af nye frivillige. 
Rekruttering af nye frivillige voksenvenner. 
Rekruttering af nye frivillige matchere. 

Sparring omkring rekruttering i Børns Voksenvenner Esbjerg. 

Vi tror, at arbejdet er noget for dig, hvis du har: 
Gode evner til at relatere og snakke med andre mennesker. 
Lyst til at arbejde for at forbedre børns vilkår. 
Godt humør og lyst til at arbejde i teams. 

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring eller skriv til: 
Børns Voksenvenner, Esbjerg 
Område leder Bettina Krammer, Exnersgade 4,  
tlf.: 2616 8700, mail: esbjerg@voksenven.dk   

Se også Børns Voksenvenners hjemmeside på 
www.voksenven.dk 

Børns Voksenvenner Esbjerg søger frivillige til rekrutteringsopgaver 2-4 timer i ugen  

mailto:esbjerg@voksenven.dk
mailto:esbjerg@voksenven.dk
mailto:esbjerg@voksenven.dk


 

 

BØRN, UNGE OG FAMILIE 

   SIDE 4 

Børns Voksenvenner Esbjerg søger børne– eller socialfaglige matchere 

Vær med til at skabe venskaber! 

Vi søger lige nu personer med en børne- eller socialfaglig bag-
grund, som vil være med til at screene, godkende og matche vok-
senvenner med børn på vores venteliste. 

Børns Voksenvenner Esbjerg er en frivillig humanitær organisati-
on, som etablerer venskaber mellem frivillige voksne med tid, lyst 
og overskud til at være sammen med børn med et spinkelt vok-
sennetværk. Vores bestyrelse er ledet af frivillige og vores faste 
team består af en daglig leder samt en praktikant. Som frivillig 
matcher samarbejder du med det faste team, og du indgår også i 
et matcher-team af 2, hvor i sammen tager på hjemmebesøg og 
samarbejder om at skabe matchet.  

Opgaver som Matcher: 
Gennemførelse af hjemmebesøg med interview af hhv. den po-
tentielle voksenven og familien til barnet (så adgang til bil kan 
være en fordel, men nogen steder kan en cykel også bruges). 
Afklarer med med-matchere om de interviewede passer til vores 
program - og hvem der kan matches med hvem.  
Følger venskabet tæt det første år og deltager derfor i obligatori-
ske voksenvenkurser og erfaringsudvekslingsmøder, og følger 
gerne op på venskaberne efter det første år. 
Er deltager under sociale arrangementer med børn, hvor observa-
tion af venskaberne foretages. 
Gennemførelse af matcher-kursus (internat fra fredag til lørdag).  
Videre gennemførelse af matcheruddannelsen med medfølgende 
bevis.  

Vi tilbyder: 
En matcheruddannelse hvor man lærer af de mange års erfaring 
med matchning i Børns Voksenvenner. 
Erfaringsmøder hvor matchere kan dele erfaringer. 
Erfaring til CV'et. 
Glæden ved at være med til at få børn til at blomstre op. Du vil 
medvirke til at styrke børns selvtillid og ikke mindst selvværd. 
Glæden ved at være med til at give "voksenvennerne" en ven, 
muligvis for livet, og den glæde et barn bringer i ens liv. 

Vi har i foreningen et bredt udsnit af frivillige med mange forskel-
lige erfaringer og evner, så alle er velkomne til at kontakte os – du 
skal blot have lysten til frivilligt arbejde. 

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring eller skriv til: 
Børns Voksenvenner, Esbjerg 
Område leder Bettina Krammer, Exnersgade 4,  
tlf.: 2616 8700, mail: esbjerg@voksenven.dk   

Se også Børns Voksenvenners hjemmeside på 
www.voksenven.dk 

Børns Voksenvenner Esbjerg er under udvikling og forandring. 
Derfor søger vi frivillige 2-4 timer i ugen, der vil være med til at 
synliggøre vores arbejde igennem kommunikation og fundraising 
og dermed sikre rammerne for foreningens vigtige arbejde for 
sårbare børn med et spinkelt voksennetværk. 

Børns Voksenvenner Esbjerg er en frivillig humanitær organisati-
on, som etablerer venskaber mellem frivillige voksne med tid, lyst 
og overskud til at være sammen med børn med et spinkelt vok-
sennetværk. Vores bestyrelse er ledet af frivillige. Du vil indgå i et 
team af 2, en daglig leder samt en praktikant. De står for det dag-
lige arbejde, som består af; administrativt arbejde, kerneydelse, 
kommunikation, økonomi samt matching- og godkendelse af vo-
res frivillige voksenvenner og børn. 

Derudover vil der være et frivilligt matcherteam, som også vil gå 
på besøg hos frivillige og familier og godkender dem samt mat-
cher venskaber. 

Dine opgaver vil være: 
Bred kommunikation om vores arbejde. 
Kommunikationsopgaver, der understøtter vores rekruttering af 
frivillige voksenvenner. 
Kommunikationsopgaver, der understøtter vores rekruttering af 
frivillige matchere. 
Kommunikationsopgaver på vores sociale medier. 
Presseindsatser i lokale medier. 
Fundraising, herunder udarbejde konkrete ansøgninger. 
Researche nye fonde og fundraisingsmuligheder. 
Sparring omkring kommunikation i Børns Voksenvenner Esbjerg. 

Vi tror, at arbejdet er noget for dig, hvis du har: 
Gode skrive- og formuleringsevner. 
Lyst til at arbejde for at forbedre børns vilkår. 
Godt humør og lyst til at arbejde i teams. 

Vi har i foreningen et bredt udsnit af frivillige med mange forskel-
lige erfaringer og evner, så alle er velkomne til at kontakte os – du 
skal blot have lysten til frivilligt arbejde. 

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring eller skriv til: 
Børns Voksenvenner, Esbjerg 
Område leder Bettina Krammer, Exnersgade 4,  
tlf.: 2616 8700, mail: esbjerg@voksenven.dk   

Se også Børns Voksenvenners hjemmeside på 
www.voksenven.dk 

Børns Voksenvenner Esbjerg søger frivillige til kommunikations- og fundraisingsopgaver  

mailto:esbjerg@voksenven.dk
mailto:esbjerg@voksenven.dk


 

 

BØRN, UNGE OG FAMILIE 

   SIDE 5 

Hele Danmarks Familieklub mangler frivillige ledere i Ribe og Esbjerg 

Hele Danmarks Familieklub I Ribe og Esbjerg 
Hele Danmarks Familieklub er et nyt og ambitiøst tiltag, som net-
op har opstartet lokale familieklubber flere steder i landet og NU 
skal Ribe med på landkortet.  
Og nu er Esbjerg klar til at starte endnu en klub i Kvaglund. 

Frivillig leder til at starte vores første familieklub op i Kraftcen-
trets lokaler i Ribe - er det DIG? 

Frivillig leder til familieklub i Kvaglund - er det DIG? 

Har DU noget at give af? Og vil DU være med til at lege og skabe 
fællesskaber på tværs af forskellige familier, så vi kan blive bedre-
sammen? 
Vi mangler en stærk frivillig leder, der vil være med til at realisere 
drømmen om at samle familier i stærke fællesskaber til hygge, leg 
og gode perspektiver på familielivet - er det DIG? 

Din rolle som frivillige leder: 
Kontaktperson til projektmedarbejder. 
Tage teten på uddelegering af opgaver. 
Sikre overholdelse af den økonomiske ramme. 
Hvis du kan samle et hold af frivillige, så har du selv indflydelse på 
dit team - ellers bistår projektet med rekruttering. 

Inden opstart i familieklubben deltager du i en træningsdag, så du 
er klædt på til at møde familierne. 

Vi forestiller, at du: 
Føler glæde ved at gøre noget godt for andre. 
Er nysgerrig uden at være fordomsfuld, når du møder mennesker, 
som tænker og handler anderledes. 

Er stabil og besidder en vis robusthed og har tid og lyst til at af-
sætte ca. 4 timer hver anden uge i minimum 6 måneder. 
Din faglige baggrund er ikke det afgørende. Dit menneskesyn, 
engagement og kærlige væsen er meget vigtigere. 

Vi tilbyder dig: 
At blive en del af et netværk af familieklubber, som ønsker at væ-
re bedre sammen. 
At være med til at gøre en forskel for familier, som på forskellig 
vis bærer en sårbarhed med sig. 
At få guldkorn på CV'et i form af erfaring og et frivillighedsbevis 
efter 6 måneder. 

Skynd dig at skrive eller ringe til os, hvis du er interesseret. Vi glæ-
der os til at høre fra dig!  

For mere information kontakt venligst: 
Randi Fløe Bjerregaard 
Projektmedarbejder 
HELE DANMARKS FAMILIEKLUB 
bedresammen 
Tlf.: 2482 2689 / rfb@kfumsoc.dk 

Frivillige til et stærkt team af fem frivillige, som har lyst til at 
give en hånd med—er det DIG? (Både til Ribe og Esbjerg). 
Har DU noget at give af? Og vil DU være med til at lege og skabe 
fællesskaber på tværs af forskellige familier, så vi kan blive bedre-
sammen? 
Familieklubben består af 8-9 familier, som i mindst et halvt år 
mødes hver anden uge fra cirka kl. 16.30-19.00 til måltidsfælles-
skab, leg og samvær. 

Din og de andre frivilliges opgaver består i at:  
Sætte rammen for møderne i familieklubben og sætte aktiviteter i 
gang for børn og voksne. 
Skabe en god stemning og få de deltagende familier til at føle sig 
velkomne. 
Arrangere mad til familierne og de frivillige. 
Være iderig og nysgerrig på at bygge bro til foreningslivet og akti-
viteter i lokalsamfundet. 
Inden opstart i familieklubben deltager du i en træningsdag, så du 
er klædt på til at møde familierne. 

Rammen omkring en familieklub 
En lokal familieklub består af 7-9 familier som mødes fast hver 
anden uge i et halvt år. Flere af familierne bærer en sårbarhed 
med sig.  
Familieklubben drives af et team af 4-5 frivillige som sammen 
organiserer og faciliterer samvær, måltidsfællesskab og aktivite-
ter. Der er udarbejdet konceptmateriale til de enkelte mødegan-
ge, så der er god inspiration at hente til aktiviteterne. 

 

Vi forestiller, at du: 
Føler glæde ved at gøre noget godt for andre. 
Er nysgerrig uden at være fordomsfuld, når du møder mennesker, 
som tænker og handler anderledes. 
Er stabil og besidder en vis robusthed og har tid og lyst til at af-
sætte ca. 4 timer hver anden uge i minimum 6 måneder. 
Din faglige baggrund er ikke det afgørende. Dit menneskesyn, 
engagement og kærlige væsen er meget vigtigere. 

