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BROEN Esbjerg søger frivillige til PR og fundraising 

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

Hvem kan blive voksenven? 
Både mænd og kvinder i alle aldre med en bred vifte af er-
faring. Fra pensionist til studerende, fra kontoruddannede 
til kranførere, blot du har tid, lyst og overskud til et barn 
med et spinkelt voksennetværk. 

Hvad kan jeg få ud af at blive voksenven? 
  •  Vi vokser alle ved at give og modtage. At vinde et barns 
    tillid lægger alen til ens livskraft. 
•  Få glæde af at se barnet udvikle sig og få mere selvtillid  
    og selvværd. 
•  Deltage i fællesarrangementer i foreningen. 
•  Opleve glæden ved at kunne gøre en forskel. 
•  Få erfaringer til dit CV. 

Hvad kræver det at blive voksenven? 
•  Du skal have tid og overskud til at gøre en forskel. 
•  Du skal have lysten til at give et barn en voksen rollemo- 
    del, der kan tilbyde frirum, ro, tid og tryghed samt dele 
    ud af egne erfaringer. 
•  Du skal have en ren børneattest. 

Procedure 
•  En samtale på kontoret samt hjemmebesøg af 2 medar- 
    bejdere fra Børns Voksenvenner. 
•  Deltagelse i informationsaftener. 
•  Afslutningsvis et match mellem barn og voksenven, hvor 
    der lægges vægt på kemi, interesser og geografi. 

Hvad forpligtiger jeg mig til? 
•  At være sammen med et barn 2–4 gange om måneden. 
•  At gå ind i venskabet med den hensigt, at det er et varigt 
    venskab. 
•  At samarbejde med Børns Voksenvenner samt deltage i 
    erfaringsudvekslingsmøde det første år. 

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

BØRN, UNGE OG FAMILIE 

Børns Voksenvenner Esbjerg søger voksenvenner 

BROEN Esbjerg hjælper børn og unge fra udsatte familier til 
at være aktive i lokale fritidstilbud sammen med andre 
børn og unge. Vil du hjælpe os med at hjælpe flere børn? 

PR 
Du vil gerne være den, der opdaterer og lægger nyt ind på 
vores hjemmeside. Du vil måske også hjælpe os til at blive 
synlige på Facebook og i den lokale avis. Du er rimelig it-
vant og kan lide at fortælle den gode historie. 

Fundraising 
Du vil gerne være med til at søge lokale fonde og puljer om 
penge til BROENs indsats. Du har måske også idéer til, hvor-
dan lokale virksomheder kan blive sponsorer. Du kan skrive 
en ansøgning og kan lide at kontakte andre med et budskab 
om en god sag. 

Henvendelser 
Du skal være med til at tage imod henvendelser og ansøg-
ninger, som vi løbende modtager. Din rolle er at handle på 
ansøgningerne ved blandt andet at tage kontakt til familier-
ne/kontaktpersonen, foreningerne og være behjælpelig 
med videre arbejde med kontingentbetaling, køb af udstyr 
mm. 

Du skal forvente at kunne 
afsætte ca. 2 timer om ugen. 

Find mere om os 
www.broen-esbjerg.dk eller 
send os en mail på  
info@broen-esbjerg.dk  

 

Vi mangler en eller flere, som kan tilføre vores klub kreative 
indslag, og som kan tale med vore unge mennesker.  

Om os 
UFL er en ungdomsklub for unge, der hører til  
gruppen af sent udviklede/unge med særlige behov.  
Klubben mødes hver onsdag på adressen  
Finsensgade 11 i Esbjerg fra kl. 19.00–21.00.  

Om dig 
Det er vigtigt, at du kan snakke med unge mennesker og 
være aktiv sammen med dem, både når vi hygger i klubben, 
og når vi har aktiviteter ud af huset.  

Kom og besøg os i klubben og få en snak  
med Lene og de andre frivillige.  

For mere information, kontakt venligst 
Lene på tlf. 2765 9863.  

Unge for Ligeværd søger frivillige hjælpere 

mailto:esbjerg@voksenven.dk
http://www.broen-esbjerg.dk
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Har du lyst til at hjælpe sårbare børn og unge? Så grib chan-
cen og bliv frivillig i en ungerådgivning i udvikling. I Esbjerg 
søger vi frivillige, der både har lyst til og mod på at rådgive 
og vejlede unge, eller som vil være med til at brande kon-
ceptet. 

Om os 
Headspace er et åbent anonymt rådgivningstilbud til unge 
mellem 12–25 år, som har brug for nogen at tale med. De 
unges problematikker kan være relationelle, følelsesmæssi-
ge eller praktiske – intet er for stort eller småt. De unge, 
som har brug for mere hjælp, end vi kan give dem i 
headspace, bliver fulgt på vej til den rigtige hjælp.  

Om opgaverne – frivillige rådgivere 
Vi søger engagerede frivillige til vores rådgivning i 
headspace. Arbejdet består i at være til stede i vores mod-
tagelse, hvor der tages godt imod de unge der kommer, og 
ligeledes at afholde de rådgivende samtaler og den prakti-
ske hjælp, der kan følge med – eks. følge den unge til læ-
gen, kommunen eller et andet tilbud. Synes man, det er 
spændende at lave opsøgende arbejde ude blandt de unge, 
vil der være mulighed for at kombinere arbejdet i rådgiv-
ningen med fortaleri, oplæg og promovering af headspace, 
blandt andet på folkeskoler, ungdomsklubber og til events i 
byen.  

 

Om dig 
•  Du brænder for at hjælpe sårbare børn og unge på deres 
    præmisser. 
•  Du er åben overfor sparring og supervision. 
•  Du har lyst til og mulighed for at påtage dig fire vagter à 
    3 timer pr. måned (afhængig af opgaver) samt deltage i 
    frivilligmøder og uddannelse. 
•  Du kan være ung og har muligvis selv en historie, der  
    knytter sig til sårbarhed, men den er på så lang afstand,  
    at du er i stand til at hjælpe andre. 

