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…for dig, der har brug for hjælp

…og for dig, der vil hjælpe andre

Vi kan hjælpe dig med finde den støtte
eller det tilbud, som passer til dig:

Vi formidler kontakt mellem dig og
vores 160 foreningsmedlemmer, der
mangler frivillige.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frivillig rådgivning
Personlig samtale
En bisidder der støtter dig
Deltagelse i selvhjælpsgrupper
Deltagelse i netværksgrupper
Samvær med andre
Venskab med andre
Foreningsaktiviteter
Information og viden

Esbjerg

Vi tilbyder foreninger:
• Lokaler og faciliteter
• Synliggørelse af aktiviteter
• Konsulentstøtte og sparring
• Kurser og temamøder
• Samarbejde og netværk
• Formidling af frivillige

Exnergade 4
6700 Esbjerg

Tangevej 6
6760 Ribe

Ribe

Bramming

Træffetid:
Man-, ons- og torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17
Fredag: lukket

Træffetid:
Tirsdag i ulige uger kl. 15-17

Træffetid:
Tirsdag i lige uger kl. 15-17

Jernbanegade 8
6740 Bramming

Tlf.: 75 45 70 85
vindrosen@vindrosen-huset.dk
www.vindrosen-huset.dk
Facebook: Frivillighuset Vindrosen
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2 Timer om Ugen - Esbjerg

BROEN afdeling Esbjerg

2 Timer om Ugen er en selvstændig organisation i
Danmark, som hjælper flersprogede børn i alderen 3-8
år til at snakke bedre dansk ved at matche det - én til én med en voksen frivillig.
Den frivillige leger, læser eller er sammen med barnet to
timer om ugen i mindst et halvt år.
Målet er, at børnene udvikler sig sprogligt, kulturelt og
socialt, så de kan få en bedre skolegang og gennemføre en
ungdomsuddannelse.

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn
og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre
fritidsaktiviteter.
Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan
være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne
rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en
styrket tro på sig selv.
BROEN kan kontaktes af fagpersoner og fritidsforeninger,
der kender børnenes forhold og behov for støtte.
Støt BROEN: MobilePay til 22 25 82
.

Adresse: Stengårdsvej 319, 6705 Esbjerg Ø
Kontaktperson: Havvanur Demir
Tlf. 9393 8788
E-mail: esbjerg.2timeromugen@gmail.com
www.2timeromugen.dk
Facebook: 2 Timer om Ugen - Esbjerg

E-mail: info@broen-esbjerg.dk
www.broen-danmark.dk/esbjerg
Facebook: broenesbjerg

Ballast / KFUM’s Sociale Arbejde

Børns Voksenvenner Esbjerg

Ballast er et gratis og anonymt tilbud til børn og unge
mellem 5-25 år fra familier, hvor et misbrug eller et
afhængighedsproblem har fyldt for meget.
I Ballast arbejder professionelle behandlere med at styrke
børn og unge i at forstå, acceptere og håndtere de følelser,
reaktioner og ar på sjælen, det har givet at vokse op i en
familie med afhængigheds- og misbrugsproblematikker.
Ballast tilbyder både individuelle samtaler og gruppeforløb.
Ballast tilbyder også en frivillig Café hver onsdag fra 16-19,
hvor alle der kunne have gavn af Ballast er velkommen.

Børns Voksenvenner er en frivillig organisation, der danner
venskaber mellem børn med et spinkelt voksennetværk
og ressourcestærke voksne, der har tid, lyst og overskud
til at være sammen med et barn 2-4 gange om måneden.
Vi matcher børn og voksenvenner ud fra personlig kemi,
geografi og fælles interesser.

Adresse: Kirkegade 4, 6700 Esbjerg.
Kontaktperson: Projektkoordinator Trine Stage Frausing
Tlf. 5124 9377
E-mail: tsf@kfumsoc.dk
www.projektballst.dk
Facebook: Ballast Syd
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Gør en livsvarig positiv forskel for et barn – og for dig selv.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 1.sal,
6700 Esbjerg
Kontaktperson: Områdeleder Bettina Krammer
Tlf.: 2616 8700
E-mail: esbjerg@voksenven.dk
www.voksenven.dk
Facebook: Børns Voksen Vennner Esbjerg
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Børns Voksenvenner Ribe/Bramming

Familiestøtten

Formålet er at etablere kontakt mellem børn af enlige
forældre og voksne.

Familiestøttens formål er at forbedre økonomisk udsatte
familiers levevilkår med særligt fokus på børnene.

Voksenvenner er ressourcerige og stærke personer, der
har tid og lyst til at bruge ca. 4 timer om ugen på, at give
barnet nærvær og gode oplevelser.

De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj
til den udsatte familie, og bliver matchet så de har børn af
samme køn, men et par år ældre.

Hvert år arrangeres der 2 heldagsture for børn, forældre
og voksenvenner. Disse ture er med til at give børnene et
godt netværk.

Der vil derfor altid være alderssvarende tøj og legetøj at
arve, for den familie der har det svært.

Kontaktperson: Else Frøjk
Tlf.: 7544 5587
E-mail: elsefrjk@yahoo.dk

Tlf.: 2682 2984
E-mail: kontakt@familiestoetten.dk
www.familiestoetten.dk

Dansk Præmatur Forening

Foreningen Far

Dansk Præmatur Forening er en 100 % frivillig landsdækkende støtteforening for familier med for tidligt
fødte børn, pårørende og andre med kontakt til for
tidligt fødte børn.

Foreningen Far tilbyder familiemedlemmer, der har
været igennem et ægteskabs- eller samlivsbrud,
rådgiverhjælp til at komme videre med livet.
Efter et familiebrud kommer ofte en svær tid både for
børn og forældre.
Vi svarer gerne på spørgsmål om forældreansvarsloven og
kommer med råd til delebørns-familier.

Foreningen har udgivet en række pjecer og udgiver 3
gange om året medlemsbladet Livsbladet på 80-100 sider.
Telefontider: Mandag og onsdag kl. 20-21.30.
Tlf.: 7025 2027
E-mail: info@praematur.dk
www.praematur.dk
Facebook: Dansk Præmatur Forening
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Personlig rådgivning tirsdag i lige uger kl. 19-21.
Husk at booke tid inden på esbjerg@foreningenfar.dk.
Rådgivningen er GRATIS.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4,
6700 Esbjerg.
E-mail: esbjerg@foreningenfar.dk
www.foreningenfar.dk
Facebook: Forningen Far
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Foreningen Grønlandske Børn
Område Syd
I Danmark arbejder vi fra øst til vest med både de
allermindste børn og med de største, som dårligt kan
kaldes børn. Vi arbejder både med at mindske ensomhed,
sikre trivsel og fremme, at fremtiden bliver lys.
I Danmark møder vi meget ensomme og isolerede grønlandske familier. Her er børn og unge, som har svært ved
at finde fodfæste, hvilket påvirker børnenes trivsel, skolegang, fritidsliv og på sigt muligheden for at gennemføre en
uddannelse.
Adresse: Exnersgade 47, st.th. 6700 Esbjerg.
Kontaktperson: Marianne Kilime
Tlf.: 2938 0778
E-mail: mk@fgb.dk
www.fgb.dk
Facebook: Foreningen Grønlandske Børn

Børn, unge og familie
Headspace Esbjerg
Headspace er et anonymt og gratis samtaletilbud til unge
mellem 12 og 25 år.
Samtalerne gennemføres af vores medarbejdere i samarbejde med vores frivillige og du kan træffe os i åbningstiderne mandag til torsdag i tidsrummet kl. 11.00-18.00
eller efter aftale.
Vi fungerer også som brobyggere til specialrådgivninger
inden for behandlingsrådgivning.
Intet er for stort eller for småt – og den unge skal ikke stå
alene med problemet.
Adresse: Gasværksgade 2, 2.sal, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Centerchef Søren Copsø
Tlf.: 2944 3833
E-mail: sc@headspace.dk
www.headspace.dk
Facebook: Headspace Esbjerg

Fællesskab på Asfalten/GAME

Hele Danmarks Familieklub

I projekt Fællesskab På Asfalten skræddersyr vi træninger
i parkour, for børn med psykosociale udfordringer op til
15 år. Vi søger frivillige til projektet, der har lyst til at give
børn og unge en god oplevelse med idræt.
Som frivillig er du med til at afvikle parkour-træninger en
time om ugen, hvor du hjælper og støtter børnene undervejs og dermed er med til at gøre idrætsfællesskabet til en
god oplevelse.
Du behøver hverken have kendskab til parkour eller erfaring som frivillig, for at være med.

Vi vil sætte tid til leg, aktiviteter og fælleskab højere på todo-listen. Vi vil skabe stærke, betydningsfulde fællesskaber.
Vi vil hygge os sammen.
Vi vil skabe famileklubber rundt i hele landet, for vi ved, at
en familieklub giver mulighed for at stoppe op. For at sætte
familien først - både ens egen og andres. Det er så vigtigt
at tage tiden og få den til at betyde noget.
Vi ved, at hver enkelt familie kan gøre en forskel. Vi kan
sammen gøre en endnu større forskel. Hvis vi bruger lidt
tid sammen med andre familier, får vi alle mere mod på
livet og får den til at betyde noget.
Vi har lokaliseret flere steder i Esbjerg.