Vi tilbyder dig: 
At blive en del af et netværk af familieklubber, som ønsker at væ-
re #bedresammen. 
At være med til at gøre en forskel for familier, som på forskellig 
vis bærer en sårbarhed med sig. 
At få guldkorn på CV'et i form af erfaring og et frivillighedsbevis 
efter 6 måneder. 

Skynd dig at skrive eller ringe til os, hvis du er interesseret. Vi glæ-
der os til at høre fra dig!  

For mere information kontakt venligst: 
Randi Fløe Bjerregaard 
Projektmedarbejder 
HELE DANMARKS FAMILIEKLUB 
bedresammen 
Tlf.: 2482 2689 / 
rfb@kfumsoc.dk 

Hele Danmarks Familieklub mangler frivillige  i Ribe og Kvaglund i Esbjerg 



 

 

Red Barnet Ungdom søger frivillig projektleder til Læringscafe i Esbjerg 

   SIDE 6 

BØRN, UNGE OG FAMILIE 

Vil du lede et sejt projekt, der skaber nye faglige muligheder for 
børn og unge i Esbjerg, så læs mere her! 
Som projektleder for lektiecaféen på Præstegårdsskolen i Esbjerg 
har du det daglige ledelsesansvar for projektet og gruppen af fri-
villige. Det betyder, at du har ansvaret for, at de frivillige og bør-
nene trives i projektet, og at det lever op til de fastsatte målsæt-
ninger. Derudover er du ansvarlig for, i samarbejde med de frivilli-
ge og børnene i lektiecafeen, løbende at arrangere sociale og fag-
lige aktiviteter i forlængelse af den ugentlige lektiehjælp.  

Udover at fungere som projektleder for den samlede gruppe af 
frivillige, kommer du selv til at deltage aktivt som lektiehjælper i 
lektiecafeen på lige fod med de andre frivillige. Lektiecafeen for 
børn i 7.-9. klasse og holder åbent onsdag 15.15-17.15. Alle frivilli-
ge forpligter sig til at have en vagt i lektiecafeen minimum hver 
anden uge.  

Så hvis du tænder på ledelseserfaring kombineret med lektie-
hjælp, er dette job helt sikkert noget for dig! 

Kort og godt tilbyder vi dig: 
Erfaring i projektstyring og -ledelse og muligheden for at få et 
fedt stykke frivilligt arbejde i en landskendt organisation på CV´et. 
Udvikling af dine pædagogiske kompetencer. 
Et netværk af positive, engagerede og sociale frivillige. 
Gratis kurser og træf med relevans for det frivillige arbejde og 
integration. 

Socialt og fagligt samvær mellem dig og børnene på tværs af kul-
tur og etnicitet. 

I bytte får vi: 
En lederaspirant, der kan begå sig i det frivillige arbejde. 
En engageret, pålidelig og tillidsvækkende frivillig, som formår at 
skabe et trygt læringsmiljø for barnet. 
Et nyt medlem af Red Barnet Ungdom med en ren børneattest. 
En frivillig, der kan afsætte mindst 10 timer om måneden. 
En frivillig som binder sig til projektet for minimum et år. 
En frivillig mellem 18-30 år. 

>> Red Barnet Ungdom << er en projektbaseret selvstændig ung-
domsorganisation med 1000 medlemmer. Sammen kæmper vi for 
børn og unges rettigheder med udgangspunkt i FN's børnekon-
vention. Læs mere på www.redbarnetungdom.dk   

For mere information, kontakt venligst: 
Caroline Andersen på mail: 
carolineandersen@redbarnetungdom.dk 

 

 

Vil du være med til at starte en læringscafé op på Præstegårds-
skolen i Esbjerg? Så læs mere her! 
Mange udsatte børn halter bagud i skolen. Nogle mangler hjælp 
derhjemme, andre kan ikke følge med i undervisningen, og mange 
mangler bare et klap på skulderen. Som frivillig i en læringscafé er 
du med til at give disse børn en bedre fremtid! Du indgår i et 
team af unge, der hjælper børnene med at lære på sjove nye må-
der. Din vigtigste opgave er at give børnene faglige og personlige 
succeser. Vi mangler netop DIG som frivillig i Læringscaféen på 
Præstegårdsskolen i Esbjerg 

Læringscaféen vil have fast åbent hver onsdag klokken 15.15-
17.15 og vil være for børn i 7.-9. klasse. Hovedtemaet for lærings-
caféen er faglig læring for børnene gennem lektiehjælp og aktive 
læringsøvelser, hvor spil og fysiske aktiviteter danner rammen for 
faglige øvelser. Således vil man som frivillig i læringscaféerne væ-
re med til at arrangere og facilitere faglige aktiviteter for børnene 
i caféen, heriblandt de aktive læringsøvelser, foruden almindelig 
lektiehjælp. 

Som frivillig vil du sammen med de andre frivillige og Projektle-
derne være med til at planlægge sociale arrangementer, forbedre 
og udvikle cafeen på diverse områder, opretholde en vagtplan og 
hjælpe børnene med at udvikle deres faglige kompetencer. Du vil 
blive en del af et fællesskab, hvor alle hjælper hinanden med en 
begejstring for at gøre en forskel for børnene. Som frivillig forplig-
ter du dig til i gennemsnit at have en vagt minimum hver 2. uge 
samt at tage del i jævnlige planlægningsmøder i frivilliggruppen. 

 

 

 

Vi tilbyder dig: 
Socialt og fagligt samvær og samarbejde mellem dig, de andre 
frivillige og børnene på tværs af kultur og etnicitet. 
Forbedring af dit CV og dine kompetencer indenfor projektudvik-
ling, kommunikation, pædagogik, kulturel forståelse og konflikt-
håndtering.. 
Gratis kurser med relevans for det frivillige arbejde og integrati-
on. 
Udvikling af dine formidlingsmæssige og pædagogiske kompeten-
cer. 
Et netværk af positive, engagerede og sociale frivillige. 
Muligheden for at have indflydelse på et helt nyt projekt. 

I bytte får vi: 
En engageret, pålidelig og ansvarsfuld frivillig med mod på en 
udfordring mht. fagligt at lære fra sig. 
En frivillig, der har en vis pædagogisk forståelse samt tålmodig-
hed. 
Et nyt medlem af Red Barnet Ungdom med en ren børneattest. 
En frivillig, der kan tage minimum en vagt hver anden uge i 
mindst 6 måneder. 
En frivillig mellem 15-30 år. 

For mere information, kontakt venligst: 
Caroline Andersen på mail: 
carolineandersen@redbarnetungdom.dk 

 
 
 

 

 

Red Barnet Ungdom søger frivillige til Læringscafe i Esbjerg 



 

 



 

 

Lær for Livet søger frivillige mentorer til anbragte børn i Esbjerg - Bramming og Ribe 

Vil du gøre en forskel for et anbragt barn? 

Mentorordning - Lær for Livet er et landsdækkende læringspro-
gram for anbragte børn. 

Netop nu søger vi engagerede mentorer til børn i Esbjerg, Bram-
ming og Ribe. Som mentor skal du hjælpe med lektier en gang om 
ugen. Måske er det dig vi søger? 

Som mentor i Lær for Livet er det din primære opgave at støtte 
barnets lektielæsning.  

Vi forventer, at du mødes med barnet 3-4 gange om måneden.  

Du skal være parat til at støtte dit mentorbarn ved at bruge dine 
personlige, faglige og sociale kompetencer, og du skal se dig selv 
som en god rollemodel.  

For at støtte dit arbejde tilbyder vi et mentorprogram der bl.a. 
indeholder Introduktionskursus, supervision, og erfaringsudveks-
ling med andre mentorer. 

Interesseret?  
Du kan læse meget mere om Lær for Livet og vores mentorord-
ning på www.laerforlivet.dk. Du er også meget velkommen til at 
ringe eller skrive med spørgsmål. Vil du melde dig som mentor, 
kan du udfylde ansøgningsformularen på  
blivmentor.laerforlivet.dk 

Om Lær for Livet: 
Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte 
børn og unge. Programmet skal gennem en helhedsorienteret 
indsats sikre omsorgsfuld læring til 1.000 anbragte børn og unge, 
så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe 
et godt liv for sig selv. 

For mere information, kontakt venligst: 
Lær for Livet på tlf.: 6115 6444 eller på mail:  
kontakt@laerforlivet.dk.  
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Har du lyst til at hjælpe unge i sårbare situationer? Så mangler vi 
dig! 

I headspace søger vi frivillige der har lyst til at vejlede, støtte og 
rådgive børn og unge. 

Vi søger engagerede frivillige til vores rådgivning i headspace Es-
bjerg. Arbejdet består i, at være til stede i vores modtagelse og 
tage godt imod de unge der kommer, og ligeledes at afholde råd-
givende samtaler og hjælpe den unge med konkrete udfordringer. 
Udover rådgivning, vil der også løbende være mulighed for at 
deltage i vores events og varetage ungegrupper. 

Om dig: 
Du brænder for at hjælpe sårbare børn og unge på deres præmis-
ser. 
Du har et godt hjerte og ønsker at bidrage til børn og unges triv-
sel. 
Du ønsker at være en del af et frivilligteam, der deler både erfa-
ring og faglig viden med hinanden. 
Du har mulighed for at lægge 3 timers arbejde ugentligt, i 
headspace. 

Du får: 
Mulighed for at gøre en forskel for børn og unge i sårbare situati-
oner. 
Faglig sparring og en dagligdag med en bred og mangfoldig frivil-
liggruppe. 
Mulighed for indflydelse og ansvar for konkrete opgaver. 

Vi glæder os til at møde dig!  

For mere information, kontakt venligst: 
Stine Klemmensen på E-mail:  
sk@headspace.dk 
Hjemmeside: http://headspace.dk/esbjerg 
Find os på facebook: https://www.facebook.com/
headspaceesbjerg/?fref=ts 

Headspace søger frivillige ungerådgivere 

I IMCC arbejder vi for hele verdens sundhed, og du kan være 
med! 

Som frivillig i IMCC åbner der sig en verden af muligheder! 

Vi søger nye frivillige til at varetage vores aktiviteter i Esbjerg, til 
at starte nye aktiviteter og til at organisere og lede vores allerede 
eksisterende aktiviteter samt vores lokalbestyrelse. 

I Esbjerg har vi to aktiviteter. Den ene er "Sexekspressen", som 
arbejder med seksualundervisning for folkeskoleelever i 7. - 10. 
klasse. Den anden er Bamsehospitalet. De arbejder med afmystifi-
cering af sundhedsvæsnet for børnehave- og indskolingsbørn. 
Aktiviteterne er varetaget af frivillige som bl.a. studerer til syge-
plejerske, jordemoder, sociolog, medialog osv. Vores lokalbesty-
relse står for at sikre sammenhængen mellem IMCC og vores akti-
viteter og er varetaget af frivillige fra de to aktiviteter. 