Du får 
•  Deltagelse i et fagligt og socialt miljø med en stor gruppe  
    engagerede frivillige og få ansatte. 
•  Undervisning, sparring og supervision fra en bred vifte af  
    mennesker som til dagligt arbejder med sårbare unge. 
•  Mulighed for indflydelse og ansvar for konkrete opgaver. 

Interesseret? 
Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om 
headspace er du velkommen til 
at kontakte en af medarbejder-
ne i headspace Esbjerg. Team-
leder Anja Kristensen 
ak@headspace.dk eller unge-
rådgiver Stine Klemmentsen 
sk@headspace.dk  

   

Foreningen Grønlandske Børn søger frivillige 

BØRN, UNGE OG FAMILIE 

headspace Esbjerg søger frivillige rådgivere og chatrådgiver 

Vil du være med til at lave de fedeste weekendkolonier 
for 22 grønlandske børn? 
Er du god til at lave sjove skattejagter, tænde bål og riste 
skumfiduser? Har du lyst til at spille klodsmajor eller bygge 
huler? Kom med det, du er god til! 

Det vigtigste er, at du har lyst til at være sammen med børn 
og at byde ind med det, du kan lide at lave. 

Vi tager på weekend 6 gange om året. Vi har også brug for 
en hånd til vores familieaktivitetsdage i Esbjerg. Det er ca. 
hver anden måned. 

Aktiviteterne afholdes i regi af vores tilbud "Et bedre liv i 

Danmark" for udsatte grønlandske børn og unge i alderen  
8–16 år. Ud over en håndfuld frivillige deltager også tre 
medarbejdere. 

Har du lyst og overskud til at være med til at forbedre livs-
kvaliteten for børn i "Et bedre liv i Danmark", så henvend 
dig for mere information til: 
Majken Gøtske, tlf. 5164 7004 
eller mail: mg@fgb.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 

Mødrehjælpen søger frivillige 

Mødrehjælpens butik i Kongensgade 115,  
Esbjerg, mangler frivillige til butiksbetjening.  

Arbejdet består af 
Vask og strygning af tøj, prismærkning, betjening af kunder 
og hygge sammen med de andre frivillige.  
Vagten er mandag til fredag fra kl. 10.00–13.30  
eller 13.30–17.00. Lørdage fra kl. 10.00–13.00. 

 

For mere information, kontakt venligst 
Kirsten Stage tlf. 2883 3644 eller  
e-mail: fru_stage@hotmail.com - 
så kontakter vi dig.  



 

 

Ventilen Esbjerg søger frivillige 20 – 25 timer om måneden 

Hjælp ensomme unge i Esbjerg, bliv frivillig i Ventilen Es-
bjergs mødested for ensomme unge. 

Vil du være en del af et spændende projekt, som hjælper 
stille og ensomme unge? Og samtidig få erfaring med kom-
munikation, PR og organisationsarbejde? 

Vi tilbyder et stærkt netværk, udviklende kurser og en mu-
lighed for at gøre en forskel. Det kræver, at du har person-
ligt overskud og kan møde de unge i mødestedet ligevær-
digt og engageret. Du får erfaringer med mennesker og læ-
rer om personlig kommunikation og projektledelse. 

De unge, der kommer i mødestedet, har alle oplevet en-
somhed. Nogen kan have lavt selvværd og være usikre i 
sociale situationer. Ventilen fungerer som et øverum, hvor 
de unge kan øve sig i de ting, de har svært ved og opbygge 
et netværk med andre i samme situation. 

Kvalifikationer 
•  Du skal være mellem 18 og 29 år. 
•  Vi ser gerne, at du har evner indenfor det kreative, det  
    håndværksmæssige eller sport, men det er ikke et krav.  
•  Desuden søger vi personlige kvaliteter som empati, om- 
   gængelighed, et åbent sind og evnen til at møde andre i  
    øjenhøjde. 

 

Jobbeskrivelse 
Arbejdet med de unge, der kommer i mødestedet, er det 
centrale. Det foregår på ung-til-ung-basis og virker som 
hjælp til selvhjælp.   

I mødestedet laver man forskellige aktiviteter sammen, 
f.eks. 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, når man er i mødestedet. 

Derudover arbejder Ventilen for at udbrede kendskabet til 
ensomhedsproblemer blandt unge, bl.a. gennem foredrag, 
PR og lignende. Som frivillig skal man deltage på det må-
nedlige frivilligmøde og til supervision. 

Du kan læse mere om Ventilen og vores arbejde 
på ventilen.dk 

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

   

BØRN, UNGE OG FAMILIE 

Red Barnet Esbjerg søger frivillige til familieoplevelsesklub 

Giv udsatte børn i Esbjerg kommune oplevelser for livet 
Red Barnet Esbjerg driver en familieoplevelsesklub, som 
sikrer udsatte børn gode og givende oplevelser sammen 
med deres forældre i et sjovt, trygt og inkluderende fælles-
skab. Det er børn, som sidder for meget derhjemme, ikke 
deltager i fritidsaktiviteter og falder uden for fællesskabet. 

Børnene og familierne bliver henvist til klubben gennem et 
samarbejde med fagpersoner i Esbjerg kommune – social-
rådgivere, SFO-ledere, sundhedsplejersker – som ved, hvor 
der er behov for hjælp. 

Vi  tilbyder oplevelser som alt fra en tur i Legoland til en tur 
i skoven med mad over bål – ca. 8–10 gange om året typisk 
en lørdag eller søndag eftermiddag. Som frivillig skal du 
være med til at planlægge og gennemføre turene/
oplevelserne. 