Adresse: Nørrebrogade 1C, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Bente Justesen
Tlf. 2711 6604
E-mail: stp@game.ngo
www.gamedenmark.org
Facebook: Game Street Mekka Esbjerg
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Kontaktperson: Randi Fløe Bjerregaard
Tlf. 2482 2689
E-mail: rfb@kfumsoc.dk
www.heledanmarksfamilieklub.dk
Facebook: Hele Danmarks Familieklub

15

Børn, unge og familie

Børn, unge og familie

IMCC - International Medical Coorporation Committee

Lær for Livet

Vi er en paraplyorganisation for mange forskellige aktiviteter, som har det til fælles at de arbejder med sundhed
på hver deres måde. Der er fire forskellige grupper: Undervisning, Samfund og Debat, Udveksling og Udvikling.
Den ene af vores aktiviteter hedder Sexekspressen og de
arbejder med seksualundervisning for udskolingen. Den
anden aktivitet hedder Bamsehospitalet og de arbejder med
at forbedre børns forhold til sundhedsvæsnet. Læs mere
om disse på deres egne hjemmesider. På vores hjemmeside
kan du læse om mulighederne for at starte din egen aktivitet
eller være med i en af de mange andre der også findes.
Alle studerende på videregående uddannelser kan blive
frivillige! Vi mangler frivillige til administrative opgaver.

Lær for Livet er et læringsprogram målrettet anbragte og
udsatte børn og unge. Formålet er at støtte børnene fagligt
og personligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv. Det sker via camps og
frivillige mentorer. Lær for Livet er støttet af private fonde
og 47 af landets kommuner, som visiterer og medfinansierer børnenes deltagelse i programmet. Herunder Esbjerg
Kommune. Børnene er mellem 9 og 13 år, når de starter
deres seks år i programmet.
Læs mere om at blive mentor i Esbjerg her:
http://blivmentor.laerforlivet.dk/

Kontaktperson: Maja Theresia Jensen
Tlf. 6146 9306
E-mail: www.imccesbjerg@gmail.com
Hjemmeside: imcc.dk
Facebook: IMCC / IMCC Esbjerg

Adresse: Hejrevej 43, 2400 København NV
Tlf. 6115 6444
E-mail: kontakt@laerforlivet.dk
www.laerforlivet.dk
Facebook: Lær for Livet

Lokalforeningen Ligeværd Sydvestjylland

Mødrehjælpen Esbjerg Lokalforening

Ligeværd er en forening, der arbejder for og med børn,
unge og voksne med særlige behov.
Vi arbejder for at fremme ligeværdigheden i vores samfund, idet vi arbejder for, at der skabes bedre uddannelses-,
arbejds-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige
behov.
Foreningen tager kontakt til kommunens politiske udvalg,
embedsfolk og handicapråd. Foreningen støtter op om
ungdomsklub for unge med særlige behov – UFL Sydvest.

Lokalforeningen dækker byerne Ribe, Bramming og Esbjerg.
Vi har Mødrehjælpens Butik med genbrug til børn.
Her har vi meget billigt tøj til børn ml. 0-10 år, desuden
har vi mange legesager og masser af udstyr til netop dit
barn. Overskuddet fra butikken går til udflugter og arrangementer til trængte familier og deres børn og til Mødrehjælpens rådgivning.
Desuden har vi Den Rullende Kagemand, hvor man kan
søge om en kagemand og boller og mange andre ting til sit
barns fødselsdag. Ansøgningsskema kan hentes i butikken.

Kontaktperson: Sonja Knudsen
Tlf.: 2855 2223
E-mail: sonja-henning@esenet.dk
www.ligevaerd.dk
Facebook: Ligeværd Sydvest

Adresse: Kirkegade 20, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Kirsten Stage
Tlf.: 2883 3644
E-mail: fru_stage@hotmail.com
www.moedrehjaelpen.dk/lokalforening-esbjerg
Facebook: Mødrehjælpens Lokalforening i Esbjerg
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Red Barnet Esbjerg

Sind Ungdom Esbjerg

Foreningen kæmper for børns ret til et godt børneliv.
Lokalforeningen har fokus på flere af Red Barnets
mærkesager.

Sind Ungdom Esbjerg er et et åbent og rummeligt
frirum, hvor unge psykisk sårbare kan blive set og
hørt samt føle de er en del af et trygt fællesskab.

Vi tilbyder bl.a.:
• Familieklub, hvor frivillige arrangerer spændende
oplevelsesture for socialt udsatte familier
• Fri for mobning
• Sommerlejre for udsatte familier
• Aktiv fritid

Vi er et fællesskab hvor alle unge har indflydelse på
aktiviteter, arrangementer og praktiske gøremål.

Kontaktperson: Lokal formand Ingelise Mølgaard
Tlf.: 2427 2479
E-mail: Ingelisemj@gmail.com
www.redbarnet.dk

Mødested for dig som er ung og psykisk sårbar eller
pårørende.
Åbent onsdage kl. 16.00 - 20.00.
Adresse: Nørrebrogade 102, 1.sal., 6700 Esbjerg
Tlf. 5376 7072
E-mail: info@sindungdom.dk
www.sindungdom.dk
Facebook: Sind Ungdom Esbjerg

Red Barnet Ungdom

Ungdommens Røde Kors Esbjerg

Red Barnet Ungdoms vision er en børnevenlig verden,
hvor børn og unges rettigheder bliver taget alvorligt!

I Ungdommens Røde Kors’ Lokalafdeling i Esbjerg arbejder vi for at gøre Esbjerg til verdens bedste sted at være
barn og ung. Vi har fokus på det lokale udviklingsarbejde
og tror på, at det er de lokale i Esbjerg, der kender området
allerbedst.
Vi arbejder med at starte aktiviteter op, som matcher børnene og de unges behov lokalt. Herunder at hverve frivillige
og børn og unge til aktiviteterne samt gøre reklame for
disse.
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge i
Esbjerg? Så kontakt os og hør mere.

Red Barnet Ungdoms lokalforening i Esbjerg skaber lokale
fællesskaber og sammenhold blandt projektet Barnets Ven
og de frivillige. Lokalforeningen arbejder på at sætte børn
og unges rettigheder på den lokale dagsorden, lægger planer for at få endnu flere med og styrke medlemsdemokrati.
Lokalforeningen er ledet af en lokalbestyrelse. Har du lyst
til at blive en del af Red Barnet Ungdoms lokalbestyrelse i
Esbjerg er du velkommen til at skrive til os på.
E-mail: esbjerg@redbarnetungdom.dk
www.redbarnetungdom.dk
Facebook: Red Barnet Ungdom Esbjerg
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E-mail: esbjerg@urkmail.dk
www.urk.dk
FB: URK’ere i Ungdommens Røde Kors Esbjerg
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Ventilen

ADHD Sydjylland / ADHD Café Esbjerg

Mødested for ensomme unge mellem 15 og 25 år.
Her kan unge møde andre, der også kender til følelsen af
ensomhed og social isolation.
Samtidig er det et frirum, et trygt sted, hvor man sammen
kan øve sig i at møde nye mennesker, være med i sociale
aktiviteter og skabe venskaber.
Foreningstelefonen er kun åben i Ventilens åbningstid.
Åbningstid hver søndag kl. 15-18 og hver anden onsdag kl.
17-20. Første gang du kommer i Ventilen, skal du komme
søndag kl. 14.30.

ADHD Café Esbjerg henvender sig til voksne over 18 år
med ADHD/ADD og pårørende.
Der afholdes café 1 gang i måneden. Dvs. ca. 10 gange
årligt, derudover er der også café for forældre med børn.

Adresse:
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7020 8308 / 2749 5628
E-mail: Esbjerg@ventilen.dk
www.ventilen.dk
Facebook: Ventilen Esbjerg

Tidspunktet for arrangementerne kan følges på facebook
og afholdes i Frivillighuset Vindrosens lokaler.
Adresse:
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Birthe Mikkelsen
Tlf.: 2218 1201
E-mail: birthebrix@outlook.dk
www.adhd.dk/sydjylland
Facebook: ADHD Café Esbjerg

Autisme Kredforeningen Sydvestjylland
Kredsforeningen Sydvestjylland er en af Landsforeningen
Autismes 15 kredse. Foreningen blev stiftet tilbage i 1962.
I samarbejde med bl.a. pårørende, brugere, skoler/institutioner, kredse, handicaporganisationer, kommunalpolitikere arbejder vi for bedre vilkår for individer med autisme
spektrum forstyrrelser (ASF).
Som samlet forening ønsker vi at udbrede kendskab til og
forståelse for de vanskeligheder ASF medfører.
Vi repræsenterer mennesker med ASF, børns, unges og
voksnes interesser overfor samfundet, både lokalt og
landsdækkende
Kontaktperson: Marije Jacobsen
E-mail: marije@kredssydvest.dk
www.kredssydvest.dk
Facebook: Autisme kreds sydvest
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CP Danmark – kreds 13 Sydvestjylland

Dansk Handicap Forbund

Foreningens overordnede formål er at forbedre forholdene
og livskvaliteten for de mennesker, der lever med Cerebral
Parese eller spastiske lammelser.
Lokalt i kreds 13 afholder vi blandt andet arrangementer
af såvel faglig som social karakter.
Vi er repræsenteret i en række råd m.v., hvor vi sammen
med andre foreninger er med til at sikre handicappedes rettigheder og muligheder.

Arbejder for at mennesker med handicap får de samme
muligheder i samfundet som ikke handicappede.