Alle kan blive frivillig for IMCC! Vi har et stærkt fællesskab og kan 
tilbyde en masse ting til dit CV. 

Men vi er også meget mere end det.  
IMCC står for International Medical Cooperation Committee.Vi 
arbejder nemlig også internationalt og har en masse internationa-
le samarbejdspartnere. 

For mere information, kontakt venligst: 
Maja Theresia Jensen på mail: imccesbjerg@gmail.com  

 

 

IMCC Esbjerg søger frivillige til Bamsehospitalet og Sexekspressen 

mailto:imccesbjerg@gmail.com
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Ventilen Esbjerg søger frivillige med erfaring indenfor projektkoordinering og PR 

Synes du PR er spændende? Og vil du være med til at udbrede 
Ventilen i Esbjerg? Så er det måske dig vi står og mangler! 

Ventilen Esbjerg er et anonymt tilbud til unge mellem 15-25 år, 
som kender til følelsen af ensomhed. I Ventilen Esbjerg mødes vi 
til forskellige aktiviteter og madlavning, der danner et godt grund-
lag for at lære nye mennesker at kende. Omdrejningspunkterne 
er madlavning, sjove aktiviteter og et godt fælleskab. 

Vi søger en, der brænder for at lave god PR og som vil være med 
til, at sætte Ventilen Esbjerg på landkortet :) 

Vi leder efter dig, som: 
Er mellem 18 og 29 år, da vi er en ungdomsorganisation, der ar-
bejder med et princip om ung-til-ung, hvor frivillige og unge mø-
des ligeværdigt. 
Kan bruge gennemsnitlig 10-20 timer om måneden på Ventilen - 
fordelt på både aktiviteter med de unge og organisatorisk arbej-
de. Det er ikke et must, at du er aktiv frivillig i mødestedet ved 
siden af dit PR arbejde, men det er naturligvis velkomment! 
Har personligt overskud, og kan møde de unge i tilbuddet lige-
værdigt og engageret. 
Kan være frivillig i Ventilen Esbjerg i mindst 1 år. 

Som frivillig får du: 
En masse dejlige med-frivillige. 
Mulighed for at præge og udvikle Ventilen Esbjerg. 
Grundig uddannelse og tilbud om kurser, hvor du bliver rustet til 
at arbejde med unge og det organisatoriske arbejde, der følger. 

Mulighed for at blive en del af et godt fagligt og socialt miljø med 
en gruppe engagerede frivillige. 
Erfaring inden for PR-arbejde, men også projektudvikling, fore-
ningsarbejde og rekruttering. 
Og selvfølgelig muligheden for at gøre en forskel for unge, der 
føler sig ensomme. 

Som frivillig kommer du på en grunduddannelse, der forløber sig 
over tre dage på et halvt år og giver dig basale færdigheder i 
blandt andet samtaleteknik.  
Det er en fordel, hvis du kan deltage i den obligatoriske uddan-
nelsesdag d. 23. marts 2019. 

Hvis arbejdet som PR-ansvarlig i Ventilen Esbjerg lige er dig, så 
send din ansøgning til os. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Læs mere: 
Hjemmeside: https://ventilen.dk/esbjerg/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ventilenesbjerg/ 

For mere information, kontakt venligst: 
Ventilen Danmark tlf.: 7020 8308, mail: info@ventilen.dk 

 

 

Vil du hjælpe ensomme unge i Esbjerg? 

Ventilen Esbjerg søger frivillige til at arbejde med ensomme unge. 

Lige nu søger Ventilen Esbjerg unge mellem 18 og 28 år til udfor-
drende frivilligt arbejde ca. 20-25 timer om måneden. Vi søger 
særligt unge der har lyst til at få erfaring med projektledelse eller 
PR arbejde. Samtidig skal du også have lyst til arbejdet med en-
somme unge i vores mødested. Vi søger i den angivne aldersgrup-
pe, da vi er en ungdomsorganisation, som arbejder med et princip 
om ung-til-ung, hvor frivillige og unge mødes ligeværdigt. 

Vi tilbyder et stærkt netværk, udviklende kurser og en mulighed 
for at gøre en forskel. Det kræver at du har personligt overskud, 
og at du kan møde de unge i mødestedet ligeværdigt. De unge 
der kommer i mødestedet har alle oplevet ensomhed. Nogen kan 
have lavt selvværd og være usikre i sociale situationer. Ventilen 
fungerer som et øverum, hvor de øver de ting de har svært ved 
og opbygger et netværk med andre i samme situation. 

I mødestedet laver man forskellige aktiviteter sammen, fx at spille 
spil, gå på café, eller lave mad. Som frivillig står man til rådighed, 
hvis de unge har brug for en snak og man skal desuden være med 
til at sikre en tryg atmosfære og en god dynamik i gruppen. I Ven-
tilen benytter vi et princip vi kalder ung-til-ung, hvilket betyder, at 
de frivillige i mødestedet ikke må være færdiguddannede inden 
for det sociale, psykologiske eller pædagogiske felt. Vi forsøger at 
skabe et øjenhøjdeprincip, hvor der ikke er de store forskelle på 
unge og frivillige i mødestedet - ud over det sociale overskud. 

Udover at drive mødestedet arbejder Ventilen for at udbrede 
kendskabet til ensomhedsproblemer blandt unge, bl.a. gennem 

foredrag, events, PR og lignende. Ventilen Esbjerg er en selvstæn-
dig forening, derfor er der en del opgaver omkring rekruttering og 
ledelse af frivillige, PR-arbejde, koordinering, mødeledelse og 
økonomi. Vi søger lige nu særligt frivillige, der har lyst til at få 
erfaringer med det organisatoriske sideløbende med mødesteds-
arbejdet. Alle frivillige deltager i et månedligt frivilligmøde og til 
supervision. 

Som ny frivillig skal du deltage i Ventilens Grunduddannelse, hvor 
du lærer om Ventilens målgrupper og metoder. Grunduddannel-
sen er i tre dage fordelt på ca. et halvt år.  
Næste uddannelsesdag er d. 23. marts 2019. 

Du kan læse mere om Ventilen og vores arbejde på https://
ventilen.dk/esbjerg/ eller facebook https://www.facebook.com/
ventilenesbjerg/ 

Ring eller skriv til os, hvis du gerne vil høre mere om muligheder-
ne. Vi glæder os til at høre fra dig  

For mere information, kontakt venligst: 
Ventilen Danmark tlf.: 7020 8308, mail: info@ventilen.dk 

 

 

Ventilen Esbjerg søger en frivillig PR-ansvarlig  
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Ventilen Esbjerg søger lige nu nye frivillige. Har du lyst og over-
skud til at gøre en forskel for ensomme unge? Og interesser du 
dig for at udvikle aktiviteter? Så er du måske vores nye frivillig. 

Ventilen er et anonymt tilbud til unge mellem 15-25 år, som ken-
der til følelsen af ensomhed. I Ventilen Esbjerg mødes vi til for-
skellige aktiviteter, hygge og madlavning, der danner et godt 
grundlag for at lære nye mennesker at kende. Omdrejningspunk-
terne er madlavning, sjove aktiviteter og et godt fælleskab. 

Ventilen Esbjerg har åben hver søndag. Derudover følger det or-
ganisatoriske arbejde og et månedligt frivilligmøde. 

Vi leder efter dig, som: 
Er mellem 18 og 29 år, da vi er en ungdomsorganisation, der ar-
bejder med et princip om ung-til-ung, hvor frivillige og unge mø-
des ligeværdigt. 
Kan bruge gennemsnitlig 15-20 timer om måneden på Ventilen - 
fordelt på både aktiviteter med de unge og organisatorisk arbej-
de. 
Har personligt overskud, og kan møde de unge i tilbuddet lige-
værdigt og engageret. 
Kan være frivillig i Ventilen Esbjerg i mindst 1 år. 

Som frivillig får du: 
En masse sjove og måske sveddryppende timer med de unge, der 
benytter tilbuddet og dine med-frivillige. 
Mulighed for at præge og udvikle Ventilen Esbjerg. 
Grundig uddannelse og tilbud om kurser, hvor du bliver rustet til 
at arbejde med unge og det organisatoriske arbejde, der følger. 
Mulighed for at blive en del af et godt fagligt og socialt miljø med 

en gruppe engagerede frivillige. 
Erfaring inden for projektudvikling, PR, foreningsarbejde og re-
kruttering. 
Og selvfølgelig muligheden for at gøre en forskel for unge, der 
føler sig ensomme. 

Afslutningsvis er det en forudsætning, at du ikke er færdiguddan-
net indenfor det pædagogiske, psykologiske eller socialfaglige 
felt, hvis du skal være frivillig i Ventilen Esbjerg. Som frivillig kom-
mer du på en grunduddannelse, der forløber sig over tre dage på 
et halvt år og giver dig basale færdigheder i blandt andet samtale-
teknik.  
Det er en fordel, hvis du kan deltage i den obligatoriske uddan-
nelsesdag d. 23. marts 2019. 

Hvis arbejdet i Ventilen Esbjerg er lige dig, så send din ansøgning 
til os. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Læs mere: 
Hjemmeside: https://ventilen.dk/esbjerg/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ventilenesbjerg/ 

For mere information, kontakt venligst: 
Ventilen Danmark tlf.: 7020 8308, mail: info@ventilen.dk 

 

 

Vil du hjælpe Ventilens indsats for ensomme unge og samtidig 
få erfaring med kassererposten? 

Lige nu søger Ventilen Esbjerg unge mellem 18 og 30 år til udfor-
drende frivilligt arbejde ca. 15-20 timer om måneden. Vi søger 
særligt unge der har lyst til at få erfaring med kassererposten, da 
vi står overfor et generationsskifte i frivilliggruppen og derfor sø-
ger frivillige, der vil være med til at lede og bygge en ny frivillig-
gruppe op. Samtidig skal du også have lyst til arbejdet med en-
somme unge i vores mødested. Vi søger i den angivne aldersgrup-
pe, da vi er en ungdomsorganisation, der arbejder med et princip 
om ung-til-ung, hvor frivillige og unge mødes ligeværdigt. 

Vi tilbyder et stærkt netværk, udviklende kurser og en mulighed 
for at gøre en forskel. Det kræver at du har personligt overskud, 
og at du kan møde de unge i mødestedet ligeværdigt. De unge 
der kommer i mødestedet har alle oplevet ensomhed. Nogen kan 
have lavt selvværd og være usikre i sociale situationer. Ventilen 
fungerer som et øverum, hvor de øver de ting de har svært ved og 
opbygger et netværk med andre i samme situation. 