Klubben ledes af et lederteam bestående af tre personer. 
Det er et fantastisk projekt, som spreder meget glæde!  

 

 

 

Vi har brug for frivillige 
•  Med et hjerte for børn 
•  Med lyst til at gøre en forskel 
•  Med gå-på-mod og engagement 
•  Med ansvarlighed og rummelighed 

Du vil blive en del af en spændende organisation, som er 
førende inden for kampen for børns rettigheder. Der er 
mulighed for at deltage i relevante kurser. Vi går ind for en 
fleksibel frivillighed, som kan passe ind i et aktivt job- og 
familieliv. Der skal stå glæde på bundlinjen. Du skal være 
fyldt 20 år.       

Vi ser frem til at høre fra dig ... 

For mere information,  
kontakt venligst 
Jan Due-Christensen, e-mail: 
jdc@redbarnet.dk 

http://www.ventilen.dk/
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Spilopperne: forskellige aktiviteter med børnene, som bor 
på Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter i Esbjerg. Kontakt-
personer: Mathilde Marie Harbo og Signe Kold Kjeldsen, e-
mail: Spilopperne-Esbjerg@urkmail.dk 

Madklubben: via fællesskabet omkring madlavning er der 
fokus på både det sociale og at gøre børn og unge (8-14 år) 
vant til at færdes i et køkken. Kontaktpersoner: Jens Larsen 
og Anita Hede Lausen, e-mail: Esbjergmadklub@urkmail.dk 

Aktivitetsklub (Kvaglund bibliotek): sociale aktiviteter 
med børn og unge (8-14 år), der ikke har andre steder at 
opholde sig om eftermiddagen. Kontaktpersoner: Nanna 
Lyst Jensen og Frederik Jensen, e-mail: aktivitetsgruppenes-
bjerg@urkmail.dk 

Hjernecellen (Kvaglund Bibliotek): læringsrum hver tirsdag 
og torsdag kl. 15.30-17.00 for børn i 0.-9. klasse. Kontakt-
person: Magnus Top, e-mail: Hjernecellen@urkmail.dk 

Klub i samarbejde med Daghøjskolen: sociale og net-
værksskabende aktiviteter med unge (16-22 år), som er ved 
at tage en 9. eller 10. klasse på Daghøjskolen. Kontaktper-
son: Cornelius Sode, mail: Daghoejskolen@urkmail.dk 

Hvad forventer vi af dig?      
Da noget af det vigtigste, når man arbejder med børn og 
unge, er stabilitet, forventer vi, at du er parat til at være 
aktiv ca. 2 gange om måneden. Derudover forventer vi, at 
du har flair for at kommunikere med børn og unge samt har 
en faglig interesse i børn og unges udvikling. 

Til gengæld får du 
•  Muligheden for at gøre en forskel for børn og unge. 
•  Styrket dine faglige og sociale kompetencer. 
•  Et stort socialt netværk i Danmarks største humani- 
    tære ungdomsorganisation. 
•  Kompetenceudvikling gennem kurser. 

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontak-
te os via Facebook “Ungdommens Røde Kors – Esbjerg”  
eller ved at sende en mail til Esbjerg@urkmail.dk 

   

Ungdommens Røde Kors søger frivillige til forskellige formål 

Har du lyst til at være frivillig på Esbjerg Krisecenter? – så 
har vi brug for dig! 

Dine vagter har en varighed på 4–5 timer 
og ligger i dag-/aften timerne hver 5. weekend. 
Der er også mulighed for at hjælpe på helligdage samt på 
hverdagsaftener. Du skal have tid og lyst til at være her 1–2 
gange pr. måned.  

Du kan også få mulighed for at deltage i andre aktiviteter 
med husets nuværende og tidligere beboere – 

 både kvinder og børn. 

Hvis du er interesseret 
Så ring og lav en aftale med vores centerleder, Gitte Thom-
sen, på tlf. 7616 6900 eller via e-mail til 
kvindekrisecenter@esbjergkommune.dk 

Esbjerg Krisecenter søger frivillige mænd og kvinder over 25 år 

Café Finns Paraply søger frivillige til køkken, café og genbrugsbutik 

VÆRESTEDER 

Cafe Finns Paraply er et misbrugsfrit  møde- og aktivitets-
sted for alle mennesker, men specielt mennesker, der er i 
en svær livssituation eller er socialt udsatte. Vi mener, at 
alle mennesker har krav på et værdigt liv med indhold i 
samspil med andre. 

Vi er en non-profit virksomhed, hvor det er møde- og aktivi-
tetsdelen, der er i fokus sammen med arbejdsfællesskabet. 
De frivillige er de bærende kræfter i det daglige arbejde. Vi 
tilbyder mange forskellige arbejdsfunktioner, hvor der er 
plads til alle indenfor café, køkken og genbrugsbutik. 

Arbejdsfunktionerne i køkkenet 
Er bl.a. madlavning og bagning. Vi laver bl.a. varmt mad 
hver dag til ca. 35 personer, dertil kommer diverse à la car-
te retter. 

Arbejdsfunktionerne i vores café 
Er servering af mad, lettere rengøring, opvask og samtale 
med gæsterne. 

Arbejdsfunktioner i vores genbrugsbutik 
Er servicering af kunder, ekspedering, pynte butikker og 
prissætte varer og sortere og hænge tøj på plads. 
Vores café har åbent dagligt kl. 9-15 onsdag kl. 9-19. 
Vores genbrugsbutik har åben 
på hverdage kl. 10-16. 