Desuden har vi vores svømmeklub “Sælungerne”, som er
et tilbud til spastiske børn og unge

Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.
Foreningen er landsdækkende og det er os selv mennesker med handicap - der sætter dagsordenen.
Kontaktperson: Connie Kristensen
Tlf.: 2758 9147
E-mail: kristensenconnie@live.dk
www.danskhandicapforbund.dk

Kontakt person: Jan Grønbæk
Telefon nr: 2027 6601
E-mail: j-gronbaek@mail.tele.dk
www.cpdanmark.dk
Facebook: Spastikerforeningen

Dansk Blindesamfund

Danske Handicaporganisationer

Blinde kan få ledsagelse/ hjælp af frivillige til: Særlige
indkøb (f.eks. tøj), læge, bank, offentlige kontorer osv. bus,
tog, arrangementer i klubber og foreninger (f.eks. til skydning), få breve m.v. læst op.

Formålet er at formidle samarbejdet mellem Danske
Handicaporganisationer´s landsdækkende medlemmer.

Kreafé hvor blinde og svagsynede mødes hver anden uge
kl. 10-16 til hyggeligt samvær og aktiviteter i Frivillighuset
Vindrosens lokaler.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson Hjælpetjenesten:
Lotte Christiansen, Tlf.: 2678 5413
Kontaktperson Kreafé:
Ulla Johansen, tlf. 2124 0035
www.dkblind.dk
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Desuden arbejdes der for at forebygge og bekæmpe fysisk
og psykisk invaliditet som følge af medfødte lidelser, sygdomme og ulykker.
Kontaktperson: Inga Bredgaard
Tlf.: 5085 4263
E-mail: inbr@youmail.dk
www.handicap.dk
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Esbjerg Døveforening

Hjernesagen Esbjerg og Fanø

Målgruppen er døve og hørehæmmede og hørende er
også velkommen.

Hjernesagen er en forening for dem der er ramt af en
blodprop eller blødning i hjernen.
Alle kan melde sig ind – raske som syge.

Vi mødes i Esbjerg bymidte og arrangerer 2-4 arrangementer om året bla. foredrag, udflugt, juletræsfest m.m.
Vores formål er socialt samvær for døve/hørehæmmede/CI.

I foreningen er der 2 grupper af ramte der mødes 1 gang
om ugen samt 1 pårørendegruppe en gang om måneden.

Kontaktperson: Birthe Lygum
Tlf. 2145 4769
E-mail: Esbjergdøveforening@gmail.com
Facebook: Esbjerg Døveforening

Derudover har vi forskellige ting på programmet: Caféeftermiddage, Udflugter, Bowling, 5-dags ferietur, Esbjerg
Revy m.m.

Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB

Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland

FDDB arbejder for bedre forhold for alle med både nedsat
syn og hørelse.
Erfagrupperne er FDDBs lokale grupper, hvor døvblinde
mødes og hygger sig over en kop kaffe, mens der snakkes
om dagligdagen som døvblind.
På erfamøderne bliver alle hørt. Her kan udveksles erfaringer fra hverdagen som døvblind, og samtidig kan man
blive klogere, da der ofte er foredrag om alt fra rejsebeskrivelser til handicappolitik eller tilbud fra lokale organisationer.
Erfagrupperne mødes ca. 1 gang om måneden.
Alle med både nedsat syn og hørelse er velkomne.

Hjerneskadeforeningen dækker Esbjerg, Fanø, Vejen,
Varde og Billund kommune.
Hjerneskadeforeningens formål er at hjælp og støtte
hjerneskadede og deres pårørende.
I samarbejde med professionelle arbejder vi for, at de
hjerneskadede og deres pårørende får den bedst mulige
sociale støtte.
Vi tilbyder forskellige aktiviteter bl.a. pårørendegrupper for
både børn, unge og voksne, cafe for skadede, madlavningsgrupper og andre samværsklubber.
Hovedparten af aktiviteterne foregår i Frivillighuset
Vindrosen.

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Erik Kiørbye
Tlf.: 7513 1228 / 5164 6558
E-mail: kiorbye@esenet.dk .
www.fddb.dk
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Adresse:
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Kontakt personer:
Inger-Marie Pedersen, tlf.:7511 5847 / 2255 3006
Mette Kristiansen, tlf. 4167 5743
www.hjernesagen.dk

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Mette Rindom Pedersen Tlf.: 2088 5651
E-mail: mette.rindom@hotmail.dk
www.hjerneskadet.dk
Facebook: Hjerneskadeforeningen i Sydvestjylland
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Høreforeningen - Esbjerg lokalafdeling

Multiklubben

Foreningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker,
der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret.

Netværksgruppe for fysisk og psykisk handicappede.

Høreforeningen søger, såvel centralt og lokalt, indflydelse
på, at disse borgere får de samme muligheder for at kommunikere og deltage i samfundet som normalthørende
medborgere.
Foreningen afvikler flere aktiviteter i løbet af året.
Kontaktperson: Ejner From Andersen
Tlf.: 2293 9143
E-mail: ejnerfromandersen@gmail.com
www.hoereforeningen.dk/esbjerg

Vi mødes hver onsdag kl. 19-21 og hygger med forskellige
aktiviteter.
Det kan være bankospil, musik, kortspil, strikker, syr og
hygger os og en gang om måneden laver vi mad sammen.
Vi mødes i Frivillighuset Vindrosen i Bramming.
Adresse:
Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8, 6740 Bramming
Kontaktperson: Jytte Starup
Tlf.: 2241 3970
E-mail: jyttestarup@brammingnet.dk

LEV Esbjerg-Fanø

PolioForeningen

LEV arbejder for en stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres
pårørende, bl.a. gennem påvirkning af myndighederne,
herunder via vores plads i Handicapråd, Danske Handicaporganisationer (DH) m.fl.
Vi afholder løbende forskellige arrangementer af både
informativ og social karakter som fx foredrag, debatmøder,
kursus, udflugter m.v., og støtter forskellige relevante
projekter efter individuel ansøgning og vurdering.

Kredsen er samlingssted for dig, der har skader efter polio.
Som polioramt eller pårørende kan du benytte dig af vores
PolioLinie på tlf.: 3673 2040, hvor du kan få råd og vejledning af rådgivere på hverdage i tidsrummet fra kl. 10 -14.
Derudover tilbyder vi en række medlemsfordele og mere
specialiserede ydelser inden for:
- Rådgivning og støtte
- Træning og motion
- Kurser og arrangementer
- Information og viden
- Ferie og fritid

z
Kontaktperson: Dorte H. Thomsen
Tlf.: 5230 8771
E-mail: levesbjergfano@gmail.com
www.lev.dk
Facebook: LEV Esbjerg/Fano
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Kontaktperson: Inga Bredgaard
Tlf.: 5085 4263
E-mail: inbr@youmail.dk
www.polioforeningen.dk
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Rul og Rejs

AFS Interkultur Sydvestjylland

Vi er en forening af frivillige der arrangerer rejser for
fysisk handicappede.
Vores mål er, via fondsmidler og andre tilskud/midler, at få
rejsens pris så langt ned som mulig så alle kan deltage, også
selvom de skal have en ledsager med.
Foreningen stiller en sygeplejerske og en SOSU assistent til
rådighed på rejserne, som alle kan trække på i det omfang,
der måtte være nødvendigt.
Vi har et højt socialt samvær og alle kan føle sig velkommen.
Så få en på opleveren og tag med RUL og REJS.

AFS Interkultur Sydvestjylland er en del af AFS Intercultural Programs, der er repræsenteret med kontorer i mere
end 50 lande. AFS er en global non-profit forening, der
uafhængigt af kommercielle, partipolitiske og religiøse
interesser arbejder for fred i verden gennem fremme af
viden om andre kulturer. AFS Interkulturs programmer:
Skoleophold i udlandet (for 15 til 18 årige).
Værtsfamilieprogrammet for udenlandske unge (15-18
årige) på skoleophold i Danmark.
VærtsprogrammetCommunity Service programmet (for
folk over 18). Europæisk Volontørtjeneste (for 18 til 30
årige). Lærerudvekslingsprogrammet.

Kontaktperson: Gunda Hausted
Tlf. 2532 5293
E-mail: info@rulogrejs.dk
www.rulogrejs.dk
Facebook: Rul og rejs.

Kontaktperson: Lene Thorsen
Tlf.: 4037 9557
E-mail: lenethorsen.afs@gmail.com
www.afs.dk
Facebook: AFS Interkultur Sydvestjylland

UlykkesPatientForeningen

Aktive Kvinder Bramming

Kredsen er samlingssted for dig, der har alvorlige skader
efter en ulykke eller invaliderende sygdom.
Som ulykkesramt eller pårørende kan du benytte dig af
vores Ulykkeslinie på tlf.: 3673 2000, hvor du kan få råd
og vejledning af rådgivere på hverdage i tidsrummet fra kl.
09.00 – 15.00.
Derudover tilbyder vi en række medlemsfordele og mere
specialiserede ydelser inden for:
- Rådgivning og støtte
- Træning og motion
- Kurser og arrangementer
- Information og viden
- Ferie og fritid

Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i
form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer.
Foreningen kan udføre frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet.
Udpeger hvert år en lokal aktiv kvinde, som gør en ekstra
indsats til gavn for byens borgere, til årets aktive kvinde.

Kontaktperson: Inga Bredgaard
Tlf.: 5085 4263
E-mail: inbr@youmail.dk
www.ulykkespatientforeningen.dk
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AKTIVE KVINDER
KVINDER
AKTIVE
BRAMMING
BRAMMING

Som medlem kan optages enhver med interesse for
foreningen.
Kontaktperson: Jette Davidsen
Tlf.: 6166 5899
E-mail: jette@aktivekvinderbramming.dk
www.aktivekvinderbramming.dk
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Aktive Kvinder Esbjerg

Dansk Folkehjælp

Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i
form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer.

Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk og demokratisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og
langsigtet bistand til udsatte grupper i både Danmark og
udlandet.

Foreningen kan udføre frivilligt socialt arbejde.
Foreningen ønsker at være at åbent fællesskab for kvinder.
Foreningen donerer - efter generalforsamlingens beslutning - et årligt beløb til et lokalt socialt formål.
Kontaktperson: Gurli Mathiassen
Tlf.: 2386 6530
E-mail: gurli@aktivekvinderesbjerg.dk

AKTIVE KVINDER
KVINDER
AKTIVE
BRAMMING
ESBJERG

Kontaktperson: Lone Rasmussen
Tlf. 7022 0230
E-mail:post@folkehjalp.dk
www.folkehjaelp.dk
Facebook: Dansk Folkehjælp

Blå Kors Genbrug

First Aid Samaritter

Vi har en dejlig stor og lys butik. Vi arbejder efter et butikskoncept, som alle Blå Kors butikker tager udgangspunkt i.
Dette gør vi for, at vores kunder skal få en god oplevelse
og samtidigt er konceptet med til at skabe gode rammer
for det frivillige arbejde. Vores mål er at være byens foretrukne genbrugsbutik. Blå Kors Genbrug er en del af Blå
Kors Danmark, en kristen social organisation, der hjælper
børn af misbrugere, unge fra hjem med misbrug samt
hjemløse og andre udsatte voksne. Overskuddet fra vores
genbrugsbutik går til Blå Kors Danmarks hjælpearbejde.
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 10-17.

Vi yder førstehjælp til forskellige idræts arrangementer,
vi kan medbringe moderne udstyr til såvel indendørs
som udendørs arrangementer.

Adresse:Sædding Ringvej 7, 6710 Esbjerg V
Tlf. 2948 8634
E-mail: esbjerg@blaakorsgenbrug.dk
www.blaakorsgenbrug.dk
Facebook: Blå Kors Esbjerg
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Veluddannede samaritter og egne radioer med lukket kanal
til diverse kommunikation.
Kurser tilbydes til fornuftige priser og vil ske efter
telefonisk aftale.
Kontaktperson: Lundquist
Tlf.: 5035 0090
E-mail: ag.lundquist@gmail.com
www.first-aid-samaritter.dk
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Frelsens Hærs Esbjerg

LEO Club Esbjerg

Hos Frelsens Hær Esbjerg hjælper vi gerne med mad, tøj
eller andre nødssituationer samt samtaler.
Kontakt os via e-mail eller tlf. på hverdage kl. 9-15 for at
aftale nærmere.
Frelsens Hær er en international bevægelse, et evangelisk trossamfund inden for den universelle kristne kirke.
Frelsens Hærs budskab bygger på Bibelen, og dens tjeneste
er motiveret af kærlighed til Gud.
Opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus og i
hans navn møde de menneskelige behov uden diskrimination.

LEO Club er en humanitær hjælpe-organisation for unge
mellem 16 og 30 år, som gerne vil gøre en forskel for andre, der har en svær hverdag.

Adresse: Skolegade 55, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Ingrid og Benny Munk
Tlf. 7512 1270
E-mail: esbjerg@fhmail.dk
www.fhesbjerg.dk
Facebook: Frelsens Hær Esbjerg

LEO hører ind under den humanitære hjælpe organisation
LIONS.
Esbjerg klubbens primære fokusgruppe er børn og unge
med diagnoser eller traumatiske oplevelser.
Møder afholdes den 1. torsdag i måneden.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
E-mail: leoclubesbjerg@gmail.com
www.leoclubesbjerg.dk
Facebook: Leo Club Esbjerg

Frelsens Hærs Donationscenter

Lions Bramming

Genbrug Vest er en moderne genbrugsbutik på over 2000
kvadratmeter. Til butikken er vi tilknyttet ca. 20 frivillige
samt personer i aktivering og arbejdsprøvning.
Hvert år hjælper Frelsens Hær 160000 udsatte i Danmark.
Vi hjælper bl.a. hjemløse, deler julehjælp ud samt sender
børn og unge på udflugter og sommerlejre.
Vi skelner ikke til politisk, religiøs eller seksuel orientering.
Butikken har åben: Mandag-fredag kl. 10-17
og lørdag kl. 10-13
Hjælp os at hjælpe andre!

LIONS bygger på at arbejde humanitært i et fællesskab,
hvor den enkelte bruger af sin fritid og sine evner for at
hjælpe, hvor der er behov for hjælp.
Det gælder både i Danmark og i udlandet. Ingen kan melde
sig ind i en LIONS klub, man bliver bedt om det.
Vi vil gerne sikre, at folk er aktive, når de kommer - og
at de er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe
andre.
Medlemsmøderne bruges til planlægning af kommende
arrangementer, der skal skaffe eller fordele penge til bestemte formål, virksomhedsbesøg og ekskursioner samt
socialt og kammeratligt samvær, hvilket vi lægger megen
vægt på her i Bramming.

Adresse: Ravnevej 2, 6705 Esbjerg Ø.
Kontaktperson: Anni Nielsen
Tlf. 7514 2422
E-mail: anni@fhmail.dk
Facebook: Frelsens Hærs genbrugsbutik Esbjerg
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Kontaktperson: Michael Lind
Tlf. 6089 1963
E-mail: mukkes@webspeed.dk
www.bramming.lions.dk
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Røde Kors Bramming

Røde Kors Ribe

Ca. 170 frivillige er hver især med til at gøre en forskel for
andre mennesker ude i Verden eller herhjemme – en del
hjælp er lokalt.
Genbrugsbutik, Vardevej 4, 6740 Bramming, tlf. 2479 6124
Besøgsvenner: Ella Petersen, tlf. 7517 8241
Nørklere: Tove Hansen, tlf. 4017 5349
Familienetværk: Jette Præst, tlf. 2339 5599
Vågetjeneste: Annelise Pedersen, tlf. 5081 5983
Julehjælp: Annelise Pedersen, tlf. 5081 5983

Vi er ca. 100 frivillige men kan altid bruge flere.
Har du lyst til at hjælpe eller til at høre nærmere, kontakter
du blot en af os.
. Besøgstjeneste: Lene Rasmussen, tlf. 4238 0579
- Familienetværk: Doris Højen, tlf. 2140 1250.
- Nørkletjeneste: Inger Langkilde, tlf. 2466 0884.
- Vågetjeneste: Rita Lauritsen, tlf. 2341 6493
- Genbrugsbutik: Industrivej 5a, 6760 Ribe, tlf. 7542 4477.

Har du lyst at hjælpe med, kontakt formanden.
Kontaktperson: Annelise Pedersen
Tlf.: 5081 5983
E-mail: annelise-pedersen@webspeed.dk
www.rodekors.dk/afdelinger/bramming
Facebook: Røde Kors Bramming

Har du lyst til at blive frivillig, så kontakt vores formand.
Kontaktperson: Formand Poul Madsen
Tlf.: 2124 2394
E-mail: ribe.formand@rodekors.dk
www.rodekors.dk/afdelinger/ribe

Røde Kors Esbjerg

Sct. Georgs Gildet i Bramming

Besøgstjenesten - formidler besøg til ensomme mennesker.
Nørklere - strikker og syr tøj til børn i katastroferamte
lande. Sygehusbesøgstjenesten - besøger patienter på sygehuset. Vågetjenesten - sidder ved alvorligt syge/døende på
sygehuset. Telefonkæden - giver et dagligt opkald til mennesker, der bor alene.
Kvindenetværk - støtter kvinder der flytter fra krisecenter.
Familienetværket - støtter socialt udsatte familier.
Opgangsvenner - støtter tidligere misbrugere.
Primus Motor - støtte til løsladte fanger.
Venner viser vej – fremmer flygtninges integration gennem
danske kontaktpersoner/familier, vi matcher flygtninge
med danskere. Genbrugsbutik

Sct. Georgs Gilderne deltager bla. aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt.
Sct. Georgs Gilderne, der har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne, hvor
medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne og at
omsætte disse i praksis. I Bramming er en af vores grundlæggende værdier kammeratskab/venskab, som udbygges
gennem arbejdet med vore forskellige aktiviteter. Vi
afholder møder med foredrag, ældrearrangement, deltager i
lokale humanitære opgaver.

Kontaktperson: Aktivitetsleder Ella Hedegaard Andersen
Tlf.: 2893 4076 / 2265 0811
E-mail: ella.hedegaard@gmail.com
www.esbjerg.drk.dk
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Kontaktperson: Karen Rasmussen
Tlf.: 2672 1156
E-mail: karenpr.rasmussen97@gmail.com
www.sct-georg.dk
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Sct. Georgsgildet i Esbjerg

SOS-Børnebyerne Esbjerg frivilliggruppe

Sct. Georgsgilderne i Danmark, der har udgangspunkt i
spejderbevægelsen, er et fællesskab for voksne, hvor der
arbejdes aktivt med personlig udvikling, støtte til spejderarbejdet og deltagelse i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver - nationalt og internationalt.
Gildernes arbejdsform støtter medlemmerne i det praktiske arbejde med at leve op til gildernes formål, bl.a. ved
møder med foredrag om samfundsmæssige emner, planlægning af kommende projekter og debatskabende
aktiviteter, under hvilket spejdertidens kammeratskab
videreudvikles.
Gildebevægelsen er åben for alle.