I mødestedet laver man forskellige aktiviteter sammen, fx at spille 
spil, gå på café, eller lave mad. Som frivillig står man til rådighed, 
hvis de unge har brug for en snak og man skal desuden være med 
til at sikre en tryg atmosfære og en god dynamik i gruppen. I Ven-
tilen benytter vi et princip vi kalder ung-til-ung, hvilket betyder, at 
de frivillige i mødestedet ikke må være færdiguddannede inden 
for det sociale, psykologiske eller pædagogiske felt. Vi forsøger at 
skabe et øjenhøjdeprincip, hvor der ikke er de store forskelle på 

unge og frivillige i mødestedet - udover det sociale overskud. 

Derudover arbejder Ventilen for at udbrede kendskabet til en-
somhedsproblemer blandt unge, bl.a. gennem foredrag, PR og 
lignende. Ventilen Esbjerg er en selvstændig forening, derfor er 
der en del opgaver omkring rekruttering og ledelse af frivillige,  
PR-arbejde, koordinering, mødeledelse og økonomi. Vi søger bå-
de frivillige der mest ’tænder’ på arbejdet i mødestedet og frivilli-
ge, der har lyst til at få erfaringer med det organisatoriske. Alle 
frivillige deltager i et månedligt frivilligmøde og til supervision. 

Som ny frivillig skal du deltage i Ventilens Grunduddannelse, hvor 
du lærer om Ventilens målgrupper og metoder - blandt andet 
samtaleteknik, gruppedynamik og konflikthåndtering. Grundkur-
set er i alt tre dage fordelt på ca. et halvt år.  
Næste uddannelsesdag er lørdag d. 23. marts 2019. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Læs mere: 
Hjemmeside: https://ventilen.dk/esbjerg/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ventilenesbjerg/ 

For mere information, kontakt venligst: 
Ventilen Danmark tlf.: 7020 8308, mail: info@ventilen.dk 

 

 

 

Ventilen Esbjerg søger nye aktivitetsfrivillige 

Ventilen Esbjerg søger en frivillig med interesse for kasserer  arbejde 



 

 

Vil du være med til at gøre Esbjerg til verdens bedste sted at 
være barn og ung? 
Har du en lille tovholder-type i maven? Og vil du være med til at 
gøre en forskel for børn og unge i Esbjerg? Så er det nu, du skal 
slå til! 

Medlemmerne i vores lokalafdelinger er lokale unge, der arbejder 
aktivt for at gøre lige præcis deres lokalområde til verdens bedste 
sted at være barn og ung. Vi tror nemlig på, at dem, der kender 
Esbjerg og de unge Esbjergenseres behov allerbedst, er jer, der 
bor i byen og kender den indefra. Er der for eksempel brug for en 
lektiecafé eller en klub til børnene i området? Kunne de unge 
tænke sig en skateboardrampe eller en FIFA-turnering? Eller kun-
ne det være fedt med en byfest for hele byen? 

Som en del af Esbjergs lokalafdeling, vil du derfor være med til at 
skulle holde dig opdateret om, hvad der sker i jeres lokalområde 
og sikre, at der er aktiviteter, som matcher børnene og de unges 
behov. Lokalafdelingerne har nemlig ansvaret for at starte nye 
aktiviteter op, hverve frivillige og børn og unge til aktiviteterne, 
gøre reklame for aktiviteterne og støtte de frivillige på aktiviteter-
ne, så de fungerer bedst muligt – selvfølgelig med sparring fra 
Ungdommens Røde Kors' sekretariat. 

Som frivillig i Esbjergs lokalafdeling er du altså med til at finde på, 
organisere, planlægge og koordinere en hel masse. Det er dig og 
de andre frivillige i lokalafdelingen, der har overblikket, og det er 
jer, som kan hjælpe de frivillige på aktiviteterne i gang og være 
med til at bestemme, hvad der skal ske i byen. Det er helt okay, 
hvis du ikke har prøvet den slags opgaver før – så længe du har 
lyst til at gøre din by til verdens bedste sted at være barn og ung.  

 

Vi søger en række forskellige frivilligroller til Esbjergs kommen-
de lokalafdelings bestyrelse: 
Formand, næstformand, økonomiansvarlig og bestyrelsesmed-
lemmer. 

Du behøver ikke beslutte på forhånd, hvilken rolle, du kunne tæn-
ke dig at udforske. Det vigtigste er, at du synes, det kunne være 
fedt at lave organisatorisk arbejde – lysten er afgørende, erfarin-
gen er mindre vigtig. I Ungdommens Røde Kors har vi et stærkt 
sikkerhedsnet til at hjælpe nye lokalafdelinger i gang, og du har 
en kæmpe organisation med andre frivillige og sekretariater i ryg-
gen til at hjælpe dig. Føler du, at du er særligt god til at jonglere 
med tal og økonomi, har en leder i maven eller noget tredje, du 
særligt brænder for, så skriv det gerne til os i ansøgningen. Vil du 
gerne bare være med til at gøre en forskel der, hvor du bor, så 
send os også en ansøgning. Vi kan helt sikkert bruge lige præcis 
dine evner til at sørge for, at Esbjerg bliver verdens bedste sted at 
være barn og ung. 

Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer for børn og 
unge, der i en periode har brug for en hjælpende hånd. Vi oplever 
et kæmpe engagement fra ungdommen nu til dags, hvor mere 
end 20.000 børn og unge lægger tid, hjerte og idérigdom i sam-
men at skabe ligeværdige og modige ung-til-ung-fællesskaber. Vi 
tror på, at ALLE kan være noget særligt for nogen. 

For mere information, kontakt venligst: 
Kathrine Tang på mail: kathrine@urk.dk 
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BØRN, UNGE OG FAMILIE 
Ungdommens Røde Kors Esbjerg søger frivillige bestyrelsesmedlemmer 

Vil du gøre en forskel for børn og unge og samtidig blive en del 
af en af verdens top 200 NGO'er?  
Så bliv frivillig i GAME's projekt 'Fællesskab på Asfalten' og hjælp 
børn og unge med psykosociale udfordringer ind i idrætsfælles-
skaber. 

Hvad er GAME? 
GAME er en non-profit organisation, der arbejder for at skabe 
sociale forandringer hos børn og unge. Det sker gennem gade-
idræt og gadekultur i 33 boligområder og i gadeidrætshuse i Kø-
benhavn, Viborg, Aalborg og Esbjerg samt i syv forskellige lande, 
herunder Libanon, Jordan og Somaliland. 

I Fællesskab på Asfalten skræddersyr vi træninger i parkour for 
børn op til 15 år, der kæmper med psykosociale udfordringer. 
Lige nu søger vi frivillige til projektet, der har lyst til at give børn 
og unge en god oplevelse med idræt. 

Hvad laver man som frivillig i Fællesskab på Asfalten? 
Som frivillig er du med til at afvikle parkourtræninger en time om 
ugen, hvor du hjælper og støtter børnene undervejs, og er med til 
at gøre idrætsfællesskabet til en god oplevelse. 
Du indgår i en tæt relation med børnene og hjælper dem ind i 
fremtidige fritidstilbud. 
Måske har du selv erfaring med psykisk sårbarhed, eller måske 
synes du, det er en spændende målgruppe at arbejde med. 
Du behøver hverken at have kendskab til parkour eller erfaring 
som frivillig for at være med.     

Hvorfor parkour? 
Parkour er en fysisk disciplin hvor det gælder om at komme fra A 
til B ved løb, hop og klatring. Her tilpasser man sine bevægelser til 
de omgivelser, man befinder sig i, og det stiller derfor få krav til 
udstyr og faciliteter. Parkour som idrætsform er utrolig fleksibel 
og nem at gå til, hvilket betyder at alle uanset niveau eller form 
kan deltage i den samme træning. 

Hvad får du ud af at være frivillig i 'Fællesskab på Asfalten'? 
Du modtager en frivilliguddannelse, hvor du lærer at arbejde med 
målgruppen og tilrettelægge spændende og sjove aktiviteter, som 
er tilpasset de udfordringer, børnene står med. 
Mulighed for at blive rollemodel for børn, der til dagligt har det 
sværere end andre. 
Fantastiske oplevelser sammen med børn og ligesindede frivillige 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

For mere information, kontakt venligst: 
Bente Justesen på mail: 
bj@game.ngo 

 

 

GAME Esbjerg søger frivillige til nyt projekt for psykosocialt udfordrede børn og unge 
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Kirkens Korshær Esbjerg søger frivillige til køkkenet i Varmestuen 
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VÆRESTEDER 

Vil du være med til at lave mad til byens udsatte? 
Kirkens Korshær har siden begyndelsen været drevet af et stort 
frivilligt engagement, hvor mange frivillige arbejder for at skabe 
en bedre hverdag for samfundets mest udsatte. 

Som frivillig i varmestuen i Exnersgade er du og en gruppe frivilli-
ge og ansatte med til at sikre at hjemløse, misbrugere, psykisk 
syge og andre udsatte mennesker har et trygt og sikkert sted at gå 
hen i en ellers hektisk og, for mange, kaotisk hverdag. 
Som frivillig i køkkenet har du rig mulighed for at udfolde dine 
mere eller mindre kulinariske evner. Det vigtigste er, et du har 
lyst til at være en del af et lille team, der hjælper hinanden med 
alt fra at skrælle kartofler til at vende hakkebøfferne og gå ud 
med skrald. 

Vi åbner varmestuen kl. 8 om morgenen, hvor der ér gjort klar til 
morgenmad af varmestuens personale. Omkring kl. 9 begynder 
forberedelserne til dagens varme frokost, som serveres kl. 12.  
Køkkenet ledes med kærlig hånd af Jeanette, der leverer det for-
kromede overblik, menuerne, råvarerne mv. 

Hvor mange timer og hvornår? 
Vi drømmer om, at finde en ny kollega, der har lyst og mulighed 
for at komme ned på varmestuen en gang om ugen. En vagt i køk-
kenet er normalt 4-5 timer, hvor du typisk vil møde ind kl. 9 og er 
færdig kl. 14.    

Som frivillig i varmestuen får du: 
Et meningsfyldt frivilligjob. 
Bliver en del af et fællesskab. 
Opkvalificerende kurser. 
Netværksmøder med andre frivillige. 
Større indsigt i dig selv og andre. 
Opgradering af dit CV. 

For mere information kontakt venligst:  
Camilla Aae, Leder af det sociale 
arbejde, Sydvestjylland 
Tlf.: 5143 0548 eller mail: 
c.aae@kirkenskorshaer.dk   

Projekt Bindeleddet søger frivilligkoodinator til Projekt for unge hjemløse i Esbjerg 

Som frivillig koordinator i Bindeleddet får du erfaring med ledel-
se og organisation.  
Du har ansvaret for planlægning og organisering ift. en gruppe 
mentorer, som skal arbejde med unge hjemløse - en af de mål-
grupper, som der er mest fokus på i øjeblikket i socialt arbejde. 
Du får al den opbakning du skal bruge og et diplom til slut, som 
du kan bruge i din videre færd. Denne stilling er i Esbjerg. 