For mere information kontakt 
venligst 
Leder, Nicolai Kubel Olesen 
Tlf. 2625 4015  
E-mail: nko@kfumsoc.dk 

BØRN, UNGE OG FAMILIE 
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Kirkens Korshær er en af de organisationer, der tager over, 
når det offentlige ikke magter opgaven, eller hjælper det 
offentlige med at løse opgaven. I varmestuen kommer soci-
alt udstødte og udsatte, ensomme, alkoholmisbrugere, 
stofmisbrugere, psykisk syge og hjemløse. Varmestuen er 
åben mandag 8.15-14.30, tirsdag og onsdag 08.15-20.00, 
torsdag 8.15-14.00 og fredag 8.15-13.00.  

Vi vil gerne have åbent lørdage og søndag, f.eks. 10–14, 
men mangler også hjælp til aftnerne og dagtimerne på 
hverdage. Du hjælper med at lave og servere mad for bru-
gerne, og så handler det om at være til stede i varmestuen 
og tale med brugere, der har lyst og brug for det. Som frivil-
lig er du en del af et fællesskab, hvor nærvær, varme og 
omsorg er alfa og omega. Vi aftaler faste vagter, f.eks. én 
dag om ugen, eller en dag hver anden uge. 

Varmestuen er et fristed, hvor du 
•  kan få et måltid mad (koldt). 
•  kan købe et varmt måltid mad - billigt og sundt. 

•  kan få dig en sludder med sidemanden,  de andre ved 
    bordet eller en medarbejder. 
•  kan få hjælp til kontakt med offentlige myndigheder eller 
    med andre problemer. 
•  kan få dig et bad og noget varmt tøj. 
•  kan få adgang til internettet. 
•  bare kan komme og få varmen og en kop kaffe. 

For mere information kontakt venligst 
Susanne Warborg Nielsen på tlf. 7513 9618 /e-mail: varme-
stue.esbjerg@kirkenskorshaer.dk. 

Kirkens Korshær Esbjerg søger frivillige til varmestue 

 

Frivilligjob.dk er landets største 
jobportal for frivilligt arbejde. Siden 
fungerer som en virtuel opslagstavle, 
hvor borgere kan søge frivilligt arbej-
de, der matcher deres ønsker og kom-
petencer.  
Foreninger og organisationer kan op-
rette jobannoncer for frivilligt arbejde 
af enhver art. Der opslås løbende nye 
frivillige jobs.  

Det er gratis at gøre brug af Frivilli-
gjob.dk, både for borgere der søger 
frivilligt arbejde og for foreninger og 
organisationer, der ønsker at søge 
efter frivillige. Under faneblandet 
”Forening” og ”Velkommen” 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 skulle bruge penge på annon-
cering.  

Hos Frivillighuset Vindrosen hjælper vi 
dig gerne med at bruge Frivilligjob.dk. 

Frivillighuset Vindrosen forbeholder sig ret til at korrigere og forkorte i tilsendt materiale. 

Vi søger frivillige til vores genbrugsbutikker på Sædding 
Ringvej 2, 6710 Esbjerg V, og Østre Gjesingvej 3, 6715 Es-
bjerg V. 

Arbejdet vil være tøjsortering, forfaldende arbejde samt 
ekspedering af kunder. Vagterne vælger du selv – det kan 
være enten formiddag eller eftermiddag. Hvis du har mod 
på det, mangler vi også chauffører. 

Du vil være med til at gøre en forskel for udsatte i Esbjerg 
og indgå i et socialt netværk med de andre frivillige i butik-
ken. Du vil få mulighed for at deltage i Kirkens Korshærs 
kurser og udflugter. 

Overskuddet fra butikkerne går blandt andet til Kirkens 
Korshærs Varmestue i Esbjerg. 

For mere information kontakt venligst:  
Sædding Ringvej 2: tlf. 7518 0811 
Østre Gejsing 3: tlf. 4029 7922 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Kirkens Korshærs 2 genbrugsbutikker i Esbjerg søger frivillige 

VÆRESTEDER 



 

 

Scleroseforeningen i Esbjerg/Fanø er en meget aktiv for-
ening som laver forskellige arrangementer for medlemmer-
ne og som også er meget synlig ved forskellige lokale aktivi-
teter. 

Vi deltager bl.a. i Foreningernes Dag, Kulturnatten i Bram-
ming, Jernedagen og Fanø Strikkefestival. Derudover har vi 
en række arrangementer for vores medlemmer – bl.a. som-
merspil i Varde og Nytårskur. 

Til nogle af vore arrangementer har vi brug for et par ekstra 
hænder til hjælp til at stille vores telt og bod op. Hjælpe til 
med praktiske opgaver og hvis man har mod herpå, at sæl-
ge vore strikvarer, skrabelodder samt indsamling af midler 
til forskning. Alt det, vi samler ind, går ubeskåret til forskning. 

Derfor er det vigtigt, at vi har frivillige som engang imellem 
vil hjælpe os i nogle timer. Hvis du har et par timer i over-
skud, vil vi meget gerne høre fra dig og have dig på vores 
frivilligliste.  

 

Der er ikke krav om et bestemt antal timer – man yder det, 
man synes, man har energi til. 

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kon-
takte formanden for Scleroseforeningen Steen Hansen på 
tlf. 4029 7640 eller e-mail soh151156@gmail.com 

Scleroseforeningen Esbjerg/Fanø søger frivillige 

SYGDOM OG SUNDHEDSFREMME 

Brænder du for at hjælpe andre, har du lidt ekstra overskud 
i hverdagen eller andet, er det dig vi gerne vil have fat i. 

Der ydes den hjælp den enkelte må have brug for: 

•  Ledsagelse til arrangementer  
•  Oplæsning af post 
•  Og hvad I i fællesskab kommer frem til. Dog ikke rengø- 
    ring, personlig pleje og lignende. 

 

For mere information kontakt venligst 
Lotte Christiansen tlf. 2678 5413 / 
e-mail: lottenielsen46@live.dk  

Dansk Blindesamfund søger frivillige hjælpere til Hjælpe tjenesten 

HANDICAP 

Har du lyst til at være frivillig hjælper i erfagruppen Syd-
vestjylland for personer med nedsat syn og hørelse?  