SOS-Børnebyerne er verdens største private humanitære
børneorganisation. SOS-Børnebyerne giver forældreløse
og forladte børn et trygt hjem og skolegang, så de kan
skabe deres egen fremtid.
Børnebyernes lokalsamfund udvikles gennem SOSbørnehaver, skoler, lægeklinikker og socialcentre.
I Danmark arbejder 50 lokalgrupper på at hjælpe verdens
børn.
I Esbjerg synliggør/udbreder vi kendskabet til
SOS Børnebyerne ved lokale arrangementer.

Kontaktperson: Anna Marie Frydendall
Tlf. 2022 6722
E-mail: am.frydendall@gmail.com
www.sct-georg.dk

Kontaktperson: Mona Hansen
Telefonnummer: 4081 6592
E-mail: hansen.m.ke@gmail.com
www.sos-borneby.dk
Facebook: SOS Børnebyerne Esbjerg frivilliggruppe

Soroptimist International Ribe

SOS Børnebyernes Lokalgruppe Hjerting

SI Ribe er en del af en verdensomspændende organisation,
et stærkt netværk af aktive kvinder der fremmer kvinders
vilkår og rettigheder over hele verden.
Vi har klubmøde den 2. onsdag i måneden og deltager i
projekter, som hjælper kvinder og piger lokalt, nationalt og
globalt.
Vi fremmer uddannelse og sætter kvinder og piger i stand
til at påtage sig ledelse.
Vi sætter fokus på bekæmpelse af vold mod kvinder og
piger.
Vi giver kvinder en stemme ved at gøre vores indflydelse
gældende på alle samfundsområder.

SOS Børnebyerne er verdens største private humanitære
børneorganisation. SOS Børnebyerne giver forældreløse og
forladte børn et trygt hjem og skolegang, så de kan skabe
deres egen fremtid. SOS Børnebyerne støtter også i dag
udsatte familier med bl.a. hjælp til selvhjælp, uddannelse,
låne-spare-grupper, jobtræning og katastroferamte børn.
Børnebyernes lokalsamfund udvikles gennem SOS børnehaver, skoler, lægeklinikker og socialcentre. I Hjerting
gruppen synliggør, udbreder og tilvejebringer vi faddere
samt indsamler penge til SOS Børnebyerne ved lokale
arrangementer og vælger gerne et projekt i et land, som vi
følger til dørs.

Kontaktperson: May Lise Hegrand
Tlf.: 2035 7754
E-mail: hegrand@post.tele.dk
www.soroptimist-danmark.dk

Kontaktperson: Formand Connie Groth
Tlf. 2579 4222
E-mail: Connie-goth@youmail,dk
www.sos-borneby.dk
Facebook: SOS Børnebyerne lokalgruppe Hjerting
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Integration og Etniske Minoriteter

Varmestuestrik Danmark

Amal – Somalisk kvindeforening

Varmestuestrik Danmark strikker og hækler til de socialt
udsatte her i Danmark. Få garn hos os eller strik/hækl af
eget garn og aflever det færdigstrikkede hos os, så sørger
vi for, at tingene kommer ud til de forskellige ansøgere i
Danmark. Varmestuestikkerne har Strikkeklub i Frivillighuset Vindrosen i Bramming den første lørdag i måneden kl.
13-15 og i Esbjerg onsdage i ulige uger kl. 10 - 12.
Begge steder er her mulighed for at sætte sig ned og strikke/hækle med og man er også velkommen, hvis man bare
kommer for at aflevere sit færdigstrik og afhente nyt garn.
Se ferielukning på hjemmesiden. Vi glæder os til at se dig.

Foreningens formål er:
- At somaliske kvinder får et fælles mødested.

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4 i Esbjerg
og Jernbanegade 8 i Bramming
Kontaktperson: Lone Ida, tlf.: 2635 8611
E-mail: lone@futuretech.dk
www.varmestuestrik.dk
Facebook: Varmestuestrik

YOUTH SOCIAL RIGHTS NETWORK

- At få større kendskab til dansk kultur og traditioner og
dermed arbejde for bedre integration.
- At støtte op omkring fællesaktiviteter for de somaliske
kvinder og piger.
- At øge samarbejdet med andre foreninger omkring 		
fælles aktiviteter.
Kontaktperson: Sahra Abdi
Tlf.: 9163 4879
E-mail: sarahmouse99@hotmail.com

Filippinsk Dansk Integrationsforening

We are an international network working on improvement
of access to social rights for all young people (particularly young people from disadvantaged neighbourhoods
deprived of some of the basic necessities and/ or young
people facing variety of disadvantages). Our mission is
to improve the access to social rights, social inclusion and
participation of young people; (particularly those from disadvantaged neighborhoods or those facing disadvantage),
while protecting young people of all forms of discrimination and violence. Our vision is to provide professional,
pluralistic, high-quality, inclusive, transparent, and effective
services so as to support the transformation of Europe
in a structure that respects and protects social rights of
autonomous young people and provides opportunities for
their active participation in modern societies.

For at fremme filippinsk og dansk kultur og tradition; uddybe den gensidige forståelse mellem danskere og filippiner; give et sikkert og støttende socialt miljø, hvor medlemmerne kan skabe personlige forbindelser uanset alder, køn,
uddannelsesbaggrund, religion og socio-økonomisk status
samt højne integrations-niveauet blandt filippinske immigranter, vil foreningen:
• Organisere aktiviteter om filippinsk kultur.
• Organisere sociale og sports aktiviteter til medlemmer.
• Afholde seminarer og ture for at fremme forståelsen af
dansk kultur.
• Give mulighed for/lejlighed til at lære det filippinske
sprog.
• Tilbyde mulighed for vejledning og hjælp i krisesituationer til au pair piger.

Kontaktperson: Melinda Visan Tlf. +45 2742 7140
E-mail: vmelynda@gmail.com
www.ysrnetwork.weebly.com
Facebook: youth social rights network

Kontaktperson: Marirose Ginez-Linsbauer
Tlf.: 4242 3638
E-mail: fdiforening05@gmail.com
Facebook: Filippinsk Dansk Integrationsforening
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Integration og Etniske Minoriteter

Frivilliggruppen Bramming DFH

Frivilliggruppen Ribe DFH

Formålet er:
At fremme flygtninges integration i lokalsamfundet
og give dem en god start som borgere i Bramming.

Formålet er at fremme flygtninges og indvandreres
integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse
og tolerance mellem dem og den øvrige befolkning.

Kontaktperson: Ilselil Nielsen
Tlf:. 2396 9463
E-mail: ilselil@webspeed.dk.
Facebook: Frivillignet Bramming

Vi holder café-aftener hver mandag og onsdag kl. 19-21.
Vi har mange andre aktiviteter, herunder kvindeklub, sprogtræning og rådgivning.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Tangevej 6, 6760 Ribe
Kontaktperson: Bjarne Hansen
Tlf.: 3070 1407
E-mail: bjarne48hansen@gmail.com
www.frivillignet.dk

Frivilliggruppen Mosaikken DFH

International Mandeklub

Frivilliggruppen har samarbejdsaftale med
Dansk Flygtningehjælp.
De frivillige deltager i diverse sociale og kreative aktiviteter
og arrangementer samt medvirker til planlægning af og
deltagelse i udflugter m.m. i et multietnisk aktivitetshus for
ældre flygtninge og indvandrere.
Her er der mulighed for at møde andre, nyde en kop
kaffe/the, læse avis eller deltage i forskellige aktiviteter.

En mandeklub der er åben for alle nationaliteter uanset
religiøs baggrund.

Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-15.
Tlf.: 7616 7035
Adresse: Stengårdsvej 128, st. tv., 6705 Esbjerg Ø.
Kontaktperson: Charlotte Kaarsberg
Tlf.: 2774 1468
E-mail: cka@esbjergkommune.dk
www. http://dinsundhed.esbjergkommune.dk/din-sundhed/etniske-minoriteter/aktivitetshuset-mosaikken.aspx
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Målet er at fremme nydanske mænds dannelse af netværk,
integration og bedre livskvalitet gennem socialt samvær og
aktiviteter, hvor alle inddrages med deres ressourcer f.eks.
madlavning, kreativitet, traditioner og viden om forskellige
emner.
Åben hver tirsdag kl. 17.30-21.00.
Adresse: Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø.
Kontaktperson: Poul Martin Aaling Nielsen
Tlf.: 5240 4087
E-mail: pmaanielsen@gmail.com
www.ftc-ribestift.dk

Sprog
Café

Gratis Sprog Café
for voksne hver
torsdag 15-17
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Kvinder møder Kvinder

Nasigfik

En åben kvindeklub for alle nationaliteter uanset religiøs baggrund.
Målet er at fremme nydanske kvinders dannelse af netværk,
integration og bedre livskvalitet gennem socialt samvær og
aktiviteter hvor alle inddrages med deres ressourcer, f.eks. madlavning, kreativitet, traditioner og viden om forskellige emner.

Foreningens formål er at samle grønlændere og danskere,
som er interesserede i grønlandske forhold og i fællesskab
udbygge og vedligeholde forbindelsen med Grønland og
styrke samarbejdet mellem fællesforeningen “Inuit” og andre
foreninger i Danmark.