Hvad er Projekt Bindeleddet? 
Bindeleddet hjælper unge hjemløse til at komme ud af hjemløse-
identiteten, før den ”gror” fast. Mentorer sættes ind på et ung-
domsherberg/værested en-to gange om ugen. Siden bliver men-
tor koblet på én specifik ung.  
I samarbejde med herberg, projektleder og koordinator, skal 
mentor afdække den unges behov, styrke netværk og de færdig-
heder, der skal til for at bo i egen bolig og hjælpe den unge til 
langsomt at overtage ansvaret for sit liv i boligen.  
Din opgave som koordinator er at støtte op om mentorernes ar-
bejde med struktur og ledelse.  

Det tegner godt, og Bindeleddet regner med, gennem vores kom-
mende samarbejder, at være i kontakt med over 200 unge hjem-
løse i 2019. 

Dine opgaver bliver blandt andet at: 
Afholde ansættelsessamtaler. 
Lave årshjul. 
Planlægge møder og aktiviteter. 
Evt. Fundraise. 
Hverve nye folk løbende. 
Rapportere til projektleder. 

Bindeleddet er støttet af VELUX FONDEN i fire år og faciliteres af 
Fonden Morgencafé for hjemløse. 

For mere information kontakt venligst: 
Rune Utzon-Frank på tlf.: 4240 8188 eller 
på mail: rune@morgencafeen.dk 

Café Finns Paraply søger frivillige rådgivere  - jurist eller advokat 

Hjælp os med at hjælpe. 
Du er jurist eller advokat og har lyst til at gøre en forskel for ud-
satte borgere. Vi har mange henvendelser og berører mange juri-
diske områder i rådgivningen, og derfor er det vigtigt for os med 
bredde i vores rådgiverteam. 

Rådgivningen er åben om onsdagen fra 15.30 til 18, men du be-
stemmer selv om du kommer hver gang, hver anden gang, eller 
en gang månedligt. Du har også mulighed for evt. at rådgive uden 
for almindelig åbningstid - vi er i det hele taget fleksible og imø-
dekommende omkring planlægning, så du kan få det frivillige ar-
bejde til at hænge sammen med dit øvrige liv. 

Der er afsat god tid til hver rådgivningssamtale, fordi målgruppen 
ofte er mennesker, der ikke føler sig lyttet til og imødekommet så 
mange andre steder og som ofte har ret så komplekse problem-
stillinger at tumle med. Vi arbejder tæt sammen med gældsråd-
givningen, PÅ FODE IGEN, der ligger samme sted. 

Cafeen er en cafe med en rigtig god stemning og som rådgiver får 
du chancen for at blive en del af det enestående sociale arbejde, 
der gøres her. Du bliver også en del af et mindre rådgiverteam af 
rådgivere fra forskellige faggrupper og der vil løbende være tilbud 
om faglig opdatering, arrangementer og besøg af forskellig art. 

KFUM's Sociale Arbejde driver gratis retshjælp - Råd til Ret - 4 
andre steder i landet. De borgere der benytter rådgivningen, har 
brug for hjælp, når deres liv bliver uoverskueligt og de er oftest 
dybt taknemmelige for at blive taget alvorligt og få overblik. 

Håber du har lyst til at være med. 

For mere information kontakt venligst: 
Daglig leder, Dorthe Uth Eriksen  
på tlf.: 2118 2709 
 

mailto:c.aae@kirkenskorshaer.dk
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Aflastningstjenesten søger frivillige nogle timer om ugen 

SYGDOM OG SUNDHEDSFREMME 

Vi søger frivillige til psykiatrisk afdeling på Spangsbjerg i Esbjerg 

Er du over 25 år og har du lyst og interesse for at være frivillig og i 
kontakt med mennesker med en psykiatrisk sygdom? Så er der 
mulighed for 3 timer ugentligt at være frivillig til en snak i daglig-
stuen, gåture og andet, der er ønske om. 

Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde har et samarbejde med 
psykiatrisk afdeling Esbjerg, om frivillige i dagligstuen på et senge-
afsnit. 

Som frivillig skal man være robust og over 25 år, man er tilstede 
en eller to eftermiddage om ugen fra kl. 14-17, mandag, onsdag 
eller torsdag. Der er en vagtplan, man kan skrive sig på. 

Der er et godt samarbejde med personalet på afdelingen, som er 
behjælpelig med opgaver m.m. 

Opgaverne er at være til stede i dagligstuen for patienterne,  hen-
te drikkevarer i køkkenet og sørge for eftermiddags forplejningen. 
Gå ture med patienter, der har ønske om det og andet de kunne 
have brug for hjælp til. 

Har dette din interesse, kontakt venligst:   
Ingrid Bang, tlf.: 2335 5210 eller mail:  
ebjerg@aflastningstjenesten.dk eller læs mere på 
www.aflastningstjenesten.dk  

Aflastningstjenestens frivillige i vågeopgaver sidder ved døende, 
hvor der ingen pårørende er eller hvor pårørende har behov for 
at få nogle timer fri. Vi sidder i private hjem, på plejecentre og 
på Hospice Sydvestjylland. 

Vores mål er at ingen skal ligge og dø alene. 

Vi sidder ved døende, der har brug for én ved deres side til at 
holde i hånd eller bare være. Pårørende har ofte brug for efter 
nogle dage at holde lidt fri, så kan vi være der. Enkelte døende 
har ingen pårørende, og det giver god mening for frivillige at kun-
ne være der. 

Som frivillig kan man vælge at sidde om dagen, aften og om 
natten, de fleste opgaver ligger om aftenen og om natten. Som 
frivillig bestemmer man selv, hvor mange timer man kan sidde ad 
gangen. 

Opgaven er her og nu opgaver, hvor der bliver ringet samme dag 
ofte indenfor få timer før opgaven sættes igang. Der er altid mu-
ligt at sige nej hvis man ikke kan. 

Har dette din interesse, kontakt venligst:   
Ingrid Bang, tlf.: 2335 5210 eller mail:  
ebjerg@aflastningstjenesten.dk eller læs mere på 
www.aflastningstjenesten.dk  

 

 

Har du tid og interesse til at være besøgsven og aflaste en ægte-
fælle til en sygdomsramt, så kontakt os og hør nærmere. 

Som frivillig besøgsven besøger du et ensomt eller sygdomsramt 
menneske nogle timer om ugen, flere steder er der en ægtefælle, 
der har brug for at komme ud hjemmefra nogle timer. 

Der er brug for både mænd og kvinder, alder har ingen betydning, 
men din interesse for at give et andet menneske din tid har stor 
betydning. 

Besøget aftales med hjemmet vi kommer i, og indholdet af besø-
get er afhængig af, hvad I aftaler. Der er ingen praktiske- eller 
plejeopgaver, besøget handler om at være samtaleven, hygge og 
have tid, eventuelt til en gåtur. 

At give sin tid og være aktiv lytter er ofte en mangel. Som frivillig 
besøgsven kan vi adsprede og være til stede for den vi besøger. 
Få timers besøg kan betyde rigtig meget for dem som sidder ale-
ne eller for den ægtefælle, der har brug for at komme ud fra 
hjemmet nogle timer. 

Som frivillig i Aflastningstjenesten får du tilbud om kurser og mø-
der og vi siger også tak for indsatsen ved en nytårskur og en som-
merudflugt. Ved disse sammenkomster er der mulighed for at 
blive en del af et socialt netværk. 

Vi har tavshedspligt og der skal afleveres en straffesattest ved 
opstart. 

Udover besøgsvenner har vi også opgaver  
På Spangsbjerg psykiatrisk afd. 
På Plejecentre. 
På Hospice Sydvestjylland. 
Som  frivillig i vågetjenesten, hvor vi sidder nogle timer ved døen-
de. 
Som frivillige musikere. 

Har dette din interesse, kontakt venligst:   
Ingrid Bang, tlf.: 2335 5210 eller mail:  
ebjerg@aflastningstjenesten.dk eller læs mere på 
www.aflastningstjenesten.dk  

Aflastningstjenesten søger frivillige til Vågetjenesten 

Aflastningstjenesten søger frivillige besøgsvenner nogle timer om ugen 
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Blå Kors  søger chauffører og medhjælpere til genbrugsbutik i Esbjerg 

HUMANITÆRE 

Kan du lide at være aktiv? 

Blå Kors Genbrug i Esbjerg er en stor og spændende butik, hvor 
du kan købe næsten alt til boligen, blive godt klædt på og få god 
betjening af de frivillige medarbejdere.  
Det er et godt sted at være frivillig med rummelighed og højt til 
loftet. Vi har plads til grin, og vi har det rigtig godt med hinanden.  
Vi du være med i dette fantastiske arbejde? 

Din opgave. 
Vi henter møbler og dødsboer hos vores kunder, ligesom vi også 
bringer møbler ud, som bliver købt i butikken. Vi søger flere frivil-
lige hænder til dette arbejde.  
Vi er opdelt i teams, og du vil derfor for det meste være med på 
et fast hold på en fast dag.  
Vi har hjælpemidler, der letter flyttearbejdet. Vores lastbil kan 
køres med det lille kørekort. 

De fleste har en vagt om ugen. Vi forsøger at tilpasse, så det pas-
ser efter dine ønsker og muligheder. 

 

Vi forventer. 
Du er stabil og ønsker at arbejde for at fremme et godt samarbej-
de. Til gengæld kan vi tilbyde dig et hyggeligt fællesskab og alt det 
kaffe, du kan drikke. Og ikke mindst, at du med dit arbejde er med 
til at hjælpe folk i Danmark, som har det svært.     

Bliver du frivillig hos os er du samtidig med til at hjælpe sociale 
udsatte herhjemme i Danmark. Der er stort behov for hjælp 
blandt alle aldersgrupper.  

 Vi glæder os til at høre fra dig. Kontakt os helt uforpligtende, 
inden du endeligt beslutter dig for, om det er noget for dig. Vi 
giver gerne en rundvisning.  

For mere information, kontakt venligst: 
Kirsten Nørlund på tlf.: 2968 9666. 

 

 

Ting med ledning - lige noget for dig? 

Din opgave. 
Er du lidt af en elektronik-nørd er dette frivillige arbejde måske 
noget for dig? Du kommer til at hjælpe med at teste lamper, ste-
reoanlæg, IT-udstyr, TV-apparater og meget andet, der kan 
sættes strøm til. Du kommer også til at hjælpe med prismærkning 
og opsætning af disse varer i butikken.        

Din arbejdstid. 
De fleste arbejder 4 timer om ugen. Vi forsøger så vidt muligt at 
tilpasse efter dine ønsker og muligheder.  