Vi mangler en sød frivillig som sammen med vores faste 
hjælper kan: 

• Lave kaffe og smøre en ostemad eller lign. 

• Give deltagere en hånd, når de ankommer med taxa  

• Skænke kaffe op og give mikrofonen rundt 

• Følge deltagerne ud til taxa efter mødet  

• Efterlade lokalet som det blev modtaget 

Vi mødes første tirsdag i måneden kl. 12.30-ca.16.30 

 

Sted: Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

Kontakt gerne Foreningen for Danske Døvblinde for flere 
oplysninger på tlf. 3638 8558 eller e-mail: dorte@fddb.dk. 

Foreningen for Danske Døvblinde søger en frivillig hjælper 

   

mailto:soh151156@gmail.com
mailto:lottenielsen46@live.dk


 

 

   

Aflastningstjenesten søger unge og ældre frivillige 

SYGDOM OG SUNDHEDSFREMME 

Aflastere 
Vi søger aflastere, der har mulighed for i 3 timer ad gangen 
at aflaste en pårørende, der har en kronisk syg, alvorligt syg 
eller dement i hjemmet. Det har en stor betydning for et 
ægtepar, der er ramt af sygdom, at der er nogen til at 
støtte og aflaste. 

Besøgsvenner 
Har du tid og overskud, og har du interesse i at gøre en for-
skel for et menneske, der er ensom eller ramt af sygdom? 
Vi søger søger frivillige besøgsvenner, der vil være med til 
at forbedre livsglæden hos ældre og ensomme i eget hjem, 
der har behov for kontakt og nærvær ca. 1–3 timer om 
ugen.  

Som aflaster eller besøgsven forventer vi, at du er nærvæ-
rende og lyttende og gæst i hjemmet samt overholder de 
rammer, der er aftalt for besøgene. Som frivillig i opgaver-

ne er det primære at have god tid til en hyggelig snak og en 
gåtur. Der er mulighed for at få en udtalelse til dit CV, og du 
kan desuden blive en del af et fællesskab med andre frivilli-
ge gennem kurser, møder og sociale arrangementer.  

Der er tavshedspligt og der skal afleveres straffeattest. 

Har dette din interesse kan du læse mere om os på 
www.aflastningstjenesten.dk eller kontakte  
Ingrid Bang, tlf. 2335 5210  / 
e-ail: esbjerg@aflastningstjenesten.dk 

Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø ledes af en bestyrelse, der 
fremover skal bestå af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter. Vi 
er i øjeblikket 6 bestyrelsesmedlemmer, der næsten alle 
har været med i mere end 10 år. Det betyder, at der skal 
flere kræfter  - og gerne fornyelse - til. 

Du kan hjælpe ved at stille dig til rådighed for en eller flere 
af disse aktiviteter: 

•  Medlem af bestyrelsen.  
•  Suppleant til bestyrelsen.  
•  Du kan også hjælpe uden at være medlem af bestyrelsen. 
•  Du kan være aktivitetsfrivillig, der planlægger og gennem-     
    fører forskellige aktiviteter. Det kan være ture på vore  
    Hjertestier eller andre motionsformer. Sociale arrange- 
    menter eller foredrag. 
•  Du kan være koordinator for Landsindsamlingen eller  
    indsamler ved den.  

Går du med ideer til nye aktiviteter, er du mere end vel-
kommen til at få dem søsat. Hjerteforeningen afholder kur-
ser og foredrag, der kan hjælpe dig med arbejdet. Vi håber, 
du får lyst til at deltage i lokalforeningens arbejde. 

Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne for yderligere infor-
mation. 

Ole Grinderslev, formand  
for Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø 
E-mail: olegrinderslev@outlook.dk 

Hjerteforeningen mangler frivillige. Er det noget for dig? 

Gigtforeningen søger frivillige 

Gør en forskel i dit lokalområde 

Vil du være med til at lave aktiviteter for mennesker med 
gigt i Sydvestjylland? Så er dig, vi har brug for. Det kan være 
alt fra foredrag om den nyeste forskning i slidgigt til træ-
ningshold for mennesker med gigt og udflugter. Du kan selv 
være med til at planlægge og holde de aktiviteter, som du 
brænder for.  

Og du vil ikke være alene – vi er flere, der synes, det er vig-
tigt, at der er lokale aktiviteter for mennesker med gigt. 

 

 

Har det fanget din interesse, kan du læse mere på hjemme-
siden: www.gigtforeningen.dk eller kontakte os på tlf. 39 77 
80 20 eller e-mail: frivillig@gigtforeningen.dk  

http://www.aflastningstjenesten.dk
mailto:esbjerg@aflastningstjenesten.dk


 

 

   

Varmestuestrik.dk søger frivillige 

Vi søger frivillige til at strikke, hækle eller lave andet rele-
vant depotarbejde for Varmestuestrik.dk i Bramming og 
Esbjerg V. afdeling. 

Der er brug for: strømper, huer, halstørklæder, halsedisser, 
luffer, tøj til kroppen til voksne og børn, legetøj og tøjdyr til 
krisecentre, lapper som kan bruges til mange forskellige ting. 

Hvis du ikke kan strikke eller hækle i forvejen, men gerne vil 
hjælpe, kan du enten lære at strikke eller hækle hos os eller 
lave andet relevant depotarbejde. 

Har du lyst til at høre mere eller se, hvad vi laver, så mød 
op i Bramming Depot, Frivillighuset Vindrosen,  
Jernbanegade 8, 6740  Bramming – den første lørdag i hver 

måned mellem kl. 13–15. 