Åben alle onsdage kl. 14–17.
Børneklub kl. 15-17.
Adresse: Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø
Kontaktperson: Inge Skjølstrup
Tlf.: 3054 1066
E-mail: inges@kvaglundkirke.dk
www.ftc-ribestift.dk

Sprog
Café

Kontaktperson: Karoline Jørgensen
Tlf.: 3140 0858
E-mail: jorgensenkaroline@yahoo.dk
Facebook: Nasigfik Esbjerg

Gratis Sprog Café
for voksne hver
torsdag 15-17

Mentornetværk i Esbjerg/Varde
Vores netværk er åbent for alle kvinder og mænd fra 16 år
uanset oprindelsesland, uddannelse og sprogkundskaber.
Vi er en frivillig forening, som matcher mentor og mentee med
hinanden. Målet er kulturudveksling til glæde for begge parter.
Mentorer er: Lokale personer, som enten er aktive på arbejdsmarkedet eller på anden vis solidt forankret i det danske samfund.
Mentees er: Nydanskere og studerende (immigranter, flygtninge,
og alle andre internationale borgere i Esbjerg og Varde kommuner) Derudover tilbyder vi gratis danskundervisning for
udlændinge i vores sprogcafé hver lørdag 10-13 i Frivillighuset
Vindrosen. Og holder mange arrangementer i løbet af året.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Daglig leder Jette Holten
Tlf. 2149 7459 / 2057 4397
E-mail: info@mentoresbjerg.dk
www.mentoresbjerg.dk
Facebook: mentornetværk i Esbjerg Varde
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Misbrug og Afhængighed
AA - Anonyme Alkoholikere

Al-Anon/Alateen Familiegrupperne.

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre at komme
sig af alkoholisme.

Et anonymt fællesskab af familie og venner til alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne
løse fælles problemer.
Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien
bliver berørt af, og ændrede holdninger dertil kan fremme
helbredelse. Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning, organisation eller institution. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig
selv gennem egne frivillige bidrag. Mød blot frem – du er
velkommen. Vi mødes torsdage kl. 19-20

Det eneste der kræves for at blive medlem, er et ønske om
at holde op med at drikke.
Mødetid i Frivillighuset Vindrosen hver søndag kl. 13-14.
Der er møde flere gange om ugen flere steder i byen.
Se mødelisten på hjemmesiden.

Familiegrupperne

Vagttelefonen er åben mandag-fredag kl. 10-13 og 18-21.

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4
og Nørrebrogade 102, 6700 Esbjerg
www.anonyme-alkoholikere.dk

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Mødelokale 7,
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7020 9093 (Alanon Danmark)
www.al-anon.dk

ACA - Adult Children of Alcoholics

NA - Narcotics Anonymous

ACA er et fællesskab af kvinder og mænd, der deler
erfaring, styrke, håb og kærlighed for at blive raske efter
de katastrofale følger af at være vokset op i et alkoholisk
eller dysfunktionelt hjem. Det eneste, der kræves for at
blive medlem, er et ønske om at komme sig over eftervirkningerne af forældrealkoholisme eller anden dysfunktionel forældreadfærd.
Møde tirsdage 18.30 til 20.30 og søndage 17.00 til 19.30.
Du er velkommen og anonymiteten er en selvfølge.
Vi arbejde efter 12 trins programmet.
Der er ugentlige møder året rundt.

En almennyttig international organisation, der er aktiv i
mere end 116 lande.

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Niels Jørn Lambertsen
Tlf.: 2461 1739
E-mail: njl@fontanas.dk
www.aca-danmark.dk

Adresse: Nørrebrogade 102, 6700 Esbjerg.
www.nasyddanmark.dk
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AL-ANON / ALATEEN

Organisationen er for addicts i bedring og baseret på fællesskab.
Medlemmer i NA lærer fra hinanden, hvordan de kan leve
uden stoffer og derigennem komme sig fra den effekt addiction har haft på deres liv.
Der er møde flere gange om ugen. Se hjemmesiden.
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SMART Recovery

Advokatvagterne i Esbjerg

Vil du på ugentlige gratis frivillige og anonyme møder
sammen med ligestillede få hjælp til at komme ud af dine
dårlige skadelige vaner - så er SMART Recovery møder
sikkert noget for dig.
Du får hjælp til at
• opbygge og vedligeholde motivation
• håndtere trang
• håndtere tanker, følelser og adfærd
• samt hjælp til at opbygge et liv i balance.
Der afholdes SMART-møder i hele landet. Se mødelisten
på hjemmesiden.

Advokaternes retshjælp er gratis, anonym, uforpligtende
og åben for enhver uden hensyntagen til indtægtsgrænser
eller lignende.
Personlig henvendelse.
Der kan trækkes et nummer fra kl. 15.30.
Åbningstider: Første mandag i måneden kl. 17-19
(lukket i juli).
Adresse: Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.
www.advokatvagterne.dk

Kontaktperson: Frank Brodde
Tlf.: 2829 4781
E-mail: brodde@esenet.dk
www.smartrec.dk

Den Frivillige Rådgivning
Den frivillige rådgivning er for alle Esbjerg Kommunes
borgere. Der ydes hjælp til selvhjælp til blandt andet:
• Hjælp ved computeren, deres tablet eller telefon.
• Hjælp til at forstå breve fra offentlige myndigheder.
• Hjælp til selvhjælp til at søge boligstøtte, enkeltydelser,
friplads, børnetilskud, børnebidrag, forlængelser af
opholdstilladelser, pas m.m.
• Hjælp til at logge på netbank, betale regninger, tilmelde
betalingsservice m.m.
• Hjælp til SKAT.dk, selvangivelse, årsopgørelser, forskudsopgørelser
• Hjælp til at navigere med sit NEM ID på bl.a. e-boks.dk
og borger.dk m.m. Torsdag i ulige uger vil du også kunne
tale med Esbjerg Kommunes opkrævning, vedr. gæld til
Esbjerg Kommune
Åbningstid: Torsdag fra kl. 14.00-16.30 (lukket på helligdage)
Adresse: Præstebakken 1a, 6700 Esbjerg
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Det Gode Råd

Esbjerg Retshjælp

Nu er der hjælp at hente til det svære møde med kommunen.
Foreningen Det Gode Råd hjælper borgere, når de fx skal
formulere en ansøgning eller en klage til kommunen eller
hvis der er brug for en bisidder ved et personligt møde
med en sagsbehandler.

Esbjerg Retshjælp yder gratis juridisk rådgivning og vejledning i alle former for juridiske spørgsmål.
Esbjerg Retshjælp bistår herudover med brevveksling mv.
i visse typer af sager.

Rådgivningen har åben hver tirsdag kl. 16.30-18
i Frivillighuset Vindrosen.
Der er ingen tidsbestilling - mød blot op!

Åbningstiderne er (lukket i skoleferier og på skolefridage):
Mandag fra kl. 15.00 – 18.00, onsdag og torsdag fra kl.
17.00 – 20.00.
Rådgivning og vejledning ydes ved personlig henvendelse
indenfor åbningstiden.

Adresse:
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg

Adresse: Strandbygade 30, st. th., 6700 Esbjerg.
Tlf.: 7512 5469
E-mail: info@esbjergretshjaelp.dk
www.esbjergretshjaelp.dk

Det Grønlandske Rådgivningskontor
Naapiffik Suennersuisarfik

Forbrugerrådet Tænk –
Økonomi- og Gældsrådgivning Esbjerg

Tilbud til grønlandske borgere.
Mandag til torsdag kl. 9-16 er der telefonisk støtte og
vejledning. Café hver onsdag kl. 12-16.30.
Der er altid kaffe og the på kanden, og altid mulighed for
at møde andre grønlændere.

Mangler du overblik over din økonomi, og har du brug for
hjælp til at komme videre?
Hos Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning
kan du få fortrolig, uvildig og gratis gældsrådgivning. Vi
kan bl.a. hjælpe dig med at kortlægge din økonomiske
situation, få lavet en plan for tilbagebetaling af din gæld og
informere dig om dine rettigheder. Lyder det som noget
for dig?
Book et møde på gæld.tænk.dk

Banko 1. onsdag i måneden, hvor pengene går til fælles
spisning af grønlandsk mad den sidste onsdag i måneden.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktpersoner: Lilian Steenberg, tlf. 2560 7650,
E-mail: lst@dgh-odense.dk
Pauline Lennart, tlf. 9189 4205,
E-mail: ple@dgh-odense.dk
www.dgh-odense.dk
Facebook: Det grønlandske Hus Odense
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Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnergade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Lui Vestergaard Lundin
Tlf.: 2556 7109
E-mail: gaeld-esbjerg@fbr.dk
www.gaeld.taenk.dk
Facebook: Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning
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Frejacentret – Center for seksuelt krænkede

Offerrådgivningen

Centret har til opgave at yde støtte, omsorg og rådgivning
til alle, der har været udsat for seksuelt misbrug samt
pårørende.

Offerrådgivningen hjælper ofre for forbrydelser, for ulykker eller andre voldsomme hændelser, ligesom vi står til
rådighed for pårørende og vidner.
Vi kan vejlede, hvis du er i tvivl, om du skal anmelde en
krænkelse, og hvis du er usikker på sagsgangen, hvis du
anmelder. Vi kan gå med dig som bisidder og vi kan tilbyde
et mentorforløb om nødvendigt.

Telefonisk og personlig anonym rådgivning.
Telefontid mandag-onsdag kl. 13-15.
Her kan du ringe og få en aftale.
Der tilbydes enkeltsamtaler, og der er lukkede støttegrupper, hvor der tilbydes en dybere bearbejdning af egne
oplevelser.