 

 

 

Vi forventer. 
Du er stabil og ønsker at arbejde for at fremme et godt samarbej-
de. Til gengæld kan vi tilbyde dig et hyggeligt fællesskab og alt det 
kaffe, du kan drikke. Og ikke mindst, at du med dit arbejde er med 
til at hjælpe folk i Danmark, som har det svært.       

For mere information, kontakt venligst: 
Kirsten Nørlund på tlf.: 2968 9666. 

 

 

 

Blå Kors  søger elektronikmand M/K til genbrugsbutik i Esbjerg 

Blå Kors søger frivillige til genbrugsbutik i Esbjerg 

Med fire timer om ugen gør du en stor forskel. 

Din opgave. 
Der er mange forskellige opgaver, som du kan vælge imellem, fx: 
Sortering og klargøring af de varer, som vi får doneret. Det kan 
være tøj, isenkram, bøger, musik og elektronik. 
Klargøring af møbler og udstillinger i butikken. 
Indretning og dekoration i butikken. 
Kunde- og kassebetjening. 
Hente og bringe varer hos vores kunder. Vores lastbil kan køres 
med det lille kørekort.  

Der kan også være andre opgaver. Vi hjælper hinanden i løbet af 
arbejdsdagen, og giver en hånd med, hvor der trænger.     

 

 

 

Din arbejdstid. 
De fleste arbejder 4 timer om ugen. Vi forsøger så vidt muligt at 
tilpasse efter dine ønsker og muligheder.  

Vi forventer.   
Du er stabil og ønsker at arbejde for at fremme et godt samarbej-
de. Til gengæld kan vi tilbyde dig et hyggeligt fællesskab og alt det 
kaffe, du kan drikke. Og ikke mindst, at du med dit arbejde er med 
til at hjælpe folk i Danmark, som har det svært.      

For mere information, kontakt venligst: 
Kirsten Nørlund på tlf.: 2968 9666. 

 

 

SIDE 15 



 

 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Nørkleklubben 

Røde Kors Esbjerg Kvindenetværket søger stærke kvinder 

Vær med til at give en stor hjælp på vejen tilbage til en normal 
tilværelse. 

Kvindenetværket hjælper kvinder, der har været på krisecenter 
pga. vold eller mishandling. Efter de flytter væk fra krisecenteret 
har de stadig brug for en hjælpende hånd, og det er her vi gerne 
vil have din hjælp.  

Vi søger stærke besøgskvinder, som vil være med til at gøre en 
forskel ved at støtte de voldsramte kvinder. Du skal derfor have 
overskud og lyst til at være der for den anden kvinde. Det kan 
være, at hun gerne vil have dig med som støtte på Kommunen 
eller også har hun bare brug for en at snakke med. 

Ved at være besøgsven gør du en stor forskel for en af de volds-
ramte kvinder. Samtidig får du også et indblik i en anden persons 
hverdag, som måske er meget forskellig fra din egen. 

Vi forventer at du: 
Er god til at lytte. 
Er tolerant. 
Er psykisk robust. 

Overholder tavshedspligten. 
Kan fremvise ren børneattest.  

Er du over 25 år og har du lyst til at bruge ca. 2 timer om ugen 
sammen med en anden kvinde, så kontakt os gerne. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vil du hjælpe? Kontakt venligst:  
Ezy von Qualen på  
tlf.: 2265 0823 / 3026 4775. 

Vil du sy og strikke til et godt formål? 
Den frivillige kommer til at skulle sy og strikke, da formålet med 
arbejdet er at lave tøj, til børn i bl.a. Hviderusland og Afrika. 

Arbejdet giver masser af socialt samvær da vi hjælper hinanden - 
og der er god mulighed for at få gode venner. 

Hvor tit, hvornår og hvor? 
Arbejdet foregår en gang om ugen, tirsdag 13.30-16.00, og hvor 
meget tid man derudover bruger er frivilligt. Desuden er det  selv-
følgelig også muligt at sy og strikke derhjemme. 

Forventninger til den frivillige. 
Vi stiller ingen specielle krav til den frivilliges uddannelse, udover 
at man selvfølgelig skal kunne sy og strikke. 
Derudover skal man være ansvarsfuld, kunne samarbejde og have 
en sans for humor. 

 

Om organisationen. 
Vi arbejder som det fremgår med håndarbejde, vi brænder for at 
hjælpe og gøre en forskel. 

For mere information, kontakt venligst: 
Jytte Weltz på tlf.: 7513 7507 / 2291 1623  
eller mail: jytteweltz@net109.dk 

 

   

HUMANITÆRE 

Vær med til at skabe orden og overblik. 

Din opgave. 
Vi får dagligt doneret mange gode og fine ting til vores butik. Va-
rernes vej til butikken starter på vores lager, hvor vi grovsorterer 
til de enkelte afdelinger. Vi har et overskueligt system - og så er 
det bare spændende at være i den afdeling, hvor du vil være med 
til at sætte standarden for de varer, skal der videre til butikken.  

Du vil få en grunding oplæring.  
De fleste arbejder 4 timer om ugen. Vi aftaler, hvad der passer for 
dig og os.  

 

 

Vi forventer. 
Du er stabil og ønsker at arbejde for at fremme et godt samarbej-
de. Til gengæld kan vi tilbyde dig et hyggeligt fællesskab og alt det 
kaffe, du kan drikke. Og ikke mindst, at du med dit arbejde er med 
til at hjælpe folk i Danmark, som har det svært.      

For mere information, kontakt venligst: 
Kirsten Nørlund på tlf.: 2968 9666. 

Blå Kors  søger frivillige til grovsortering til genbrugsbutik i Esbjerg 
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HUMANITÆRE 

Opgangsvenner er et frivilligt tilbud til tidligere misbrugere, som 
er tilknyttet Opgangsfællesskabet eller Dagcenter for misbrug. 

Opgangsvenner er en aktivitet i Røde Kors, verdens største huma-
nitære organisation. Som frivillig i Opgangsvenner møder du 
mennesker der står i en vanskelig livssituation. Du vil derfor blive 
klædt på til opgaven gennem kurser. Sparringsmøder og fælles 
arrangementer. 

Vi lægger meget vægt på, at både frivillige og opgangsbeboere/
tidligere opgangsbeboere, samt tilknyttede til Dagcenter for mis-
brug er med til at udvikle aktiviteten og derfor vil din deltagelse 
og mening have indflydelse på de aktiviteter, der er i Opgangs-
venner. 

Din opgave som frivillig er: 
Samtale og lytte - være til stede - vise omsorg - skabe ro og glæde 
- medvirke til at udvide sociale relationer og netværk for modta-
gerne. 

Som frivillig i Opgangsvenner skal man være min. 21 år ( i følge 
samarbejdsaftalen mellem Røde Kors og Misbrugcenteret).  

 

Man skal være moden og stabil, og kunne udføre opgaverne i 
overensstemmelse med Røde Kors-aftalen, samt overholde ram-
mer og regler for Opgangsvenner. 

Som frivillig i Røde Kors er man ligeledes underlagt tavshedspligt, 
og det forventes, at man deltager i relevante kurser og møder, 
som Opgangsvenner tilbyder. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vil du hjælpe, så kontakt venligst: 
Marianne Johansen på tlf.: 2785 1710 eller mail:  
annesminde@gmail.com  eller Bente Lausten på  
tlf.: 4222 2531 eller mail: laustenfilm@gmail.com  

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Opgangsvenner 

Vil du være en frivillig ven for en flygtning/flygtninge familie? 

Vi mangler frivillige, der vil hjælpe flygtninge med at få en god 
start i lokalsamfundet. Det kan være svært, at få hverdagen til at 
fungere, når alt er nyt. Som frivillig bliver du en dansk ven, der 
mødes med en flygtning ca. 2-3 timer hver anden uge. Vi gør vo-
res bedste for at matche folk, der har noget til fælles – på den 
måde får I begge mest ud af venskabet. 

Ting I kan lave sammen: 
Øve det danske sprog, fx lave lektier, se tv eller læse avis. 
Tage på ture, fx museum, biograf, koncert, café eller skoven. Tale 
om hverdagens udfordringer. Tale om hinandens kultur, traditio-
ner og højtider. Læse og forstå breve fra myndighederne. 

For mere information, kontakt venligst: 
Ella Hedegaard Andersen på tlf.: 2893 4076 / 2265 0811 
eller mail ella.hedegaard@gmail.com. 

Røde Kors Esbjerg søger kontaktpersoner for flygtninge 
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Røde Kors Esbjerg søger mentorer til løsladte 

Røde Kors i Esbjerg mangler lige nu mentorer, som vil støtte 
fængslede, når de skal løslades. Er det noget for dig? 

Mange løsladte har svært ved at få hul på et liv i frihed, med alt 
hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job- og uddannelsessøg-
ning, adgang til et godt fritidsliv og overskud til dagligdagens gø-
remål – og mange står alene med disse udfordringer. 

Hvordan kan du gøre en forskel? 
Som frivillig i Primus Motor, Røde Kors' mentorordning for løslad-
te, kan du tilbyde løsladte en tillidsfuld relation og støtte den løs-
ladte i at overkomme de udfordringer, der kan opstå før, under 
og efter løsladelse. Du samarbejder med en anden mentor om 
opgaven. 

Hvilke krav stiller opgaven til dig? 
Bor du i eller omkring Esbjerg? Har du stor livsererfaring, og er du 
moden, minimum 25 år? Er du god til menneskelige relationer, 
stabil og indstillet på at tilbyde et andet menneske kontinuerlig 
støtte i minimum 14 måneder?  Vil du bruge 3-5 timer om ugen til 
at støtte et menneske i at komme godt i gang med livet i frihed? 

Er du indstillet på at dele opgaven med en anden frivillig mentor?  
Kan du sikkerhedsgodkendes? Så er det måske dig, vi mangler. 

Fundament for frivillige i Primus Motor. 
Alle frivillige i Primus Motor introduceres grundigt til opgaven, 
deltager i løbende supervision og erfaringsudveksling og tilbydes 
kompetenceudvikling flere gange årligt.  

Primus Motor er støttet af TrygFonden. 

Vil du høre mere? Kontakt venligst:  
Aktivitetsleder Svend Ole Madsen tlf. 2974 1763 eller mail:  
esbjerg.primusmotor@rodekors.dk. 

mailto:esbjerg.primusmotor@rodekors.dk


 

 

HUMANITÆRE 

Er du god til tøjsortering, ekspedering af kunder, butiksarbejde, 
reklame, marketing samt prisvurdering af varesortiment? Så 
mangler vi DIG! 

Vi søger frivillige hjælpere, M/K, til vores nye butik. Den nye butik 
er en sammenlægning af vores nuværende 3 butikker.  