For mere information, kontakt venligst 
Depot bestyrer for Bramming afdeling og Esbjerg V.  
Garncentral Lone Ida tlf. 2635 8611 / 
e-mail: lone@futuretech.dk 

Det er hyggeligt at være sammen om et måltid! Har du lyst 
til at være spisevært for en spiseven? 

Ældre Sagen i Esbjerg, Bramming og Ribe samt Sundhed & 
Omsorg i Esbjerg Kommune har indgået et samarbejde om 
spisevenner. 

En spiseven kan glæde en ældre borger med sit selskab. Du 
besøger en ældre medborger en gang om ugen, I hygger jer 
sammen omkring et måltid. Esbjerg Kommune betaler mål-
tidet for spisevennen. 

Vil du vide mere om ordningen, kan du kontakte 
ÆldreSagen Esbjerg  
spiseven.esbjerg@gmail.com, tlf. 4280 8928 
ÆldreSagen Bramming 
spiseven.bramming@gmail.com, tlf. 4260 6567 
ÆdreSagen Ribe 
spiseven.ribe@gmail.com, tlf. 4249 6925 

HUMANITÆRE 

ÆLDRE 

Ældre Sagen Bramming søger frivillige 

Er du en af vores nye frivillige? 
Har du tid, lyst og overskud? 
Har du mod på at engagere dig i andre mennesker? 
Har du lyst til at give en hånd med kulturelt, socialt og æl-
dre politisk? Vil du være med til at gøre en forskel? 

Så har du mulighed for at gøre en aktiv indsats som frivillig 
– til glæde for dig og andre via Ældre Sagen og vores mange 
aktiviteter. 

Er der spørgsmål, kontakt 
Lene Schmidt tlf. 4098 5787. 
Karen Wagner Christensen tlf. 5057 7355.                               

Ældre Sagen i hele Esbjerg Kommune søger spisevenner 

Vi mangler frivillige, der vil hjælpe flygtninge med at få en 
god start i lokalsamfundet. Det kan være svært, at få hver-
dagen 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 vores bedste for at matche folk, der har 
noget til fælles – på den måde får I begge mest ud af ven-
skabet. 

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 sko-
ven. 
Tale om hverdagens udfordringer. 

Tale om hinandens kultur, traditioner og højtider. 
Læse og forstå breve fra myndighederne. 

For mere information, kontakt venligst: 
Ella Hedegaard Andersen på tlf. 2893 4076 / 2265 0811 

Røde Kors Esbjerg søger kontaktpersoner for flygtninge 



 

 

   

HUMANITÆRE 

Opgangsvenner er et frivilligt tilbud til tidligere misbrugere, 
som er tilknyttet enten Opgangsfællesskabet eller dagcen-
ter for misbrug i Esbjerg. Formålet med Opgangsvenner er 
at give medmenneskeligt nærvær til tidligere misbrugere, 
som føler sig ensomme og isoleret. 

Din opgave er bl.a. at 
•  Samtale og lytte. 
•  Være til stede og nærværende. 
•  Vise omsorg og skabe ro og glæde. 
•  Medvirke til at udvide sociale relationer og netværk. 
•  Du skal være min 21 år, moden og stabil. 
•  Alle der tilmelder sig Opgangsvenner siger ja tak til at  
    blive tilknyttet en modtager. 

Hvad får jeg ud af det? 
Du vil opleve det meningsfulde i at hjælpe en socialt udsat 

person videre i livet. Du vil blive del af et netværk af frivilli-
ge. Du bliver tilbudt relevante kurser, temadage og erfa-
ringsudveksling. 

Hvor lang tid tager det? 
Vi forventer, at man forpligter sig til et ugentligt besøg af 
en varighed på ca. 3 timer. Derud over mødes de der kan til 
hyggelig samvær hver 14. dag. 

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

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Opgangsvenner 

Røde Kors Ribe søger frivillige i butikken, Industrivej 5a 

Kender du én eller flere, måske dig selv, som kunne tænke 
sig at blive en del af vores hold af frivillige. 

Vi har et fint værksted, hvor der er mulighed for at udvikle 
dine kreative evner ved, for eksempel småreparationer af 
møbler og andet. 
Der vil også være mulighed for at hjælpe til med afhentning 
og udbringning af møbler. 

Vi har et værksted, hvor der altid er brug for folk med kend-
skab til elektronik. 

Der bliver sorteret og klargjort rigtigt meget tøj. Her kan vi 
altid bruge en hjælpende hånd. 

Vi satser meget på at sælge kvalitet til små priser, og gøre 
vores butik spændende og attraktiv, så kunderne kan få en 
god oplevelse. 

For mere information, kontakt venligst 
Børge eller Inge på tlf. 7542 4477 eller kig ind i butikken. 

 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Besøgstjenesten 

Ensomhed kan ramme alle mennesker og på forskellige 
tidspunktet i livet. 

Besøgsvenner 
•  Til et ugentligt besøg hos ensomme ældre, demente,  
    dårlig hørende/seende. 
•  Til at hygge omkring handicappede på institution. 
•  Til et ugentligt besøg hos vel medicinerede og psykisk 
    sårbare og ensomme i eget hjem. 
•  Til et ugentligt besøg hos udviklingshæmmede. 

Om os 
Besøgstjenesten er Røde Kors´ tilbud til mennesker, der 
savner socialt indhold i hverdagen. En stor del af danskerne 
føler sig ensomme. De savner kontakt til andre mennesker 
og lever en hverdag, hvor de mangler nærvær og omsorg. 

Røde Kors besøgstjeneste vil afhjælpe ensomhed og mod-
virke social isolation. Vi vil hjælpe mennesker til at bryde 
isolationen og opsøge lokale fællesskaber, og derigennem 
være med til at forbedre livskvaliteten for den enkelte.  