Vi har i det hele taget tid til at lytte til dig og være der, når
du har brug for at tale om, hvad der er sket.
Det er gratis og du kan være anonym hos Offerrådgivningen

Adresse: Norgesgade 7, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Inge-Lise Hansen
Tlf.: 7512 9997 / 4222 4325
E-mail: kontakt@freja-center.dk
www.freja-center.dk

Kontaktperson: Else G. Lange
Tlf.: 2550 6690
E-mail: syd@offerrådgivningen.dk
www.OID.dk

Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn

Mandecentret

Vi er en gruppe frivillige, som tilsammen kan prale med
mange års erfaring indenfor “lejeret på alle områder”.
Vi sidder som lejerrepræsentanter i Huslejenævn, Beboerklagenævn og som lægdommere ved forskellige Boligretter i Sydjylland. Vi hjælper lejere i både private og almene
boliger med alt, herunder f.eks. gennemgang af lejekontrakt, deltagelse i syn, klager over afregninger eller løsning
af konflikter med udlejer eller naboer. Vi hjælper også
gerne med at oprette nye beboerrepræsentationer – eller
med at få en eksisterende til at fungere bedre.
Rådgivning hver onsdag kl. 16-18 i Frivillighuset Vindrosen
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Yrsa Söth Jaeger
Tlf. 6464 7480 (læg evt. besked med navn & nr.)
E-mail: sagspost.leo@gmail.com
www.lejerforening-esbjerg.dk,
Facebook: Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn
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Mandecentret hjælper dig med at få overblik og styr på dit
liv, både før, under og efter, endt parforhold.
Mandecentrets frivilligindsats, består af kompetente og
erfarne rådgivere, socialrådgivere, jurister og terapeuter.
Mandecentret støtter op omkring mænd, der er i krise efter
skilsmisse og brudte parforhold, via gratis, personlig og
praktisk rådgivning.
Mandecentret Esbjerg har et godkendt botilbud efter
Servicelovens § 110, med 5 pladser til rådighed.
Vi har åbent mandag til fredag fra kl. 09.00 – 16.00
Uanset hvor du er i landet, kan du altid ringe til os.
Adresse: Kongensgade 39, 1.sal., 6700 Esbjerg.
Kontaktperson: Andy Pedersen, tlf.: 7025 9014
E-mail: esbjerg@mandecentret.dk
www.mandecentret.dk
Facebook: Mandecentret
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Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde

Angstforeningen

Vi tilbyder aflastning af pårørende, vågetjenesten, besøgsvenner hos syge, døende og ensomme mennesker.
Aktivitetsklub for demensramte menneske.

Rådgivning, støtte og oplysning til mennesker med angst
og deres pårørende.

Sorggruppe for efterladte. Der er løbende indtag.
Frivillige værter på plejecentre og Hospice.
Frivillige musikere der spiller på plejecentre og hospice.
Frivillige på sengeafsnit på Spangsbjerg.
Kontakt os for mere information, hvis du har brug for
hjælp eller ønsker at blive frivillig.

Politisk arbejde for at skabe bedre forhold og behandlingsmuligheder.
Foreningen tilbyder bl.a. selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning, foredrag, AngstAvisen (medlemsblad).

Adresse: Kirkegade 70, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Ingrid Bang,
Tlf.: 2335 5210
E-mail: ingrid@aflastningstjenesten.dk
www.aflastningstjenesten.dk
Facebook: Aflastningstjenesten

Adresse: Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg
Kontaktperson: Daglig leder Marie Särs Andersen
TelefonRådgivningen: 7027 1320
BørneAngstTelefonen: 8230 6070
Presse og samarbejdspartnere:
4292 0296 / marie@angstforeningen.dk
www.angstforeningen.dk
Børn og unge: angstforeningen.dk/vaerikkebange/
Facebook: Angstforeningen

Alzheimerforeningen Sydvest

Bedre Psykiatri - Esbjerg/Fanø/Vejen

Alzheimerforeningen Sydvest er for personer med en
demenssygdom samt for pårørende til personer der har en
demenssygdom.

Lokalafdeling af Bedre psykiatri. Landsforeningen for
pårørende.
Foreningens formål er at støtte pårørende til psykisk syge.
• At nedbryde fordomme om psykisk sygdom
• At arbejde for bedre forhold både for psykisk syge og
deres pårørende.
Foreningen afholder cafemøder den første tirsdag i hver
måned fra kl. 19 til 21 i Frivillighuset Vindrosen i Es-bjerg.
Tilmelding senest søndagen inden på tlf.: 3165 9541 eller
mail til lonevedvesterhavet@hotmail.com

Vi arrangerer møde om demens og foredrag for
pårørende.
Vi afholder 2 dages kursus hvert år med samvær med
andre pårørende og sygdomsramte.
Vi støtter mennesker med demens og pårørende med råd
og vejledning.
Kontaktperson: Hanne Knudsen
Tlf.: 2162 1011
E-mail: hhhe@knudsen.mail.dk
www.alzheimer.dk
Facebook: Alzheimerforeningen
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Adresse:
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Ellen Jensen
Tlf.: 2178 6991
E-mail: ellensyren@stofanet.dk
www.bedrepsykiatri.dk
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Colitis Crohn Foreningen

Dansk Fibromyalgi Forening

Patientforening for kronisk tarmsygdomme samt andre
relaterede tarmsygdomme.

Dansk Fibromyalgi Forening (DFF) kan tilbyde information, hjælp og støtte. Foreningen afholder løbende kurser
for patienter og pårørende.
I Esbjerg har vi en netværksgruppe, hvor medlemmer kan
mødes og hvor vi i fællesskab finder frem til, hvad gruppen
ønsker at beskæftige sig med.
Det kan være aktiviteter og det kan være, at man mødes i
egenskab af fælles kronisk sygdom.

Foreningen er landsdækkende og kan tilbyde hjælp af:
Socialrådgiver, KIT rådgivningen, diætister mm.
Lokal afdelingen arrangerer foredrag, arrangementer og
sociale aktiviteter for tarm ramte og deres pårørende og
andre interesserede.
Kontaktperson: Ulla Arnum
Tlf.: 2993 8586
E-mail: ullaccf@gmail.com
www.ccf.dk
Facebook: Colitis Crohn Foreningen

Fibro Netværk Esbjerg mødes den 3. onsdag i måneden kl.
13-15 i Frivillighuset Vindrosen i Esbjerg.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Kathe Thiim
Tlf. 2238 7296
E-mail: kathethiim18@gmail.com
www.fibromyalgi.dk
Facebook: Dansk Fibromyalgi Forening

COPA Sydvestjylland

De Tabte Pund

Foreningens formål er, at varetage interesser for stomi
og reservoiropererede samt personer med sygdomme,
der kan føre til anlæggelse af stomi eller reservoir.

Forening for kvinder og mænd, der ønsker at smide nogle
kilo. Ingen af os er professionelle indenfor området, men
vi mener, at vi kan komme langt med omtanke, sund fornuft og støtte hinanden.

Følg foreningens aktiviteter på hjemmesiden.
Kontaktperson: Anette Larsen
Tlf.: 2785 5978
E-mail: s.a@bbsyd.dk
www.copa.dk

Vi mødes tirsdag i lige uger kl. 18-20 i Frivillighuset Vindrosen i Bramming.
Her bliver vi vejet og taler om sund kost, gode idéer og
motivation.

Adresse:
Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8, 6740 Bramming
Kontaktperson: Bente Nielsen
Tlf.: 2292 3810
E-mail: de.tabte.pund@gmail.com
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Depressionsforeningen´s lokalgruppe Esbjerg

Epilepsiforeningen - Kreds Sydvestjylland

Depressionsforeningen er en landsdækkende forening med
lokalgrupper rundt om i hele Danmark, for personer med
depression, bipolar lidelse eller pårørende til disse.
Vi mødes hver torsdag i Vindrosens lokaler kl. 19-21, hvor
vi snakker sammen, erfaringsudveksler, hygger og får en
kop kaffe.
Hver tirsdag kl. 15.30-17 samt fredag kl. 15-17 mødes de
som har lyst på områdecenter Højvang og laver lidt motion
i et fitness lokale, det er gratis for medlemmer.
I gruppen er der plads til alle, uanset alder og baggrund.

Epilepsiforeningen er en frivillig forening, der varetager
de i alt 45.000 - 50.000 danskere med epilepsi og deres
pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med
epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses
i hverdagen.
Aktiviteter på landsplan og lokalt er alsidige: Bowling,
udflugter, weekendture, foredrag, fællesspisning og netværkscafé, hvor man både kan lære nyt, hygge sig med en
kop kaffe, have det sjovt og samtidig være helt tryg

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Peder Just, tlf. 3020 8088,
E-mail: Peder-Just@Hotmail.com
Kontaktperson: Morten Rolsing, tlf: 2277 2555
E-mail: Banditmanden@Gmail.com
www.depressionsforeningen-esbjerg.dk

Kontaktperson: Lars Frich
Tlf.: 2890 1990
E-mail: Sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk
www.epilepsiforeningen.dk
Facebook: Epilepsiforeningen Sydvestjylland

Diabetesforeningen

Fnuggeline

Foreningen har tre indsatsområder
- at forebygge diabetes
- at leve godt med diabetes
- at helbrede diabetes

Slankeforeningen FNUGGELINE er en forening for overvægtige kvinder og en underafdeling af landsforeningen.
Vi mødes 1. tirsdag i hver måned, i Frivillighuset Vindrosen fra kl. 16.30 til 18.
For at blive medlem skal du være kvinde have en overvægt
på 30 kg, som udregnes højde minus 100 plus 30, f.eks er
du 170cm skal du veje 100 kg for at blive medlem, er du i
tvivl er du velkommen til at kontakte os.
Vi laver ca. en halv times let motion, hvor alle kan være
med, derefter socialt samvær med råd og vejledning til kost
og motion. Hvis det har din interesse er du velkommen til
at kontakte os.