Arbejdet omfatter bl.a. tøjsortering, ekspedering af kunder, bu-
tiksarbejde samt prisvurdering af varesortiment (herunder tøj, 
bøger, dekoration, møbler og brugskunst). Desuden mangler vi 
chauffører og folk, der kan arbejde med reklame og marketing. 

Udover at du gennem arbejdet er med til at gøre en forskel ude i 
verden, vil du også indgå i et stærkt socialt samvær med de andre 
frivillige i butikken. Vi hygger os med hinanden og har også tid til 
at tage en snak med de kunder, der kommer forbi. Du vil også 
blive tilbudt kurser med de andre frivillige således du er klædt på 
til arbejdet. 

Overskuddet går til Røde Kors' nationale og internationale hjæl-
pearbejde. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

For mere information, kontakt venligst: 
Michael H. Jensen på tlf. 4089 0777 eller  
mail: mhjen@rødekors.dk   

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til vores genbrugsbutik i Storegade 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Familienetværket Esbjerg Afd. 

Familienetværk for socialt svage familier 

Aktiviteten omfatter f.eks. fælles spisning, lege og aktiviteter for 
børn, udflugter, at tage med i arrangerede besøg i svømmehal 
mm. 

Måske kan du hjælpe familierne, eller enkelte familiemedlemmer 
til at være med i andre aktiviteter enten i Røde Kors eller i andre 
foreninger f.eks. sportsforeninger. 

Familierne kan omfatte familier med mindre børn, unge i puber-
teten, men også enlige unge eller ældre er velkomne. 

I Aktiviteten er du med til at glæde andre, og du får selv også 
meget glæde ved at være med. 

Du kan være frivillig fra 18 år til 100 år. 

Har du lyst til at være en del af Familie Netværket, så kontakt os 
gerne. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vil du hjælpe? Kontakt venligst:  
Ezy von Qualen på  
tlf. 2265 0823 / 3026 4775. 
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Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Besøgstjenesten 

Er du vores nye kollega i besøgstjenesten i Røde Kors Esbjerg? 

Vi har travlt og søger derfor nye kollegaer til vores team i besøgs-
tjenesten. 

Teamet omkring besøgstjenesten mangler et par nye kollegaer til 
at hjælpe med at koordinere arbejdet med ensomme i Esbjerg. 

Arbejdet består i at håndtere henvendelser fra nye modtagere og 
besøgsvenner, at holde møder og matche modtagere og besøgs-
venner og at lave opfølgende arbejde en gang om året. Der ud 
over deler vi materiale rundt på sygehuse og plejecentre efter 
behov. 

Vi mødes to gange om måneden og koordinerer arbejdet. Her 
registreres nye besøgsvenner, planlægges PR-tiltag og årets to 
arrangementer - et julearrangement og en sommerudflugt for 
modtagere og besøgsvenner. 

Som frivillig i Røde Kors har du mulighed for at indgå i både store 
og små sociale fællesskaber på tværs af organisationens aktivite-
ter. Har du lyst, er der rigtig mange spændende arrangementer og 
kurser, du kan deltage i. 

 

Du kan se os og vores kontaktoplysninger på Esbjerg Røde Kors 
facebookside. 

Vi glæder os til at høre fra dig 

For mere information, kontakt venligst: 
Sonja Kristensen på tlf.: 6166 5187.  

 

 



 

 

Har du 3 timer i overskud hver 14. dag?  
Og har du lyst til at yde en social og praktisk håndsrækning til 
patienter, der gerne vil have besøg, mens de ligger på sygehus? 

Den frivillige indsats er et ekstra tilbud til patienter og erstatter 
ikke det professionelle personales opgaver.  
Sygehusbesøgstjenesten er et tilbud om medmenneskelig støtte 
og skal ses som et supplement til de ansattes indsats. 

Du skal besidde følgende egenskaber: 
Have situationsfornemmelse. 
Være udadvendt og imødekommende. 
Kunne tale med alle slags mennesker. 
Være rolig og god til at skabe relationer. 

Vi tilbyder: 
Introduktion til det frivillige arbejde på sygehuset og i Røde Kors. 
Masser af udfordringer. 
Glæde ved at være med til at gøre en forskel for andre menne-
sker. 

Hvis det lyder som noget for dig, hører vi gerne fra dig. 

For mere information, kontakt 
venligst: 
Ella Hedegaard, tlf.: 2893 4076 / 
2265 0811 eller mail:  
ella.hedegaard@gmail.com 

   

HUMANITÆRE 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Patientstøtten - Sygehusbesøgstjenesten 

Formålet med Vågetjenesten er, at give medmenneskeligt nær-
vær til døende i den sidste periode hos mennesker, der ikke har 
pårørende eller som aflastning for pårørende. 

Hvad skal jeg lave? 
Din opgave er at skabe ro og tryghed. 
Du skal ikke erstatte plejepersonalet, men give den døende lidt af 
din tid og dit overskud til at lytte, snakke og være nærværende.  

For at blive frivillig skal du: 
Have erfaring med omsorg for døende mennesker. 
Være moden og ansvarsfuld. 
Være god til at lytte. 
Være psykisk robust. 
Du skal være minimum 25 år, da det er vigtig at have nogen livs-
erfaring. 

Hvad får jeg ud af det? 
Du bliver tilbudt relevante kurser, temadage og erfaringsudveks-
ling. 
Glæden ved at gøre en forskel for andre mennesker. 
Introduktion til det frivillige arbejde på sygehuset og i Røde Kors. 
Masser af udfordringer. 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
Vil du hjælpe så kontakt venligst: 
Ella Hedegaard på  
tlf.: 2265 0811 / 2893 4076  
eller mail:  
ella.hedegaard@gmail.com 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Vågetjenesten på Sydvestjysk Sygehus 
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Frivillighuset Vindrosen 
Frivillighuset Vindrosen søger frivillig-ambassadører 

Bliv ambassadør på dit studie for frivilligt socialt arbejde. 
Vil du hjælpe frivillige sociale foreninger og studerende med at 
finde hinanden? Så bliv frivillig-ambassadør på dit studie. 

Frivillighuset Vindrosen søger frivillig-ambassadører på Esbjerg 
kommunes uddannelsesinstitutioner. Som de frivilliges ambassa-
dør bliver det din opgave at introducere studerende for frivilligt 
socialt arbejde. Det gør du ved at planlægge oplæg af forenings-
frivillige om frivilligt socialt arbejde. 

Jo flere studerende, du introducerer for frivilligt socialt arbejde, 
des flere mennesker er du med til at hjælpe. 

Opgaver: 
Arrangere oplæg om frivillighed på din undervisningsinstitution, 
f.eks. i starten af en lektion. 
Du arrangerer tid og sted i samarbejde med dit studie og frivillige 
fra vores 160 medlemsforeninger. 
Til selve oplægget introducerer du de studerende for den frivilli-
ge, som derefter fortæller om sit arbejde, sin forening og om mu-
ligheden og gevinsten ved at blive frivillig. 

Målet: 
At rekruttere unge frivillige til vores medlemsforeninger og øge 
studerendes kendskab til frivilligt socialt arbejde. 

 

Baggrunden: 
Studerende har som de fleste andre stor gavn af at være frivillige i 
sociale foreninger. De får gode sociale kompetencer og beriges 
som mennesker ved at hjælpe andre. 

Der er dog en udvidet pointe i at være frivillig, når man studerer. 
Hvis man læser til f.eks. pædagog, lærer, socialrådgiver eller an-
det, er det et stort plus både fagligt og på CV’et at kende til den 
frivillige verden. De frivillige sociale foreninger kan nemlig noget, 
som det offentlige ikke kan. Det betyder, at ens pallette af hjæl-
pemuligheder i et fremtidigt arbejde er væsentligt forstørret, hvis 
man kender til og kan samarbejde med frivillige sociale forenin-
ger. 

Arbejdsmængde efter aftale. 

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring eller skriv til: 
Frivillighuset Vindrosen 
Tlf.nr: 7545 7085 eller mail:  
vindrosen@vindrosen-huset.dk 
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To timer om ugen er nok til at give et barn en god skolestart! 

Vær sammen med et flersproget barn mellem 3 og 8 år - to timer 
om ugen. Leg sammen, læs historier, syng, gå en tur sammen. 
Barnet får din fulde opmærksomhed og lærer derved dansk 
sprog, kultur og levevis på en legende måde. 

Hvem er børnene? 
Børnene er mellem 3-8 år og fælles for dem alle er, at de har 
dansk som andetsprog. Til dagligt går de i børnehave eller skole, 
og de er på mange måder pæredanske, men får som udgangs-
punkt ikke talt og trænet dansk i tilstrækkelig grad. Det påvirker 
deres liv og fremtidsmuligheder. Her kommer du ind. 

Hvem er du? 
Hvilken baggrund du har er underordnet. Om du er studerende 
eller pensioneret er ikke vigtigt. Det vigtigste er dit overskud, en-
gagement og din lyst til at dele ud af din erfaring og fortrolighed 
med dansk hverdagsliv, uskrevne regler, samfundsforhold, kultur 
og meget mere.  
Hos 2 Timer om Ugen kommer du ikke til at arbejde med et fast 
pensum, som du og barnet skal igennem. Barnet får øvelse i og 
kendskab til det danske sprog og de danske kulturforhold blot ved 
at tilbringe tid sammen med dig.  
Som frivillig hos 2 Timer om Ugen er der med andre ord frie ram-
mer for, hvad du og barnet skal lave i jeres ugentlige to timer.  

Gør blot det, du ved, at du er god til, og som du ved, vil give dig 
og barnet nogle gode, spændende og lærerige stunder sammen. 

Vi har ansat en koordinator med kontor i Esbjerg, som du mødes 
med. Hun kender de børn, der trænger til at få en frivillig til-
knyttet, og hun matcher jer. Du kan til hver en tid spørge hende til 
råds, hvis du skulle være i tvivl om noget. Hun arrangerer kurser 
og sammenkomster for de frivillige og for alle, der er tilknyttet 2 
Timer om Ugen, børn og voksne. 

Vi glæder os til at høre fra dig!  

For mere information, kontakt venligst: 
Koordinator, Havvanur Demir 
Stengårdsvej 319 
6705 Esbjerg Ø 
Mobil 93 93 87 88 
Mail: esbjerg.2timeromugen@gmail.com 
www.2timeromugen.dk 

 

HAR DU 2 TIMER I OVERSKUD OM MÅNEDEN? VI SØGER 30+ 
MENTORER 

Vil du hjælpe en af vores internationale tilflyttere til Esbjerg eller 
Varde kommuner med at blive hurtigere integreret? Vi mangler 
dansktalende mentorer 

Har du ET PAR TIMER i overskud om måneden? 