 

Føler man sig ensom forringer det livskvaliteten og kan føre 
til en isoleret tilværelse. Et ensomt liv med manglende soci-
ale relationer har store konsekvenser for helbredet. 

Med over 5100 frivillige i hele landet gør vi en forskel for 
tusindvis af danskere. Vi får mennesker til at mødes og nye 
venskaber til at opstå. Vores besøgsvenner bliver alle nøje 
udvalgt og matchet med besøgsmodtagere, så begge parter 
får glæde og udbytte af besøget. 

For mere information, kontakt venligst 
Margit på tlf. 4110 9169  



 

 

Røde Kors Esbjerg søger mentorer til løsladte 

Røde Kors søger frivillige til en ny mentorordning for  
løsladte, som starter i Esbjerg efteråret 2016. 

Om opgaverne 
Mange løsladte oplever tiden før, under og efter løsladelse 
som kaotisk. Som frivillig mentor kan du vise vej i det kaos. 
Du kan hjælpe med tillidsfuld sparring omkring økonomi, 
misbrug og nye sociale netværk. Du kan støtte i jagten på 
bolig og job eller uddannelse. Du kan være den lille ekstra 
brik, som gør at overgangen fra fængsel til frihed bliver 
mindre kaotisk.   

Hvad kræver det at være mentor? 
Et mentorforløb varer 14 måneder. Du skal være stabil og 
indstillet på at gennemføre alle 14 måneder i mentorforlø-
bet. Dit tidsforbrug varierer. De første to måneder skal du 
besøge deltageren i fængslet ca. 1 time hver 14. dag. Dage-
ne omkring løsladelse kan kræve tid og fleksibilitet. Her-
efter skal du bruge ca. 3 timer en gang om ugen. Der er lø-
bende mulighed for kurser og temaarrangementer. Super-
vision er obligatorisk og ca. hver 6. uge samles mentorerne 
og sparrer med hinanden. 

Om dig 
Bor du i eller omkring Esbjerg? Har du stor livserfaring og er 
minimum 25 år? Er du god til menneskelige relationer, eller 
er din faglighed en gevinst for en løsladt? Har du 3–5 timer 
om ugen til opgaven? Så er det måske dig, vi mangler. 
•  Du skal være imødekommende. 
•  Du skal sikkerhedsgodkendes til besøg i  
    Kriminalforsorgens institutioner. 
•  Du skal være robust og kende dine grænser. 
•  Du skal deltage i introduktionskursus og supervision. 

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

   

HUMANITÆRE 

Vi søger frivillige hjælpere til vores kommende nye butik fra 
1. marts 2017. Den nye butik er en sammenlægning af vo-
res nuværende 3 butikker. Den nye butik forventes åbnet 
den 1. juni 2017.  

Arbejdet omfatter bl.a. tøjsortering, ekspedering af kunder, 
butiksarbejde 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 hinan-
den og har også tid til at tage en snak med de kunder, der 
kommer forbi. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Overskuddet går til Røde 
Kors' nationale og internationale hjælpearbejde.  

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

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til vores genbrugsbutik 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Familienetværket 

Flere og flere familier i Danmark er trængte, ofte både øko-
nomisk og socialt. Som frivillig i vores familienetværk er du 
med til at forbedre livet for familier, som har det svært. 
Sammen med andre frivillige støtter du forældrene med at 
genfinde fodfæstet og skaber gode oplevelser for både 
børn og voksne. 

Hvad skal jeg lave? 
Du er med til at afholde fælles arrangementer som f.eks. 
madklub eller andre sammenkomster (som f.eks. bio-
graftur, skovtur eller ferielejr). Samtidig er der mulighed 
for, at du bliver kontaktperson for en familie, som du mø-
des med efter aftale og hjælper med at lytte og hjælpe i 
dagligdagens spørgsmål. Du skal være rummelig og empa-
tisk. 

Hvor lang tid tager det? 
Som udgangspunkt 4 timer månedligt. 

Hvad får jeg ud af det? 
Mange gode oplevelser sammen med børn og voksne i Rø-
de Kors. Du vil opleve glæden ved at udføre meningsfyldt 
frivilligt arbejde og gøre en kæmpe forskel for socialt ud-
satte familier. Endelig bliver du en del af Røde Kors fælles-
skabet både lokalt og nationalt og får mulighed for at delta-
ge i kurser, temadage osv. 

Vil du hjælpe? 
Kontakt Ezy von Qualen 
Tlf. 2265 0823 / 3026 4775 

mailto:esbjerg.primusmotor@rodekors.dk


 

 



 

 

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

Hvad skal jeg lave? 
Du skal besøge patienterne på en afdeling på Sydvestjysk 
Sygehus og tilbyde dem, der har lyst, en ganske dagligdags 
snak, evt. køre en tur med patienten i en kørestol eller gå 
en tur. 

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. 

 

Hvad får jeg ud af det 
•  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  
    mennesker. 

Hvor lang tid tager det 
Vi er på sygehuset hver tirsdag og torsdag fra klokken 14 til 
17, men den enkelte er der kun hver 14. dag. 

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

   

HUMANITÆRE 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Patientstøtten 

Formålet med arbejdet er at sy og strikke tøj eller lave tæp-
per til børn i  f eks Hviderusland og Afrika. 

Hvad skal jeg lave? 
Vi mødes en gang om ugen, tirsdag kl. 13.30–16.00 i Ringen 
51 A, 6700 Esbjerg eller man kan hente garn og stof i Røde 
Kors huset og derefter arbejde derhjemme. Det  er helt op 
til den enkelte, hvor megen tid man vil bruge. 

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 sans for humor. 

Hvad får jeg ud af det? 
Vi arbejder af lyst, og vi brænder for at hjælpe og gøre en 
forskel. Vi hygger os sammen og får et godt netværk. Der er 
normalt en temadag for nørklerne en gang om året.  

For mere information, kontakt venligst 
Jytte Weltz tlf. 7513 7507 / 2291 1623 / 2265 0814.  
E-mail: jytteweltz@net109.dk 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Nørkleklubben 

Formålet med vågetjenesten er, at give medmenneskeligt 
nærvær til døende i den sidste periode før døden ind-
træffer, hos mennesker, der ikke har pårørende eller som 
aflastning til pårørende. 

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

For at blive frivillig i vågetjenesten skal du 
•  Have erfaring med omsorg for døende mennesker. 
•  Være moden og ansvarsfuld. 
•  Være god til at lytte. 
•  Være psykisk robust. 
•  Du skal være min 25 år. 

 

Hvad får jeg ud af det? 
•  Du bliver tilbudt relevante kurser, temadage og  
    erfaringsudveksling. 
•  Glæden ved at gøre en forskel for andre mennesker. 
•  Introduktion til det frivillige  arbejde på Sygehuset og i  
    Røde Kors. 
•  Masser af udfordringer. 

Hvor lang tid tager det? 
Den enkelte vagt er på højst 4 timer, oftest aften eller nat. 

Vil du hjælpe så kontakt 
Ella Hedegaard tlf. 2265 0811 / 2893 4076 eller 
e-mail: ella.hedegaard@gmail.com 

Røde Kors Esbjerg søger frivillige til Vågetjenesten på Sydvestjysk Sygehus 



 

 

   

Nye flygtninge har brug for en håndsrækning - din hånds-
rækning vil gøre en forskel! Vi, en frivilliggruppe i Ribe, har 
brug for din hjælp! Vi er organiseret under Frivillignet, en 
del af Dansk Flygtningehjælp. 

Har du lyst til at være med i en gruppe af danskere, som 
arbejder på at hjælpe flygtninge med at finde sig til rette i 
vores samfund. 

Hjælpen kan være lektiehjælp, vejledning i hvor man hen-
vender sig i konkrete situationer, hjælpe med at orientere 
sig i lokalområdet, hjælpe med at forstå breve fra myndig-
heder o.m.a. 

Af faste aktiviteter, du kan deltage i, har vi en café-aften for 

voksne hver mandag og onsdag aften, en madklub for  
enlige flygtninge én gang månedlig, hvor flygtninge og frivil-
lige laver mad i fællesskab.  

Herudover arrangerer vi forårsfest, udflugter og små ture i 
lokalområdet. 

Kontakt os, hvis du ønsker yderligere information 
Ellen Tønder, tlf. 7542 3748 / 3032 3640 / 
e-mail: emhtoender@gmail.com 

 

Frivillignet Ribe, del af Dansk Flygtningehjælp, søger frivillige 

INTEGRATION 

Når man er flygtning og ikke særlig god til dansk, kan det 
være svært og energikrævende at skulle navigere i en helt 
ny hverdag i Danmark, og det prøver vi at afhjælpe ved for-
skellige tilbud. 

Netværksfamilier til at hjælpe med praktiske ting i hverda-
gen og skabe muligheder for netværk og tilhørsforhold til 
lokalmiljøer. 

Hverdagsrådgivning såsom at forklare breve fra myndig-
hederne. 

Aktiviteter for kvinder i form af strikkeværksted, samtale-
træning etc. 

Har du lyst til at være med i Frivilliggruppen Esbjerg under 
Dansk Flygtningehjælp?  

Så kan du ringe til Lone Samsing på tlf. 5240 7746 eller sen-
de en e-mail til FrivillignetEsbjerg@gmail.com – vi glæder 
os tilhøre fra dig 

 

 

Frivillignet Esbjerg søger frivillige til deres aktiviteter for flygtninge 

Brænder du for integration og frivilligt socialt arbejde? Så 
er det oplagt at blive frivillig hos os. 

Mentor 
Vi søger frivillige, som har lyst til at hjælpe en indvandrer/
flygtning med at blive integreret i det danske samfund. 
Man kan agere som job-, social-, uddannelses- og/eller 
sprogmentor - alt efter hvilket felt man som mentor har 
erfaring/kompetencer inden for. 

Underviser i dansk 
Mentornetværkets sprogcafé i Esbjerg er et velfungerende 
tilbud for alle indvandrere og flygtninge, der gerne vil blive 
bedre til dansk. 

Alle, som har tid og lyst til at gøre en forskel, kan blive frivil-
lig underviser i sprogcafeen - man skal blot kunne undervi-
se i dansk som fremmedsprog. 

Har dette fanget din interesse, så kontakt venligst: 
Dilek Aydemir på tlf. 2149 7459 eller e-mail: tatia-
na@mentoresbjerg.dk  Eller tilmeld dig som mentor online 
her: mentoresbjerg.dk 

 

Mentornetværket Esbjerg søger frivillige mentorer samt undervisere i dansk 

Vi søger frivillige, som vil hjælpe kvinder med anden etnisk 
baggrund med at få lavet deres lektier. Arbejdet vil være 
onsdage fra kl. 14.30 til 15.30. Det drejer sig om kvinder, 
der tager 9. og 10. klasse eller evt. social- og sundhedshjæl-
peruddannelsen. 

Dette vil fx være et godt frivilligt job for studerende. 

 

 

For mere information kontakt venligst: 
Inge Skjølstrup på tlf. 3054 1066  
eller e-mail:  
sognediakon@kvaglundkirke.dk 

Kvinder møder Kvinder - International kvindeklub søger frivillige 



 

 

 

VI HJÆLPER DIG  

GERNE MED AT  

FINDE NETOP DET  

FRIVILLIGE JOB,  

DER MATCHER  

DINE KOMPETENCER  

OG ØNSKER 
 

KONTAKT  

FRIVILLIGHUSET VINDROSEN 

 PÅ TLF. 7545 7085 