Mentornetværk i Esbjerg/Varde har i øjeblikket 32 søde nydan-
skere, som har været forbi vores kontor og er blevet interviewet. 
Alle glæder sig til at, vi finder en frivillig mentor til dem. Alle øn-
sker at tale dansk bedre og få lidt større netværk. 

Hvis du har lyst til at lære et spændende menneske fra udlandet 
at kende, som også bor her i lokalområdet i enten Esbjerg eller 
Varde kommuner, så KONTAKT OS SNAREST. 

Herefter mødes vi en dag på vores kontor, så vi kan lære dig lidt 
at kende og FINDE ET GODT MATCH mellem dig som mentor og 
en af vores internationale tilflyttere (som så bliver din mentee). 

 

Bare rolig: Du får meget mere information og bliver godt klædt på 
til opgaven. GLÆD DIG, du får mulighed for at gøre EN STOR FOR-
SKEL. Ofte kommer du som mentor til at lære mindst lige så me-
get, som din mentee gør. 

ER DU NYSGERRIG? Så kontakt os. Vi er her hverdage 9-16, tors-
dage til 19, og vi ELSKER AT DANNE BRO, så vores nydanskere får 
en god og hurtig integration. 

For mere information, kontakt venligst: 
Mentornetværk i Esbjerg/Varde 
Exnersgade 4., 2. 6700 Esbjerg 
M: 21497459 / 20425793  
Hjemmeside: http://www.mentoresbjerg.dk 
Find os på facebook: https://www.facebook.com/mentoresbjerg/ 

 

 

INTEGRATION & ETNISKE MINORITETER 
2 Timer om Ugen søger frivillige 

Mentornetværket Esbjerg/Varde søger frivillige 
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Forbrugerrådet Tænk Esbjerg søger frivillige koordinator til Gældsrådgivning 

   

RÅDGIVNING 
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Forbrugerrådet Tænk Esbjerg søger frivillige gældsrådgivere  

Kunne du tænke dig at skabe en konkret positiv forandring i 
udsatte gældsramte borgeres liv og hjælpe dem på rette spor 
igen?  

Så har vi brug for din hjælp. Vi søger lige nu koordinatorer til vo-
res afdeling i Esbjerg. 

Gældsproblemer er blandt andet med til, at stadig flere danskere 
sættes på gaden med katastrofale følger for deres liv og velfærd. 
Du kan være med til at bremse udviklingen og derigennem gøre 
en forskel for gældsramte borgere som frivillig i  Forbrugerrådet 
Tænks Gældrådgivning i Esbjerg. 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig NGO, som tilbyder fortro-
lig, uvildig og gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. 
Målet er at afhjælpe gældsproblemer og hjælpe med at få styr på 
privatøkonomien. 

I er over 120 frivillige rådgivere med enten finansiel, juridisk eller 
social faglig baggrund engageret i et af vores syv rådgivningscen-
tre. Siden Gældsrådgivningen åbnede i februar 2010 til slutningen 
af 2017, har mere end 15.000 borgere fået rådgivning. 

Du vil således blive en del af et fællesskab med andre frivillige og 
sammen hjælper I socialt udsatte borgere, som ofte står i en svær 
situation, med at skabe overblik og få styr økonomien. 

Arbejdsopgaver som koordinator: 
Du gennemgår borgernes ansøgninger og booker dem ind til råd-
givning. 
Du modtager telefonkald og besvarer mails fra borgerne. 
Du har det overordnede overblik over rådgivningscenterets 
bookinger, og koordinerer løbende med de frivillige gældsrådgive-
re. 
Du modtager borgerne i receptionen. 
Du sørger for praktiske ting, såsom printer, scanner og kontorar-

tikler. 

Forventninger til dig: 
Du skal helst  afsætte tre timer om ugen og gerne forpligtige dig 
for mindst ét år. 
Du er god til at koordinere, holde overblik og have flere bolde i 
luften samtidigt. 
Det er en fordel, hvis du har en finansiel, juridisk eller socialfaglig 
baggrund eller er under uddannelse indenfor dette. 
Du skal have tålmodighed, menneskelig indsigt og gode kommuni-
kative evner, da du vil have med mennesker at gøre, som også har 
andre udfordringer end blot økonomiske problemer. 
IT-kendskab på brugerniveau. 

Hvad tilbyder vi: 
Mulighed for at hjælpe andre, som står i en svær situation. 
Mulighed for at stifte bekendtskab med problemstillinger fra din 
uddannelse i praksis. 
Praktisk erfaring i at være et centralt koordinerende led. 
Grundig introduktion og løbende opkvalificering i af kurser samt 
mulighed for sparring med en faglig medarbejder. 
Du lærer en masse nye mennesker at kende og får udvidet dit 
netværk, samtidig med at du udvikler dine personlige kompeten-
cer. 

Læs mere på www.gæld.tænk.dk - og hvis du har nogle spørgs-
mål, så kontakt os endelig. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
Kontakt person: Lui Lundin, projekt konsulent,  
tlf.: 2297 2456, mail: lvl@fbr.dk 

  

 

Ildsjæl med styr på jura eller økonomi? 

Kunne du tænke dig at skabe en konkret positiv forandring i ud-
satte gældsramte borgeres liv og hjælpe dem på rette spor igen? 
Så har vi brug for din hjælp. Vi søger lige nu frivillige rådgivere til 
vores afdeling i Esbjerg 

Du vil således blive en del af et fællesskab med andre frivillige og 
sammen hjælper I socialt udsatte borgere, som ofte står i en svær 
situation, med at skabe overblik og få styr økonomien. 

Arbejdsopgaver som rådgiver: 
Rådgive og vejlede andre om deres muligheder og rettigheder på 
gældsområdet. 
Skabe overblik over borgerens økonomi og gæld. 
Lægge budget og drøfte handlemuligheder. 
Rådgive om indgåelse af forlig og aftaler med kreditor. 
Udarbejde planer for afdrag eller omlægning af gæld. 
Gennemgå indtægter og udgifter for at finde muligheder for at 
øge eller reducere disse. 
Hjælpe med ansøgninger om gældssanering eller eftergivelse. 

Forventninger til dig: 
Du skal afsætte fire timer ugentlig og gerne forpligtige dig for 
mindst ét år. 
At du har en finansiel, juridisk eller socialfaglig baggrund eller er 
studerende på den sidste del af dit studie. 

Du ønsker at gøre brug af dine kompetencer til at gøre en betyde-
lig og positiv forskel for andre. 
Du er tålmodig, og har menneskelig indsigt, da du vil have med 
mennesker at gøre, som typisk har andre udfordringer end blot 
økonomiske problemer. 

Hvad tilbyder vi: 
Grundig introduktion og løbende opkvalificering i form af kurser 
samt mulighed for sparring med faglig medarbejder. 
Mulighed for at hjælpe andre som står i en svær situation. 
Mulighed for at bruge din erfaring og uddannelse i praksis. 
Socialt og fagligt netværk: Du lærer en masse nye mennesker at 
kende og får udvidet dit netværk, samtidig med at du udvikler 
dine personlige kompetencer. 

Læs mere på www.gæld.tænk.dk - og hvis du har nogle spørgs-
mål, så kontakt os endelig. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Kontakt person: Lui Lundin, projekt konsulent,  
tlf.: 2297 2456, mail: lvl@fbr.dk 
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Vi mangler altid nye og friske frivillige i vores gruppe i Esbjerg til 
at skabe oplysning og fokus på nutidsvarende temaer inden for 
områderne krop, seksualitet, køn, grænser mm. 

Vi er Sex & Samfunds Frivilliggruppe i Esbjerg! Sammen med Sex 
& Samfund kæmper vi primært for alles ret til at bestemme over 
egen krop, køn og seksualitet. 

Vi søger flere, friske frivillige, som er interesserede i områderne 
inden for seksuel sundhed. 

Vores opgavetyper er blandede og indeholder både bestyrelsesar-
bejde, praktisk arbejde og idéudvikling. Vores arbejdsområder 
berører både det kulturelle, det sociale og de udsatte, samt sund-
hed og sygdom. 

Vi holder møde en gang om måneden for at udvikle ideer til akti-
viteter og meget andet. Vores aktiviteter kan variere fra oplæg, 
foredrag og generel oplysning til quizzer, videoudvikling og fo-
toshoots. Det er kun de frivilliges fantasi, der sætter grænserne, 
og selvfølgelig vores budget. 

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte os! 

Vi håber at se dig! 

For mere information, kontakt venligst: 
Michael Bjerring på mail: frivillig@sexogsamfund.dk 
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Uddel brochurer og hjælp voksne med senfølger efter seksuelt 
misbrug. 

Hjælp med at gøre opmærksom på de senfølger, det kan have at 
være udsat for seksuelle overgreb, ved at dele brochurer ud til 
relevante steder og i forbindelse med arrangementer som Synlig-
hedsdagen. 

Vestjysk Spor arbejder for at synliggøre og oplyse om senfølger 
samt at give voksne med senfølger et sted at mødes med ligesin-
dede. Vi holder møder, laver aktiviteter og sørger for at gøre det 
mere synligt, mindre tabubelagt og mindre ensomt at være ramt 
af senfølger.  

Den 30. september 2019 holder Landsforeningen Spor Synligheds-
dag på Hovedbiblioteket i Esbjerg. 

For at flest muligt bliver gjort opmærksom på arrangementet og 
Vestjysk Spor, har vi brug for at få uddelt brochurer, så de ligger 
på de relevante steder: læger, tandlæger, klubber, foreninger, 
caféer m.m. Vi har en adresselisten, der skal bruges. 

Du kan tage en stak i hånden og dele ud i dit nærområde, når du 
går en tur. 

Du kan dele ud til adresserne på vores liste inddelt efter postnr. 

Enhver brochure eller plakat, der er delt ud, vil være en kæmpe 
hjælp. 

Vi har brug for at være synlige i hele området og søger uddelere i 
6700, 6705, 6710 og 6715. 

Bor du i et andet postnummer, men har en god ide til, hvor vores 
brochurer vil kunne gøre nytte, så hører vi også gerne fra dig. Vi 
kan evt. sende brochurerne med posten. 

Du kan også melde dig til at sørge for at stederne, som har taget 
imod brochurer ikke løber tør. 

Brochurerne kan hentes privat hos en af vores frivillige tæt på 
Esbjerg centrum eller vi kan aftale at mødes et sted. 

Hvis du kunne tænke dig at gøre vores arbejde mere synligt, så 
hører vi rigtig gerne fra dig. 

For mere information, kontakt venligst: 
Kontaktperson:  Chelina Isabella Sørensen  på Tlf.  4057 3456  
eller e-mail: chelina@landsforeningen-spor.dk  
Hjemmeside: www.landsforeningen-spor.dk  
Facebook: https://www.facebook.com/vestjyskspor/ 
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