Lokalforeningen arrangerer foredrag og arrangementer, der
belyser forskellige sider af diabetes.
Der er mulighed for at få rådgivning om diabetes på tlf.
6312 1416 åbent 9-15 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Du kan også sende en mail til info@diabetes.dk
Tlf.: 3014 5864
E-mail: esbjerg@diabetes.dk
www.diabetes.dk
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Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg.
Kontaktperson: Kirsten Dideriksen, tlf.: 2615 7760
E-mail: Kirsten.dideriksen@outlook.dk
www.fnuggeline.dk
Facebook: Fnuggeline Esbjerg
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Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø

Kræftforeningen Tidslerne

På lokalafdelingens hjemmeside kan du se programmet og
evt. ændringer. Det er her, alle nye og spændende aktiviteter synliggøres, ligesom du også finder nyttige oplysninger.

Hjælper kræftramte og pårørende med selv at tage ansvar
for sin sygdom.
Finde de selvhelbredende kræfter vi alle har i os, samt at
finde supplerende behandlinger til den traditionelle
behandling.

Hjertelinjen:
Er din tilværelse blevet vendt op og ned, fordi du eller
en af dine nærmeste er blevet ramt af en hjertesygdom?
Mangler du nogen, der vil lytte til dine tanker, frustrationer
og bekymringer?
Hjertelinjens rådgivere er klar ved telefonen på 7025 0000.
Hjertelinjen er åben på alle hverdage kl. 9–15.
Kontaktperson: Marrit Nielsen Tlf. 2219 5948
E-mail: marrit@mail.dk
E-mail: Esbjerg-Fanoe@hjerteforeningen.dk
www.esbjerg.hjerteforeningen.dk

Kræftens bekæmpelse lokalforeningen Esbjerg
Lokalforeningerne er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør,
som løfter en lang række opgaver indenfor indsamling,
oplysning, forebyggelse, patientstøtte og lokalt kræftpolitisk arbejde. I Esbjerg har vi Kræftrådgivningen, her findes
en række forskellige tilbud til patienter og pårørende, voksne og børn. Du kan tale med en rådgiver enten alene eller
sammen med din familie, være med i en samtalegruppe
eller deltage i vores kurser og aktiviteter.
Åbningstid: Tirsdag - torsdag kl. 10-15.
Adresse: Kræftrådgivningen, Jyllandsgade 30, 6700 Esbjerg
Tlf. 7020 2671 - E-mail: esbjerg@cancer.dk
Kontaktperson: Diana Rank tlf.: 8173 6370
E-mail: kb.diana.rank@gmail.com
www.cancer.dk
Facebook: Kræftrådgivningen Vejle & Esbjerg
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Det nytter noget at være en medspiller i sin egen
behandling.
Esbjerg kredsen afholder løbende spændende foredrag og
genoptræning.
Kontaktperson: Ida Nielsen
Tlf.: 3027 2251
E-mail: esbjerg@tidslerne.dk
www.tidslerne.dk
Facebook: Tidslerne

Lungeforeningens Lokalafdeling
i Esbjerg Kommune
Formålet er at udbrede kendskabet til foreningen.
Herunder medlemstegning samt guide både sygdomsramte
og pårørende igennem systemerne.
Målgruppen er alle med lungesygdomme.
Mange børn og unge lider af lungesygdomme bla. astma
og bronkitis, som også kan skade lungerne.
Der er ca. 600.000 mennesker med kronisk lungesygdom
i Danmark. Vi deltager i forskellige synliggørelsesarrangementer i kommunen
Kontaktperson: Merete Jensen
Tlf. 2094 5366
E-mail: mereteesbjerg@gmail.com
www.lunge.dk
Facebook: Lungeforeningen

59

Sygdom og Sundhedsfremme

Sygdom og Sundhedsfremme

Læring for Livet

Mod Kræft

En forening, der arbejder for at højne livskvaliteten for
mennesker med kroniske/fysiske sygdomme, sorg eller
ensomhed i forskellige grader – samt deres pårørende.
Vi arbejder for at udbrede kendskabet til kurser, arrangeret
af Esbjerg Kommune.
Vi mødes mandage i lige uger kl.13-15 i Frivillighuset
Vindrosen til hygge, foredrag eller vi tager ud af huset.
Vi tilbyder også et Smovey træningshold i Bramming.
Vi er ikke en forening, der henvender sig til mennesker
med en speciel diagnose. Alle er velkomne. Du er meget
velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere information.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Berit Christensen,
Tlf.: 2728 2456
E-mail: learingforlivetesbjerg@gmail.com
www.laering-for-livet.dk
Facebook: Læring for livet

Mod Kræft er en patientstøtteforening for mennesker der
har eller har haft kræft samt god- og ondartede blodsygdomme.
Vi mødes ca. 1 gang i måneden hvor vi laver aktiviteter
sammen, f.eks. biografture, foredrag, hyggeaftener osv.
Der er selvfølgelig tid til at tale sammen og lære hinanden
at kende. Det er som udgangspunkt gratis at være med.
”Mod Kræft for pårørende” er et samlingssted for
pårørende til nuværende kræftramte. Gruppen mødes
tirsdag i lige uge kl. 19.30-21.30 i Frivillighuset Vindrosen i
Esbjerg.

Migræne & Hovedpineforeningen

Netværksgruppe for førtidspensionister

Migræne & Hovedpineforeningen er en landsdækkende
uafhængig patientforening for alle der lider af migræne og
hovedpine.

Vi er en gruppe førtidspensionister, som af forskellige
årsager ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Vi har over 20 års erfaring. Vi holder løbende foredrag
rundt i landet. Vi støtter den vigtige forskning. Læs mere
på vores hjemmeside.
Kontaktperson: Hanne Johansen
Tlf.: 7022 0052
E-mail: post@hovedpineforeningen.dk
www.hovedpineforeningen.dk
Facebook: Migræne og Hovedpineforeningen
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Adresse:
X-Perimentet, Kronprinsensgade 24, baghuset, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Ole Selstø
Tlf.: 2048 7222
E-mail: oleselstoe@gmail.com
Facebook: Mod Kræft

Vi er i aldersgruppen 40+.
Vi mødes 1. onsdag i måneden fra kl. 10 -12 i
Frivillighuset Vindrosen til hygge og social
samvær.
Så er du i samme situation er du velkommen til at kontakte
nedestående.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Ulla Arnum
Tlf.: 2993 8586
E-mail: ulla.arnum@gmail.com
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Netværksgruppen i Ribe

OCD Foreningen

Netværksgruppen har ingen fast dagsorden, men vi mødes
over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

OCD foreningen er et sted hvor du kan komme som
enten OCD ramt, pårørende, som har behov for at møde
ligesindede. Man må også komme som fagperson, der
ønsker at vide mere omkring OCD.
Der er ingen tilmelding og der bliver afholdt møder den
3. tirsdag i hver måned. Dog ikke juli
Det foregår i rolige omgivelser og med en hyggelig atmosfære. Ønsker man bare at lytte er det også ok. Der er ingen
dagsorden. Vi taler om det der er behov for på dagen.
Ønsker man yderligere information, er man velkommen til
at kontakte nedenstående kontaktperson.

Gruppen er ikke rettet mod en speciel sygdom og har man
brug for at tale om problemer i forhold til sygdom eller
andet, så er der også plads til det.
Der er selvfølgelig tavshedspligt i gruppen. Vi tager også
en gang imellem ud i byen og drikker kaffe eller spiser
sammen.
Gruppen er åben for nye medlemmer og mødes hver torsdag kl. 14-16 i Frivillighuset Vindrosens lokaler.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Tangevej 6, 6760 Ribe
Kontaktperson: Ole Mærsk Thomsen
Tlf.: 2824 3638
E-mail: othomsen@bbsyd.dk

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Tina Flindt
Tlf.: 3017 2510
E-mail: tina.flindt@allnrg.com
www.ocd-foreningen.dk/
Facebook: OCD-foreningen

Nyreforeningen Sydvestjylland

Osteoporoseforeningen Afdeling Esbjerg

Nyreforeningen Sydvestjylland er en patientforening for
patienter med nyresygdomme, patienter med nyresten og
pårørende til begge patientgrupper.
Vi repræsenterer kredsen i Nyreforeningens hovedbestyrelse og i regionaludvalget for region Syddanmark.
I kredsen afholder vi sociale og faglige arrangementer for
vores medlemmer. Nyreforeningen tilbyder diverse kurser,
nyrelinie, socialrådgiver osv.
Nyreforeningen tilbyder at være det naturlige sted man
henvender sig, hvis man bliver ramt af nyresygdom,
nyresten eller ens pårørende blive ramt.

Foreningens formål er at udbrede kendskab til
knogleskørhed, afholde medlemsmøder, arrangere foredrag
om forebyggelse og behandling af sygdommen.

Kontaktperson: Kent Thomsen
Tlf.: 2364 9985
E-mail: kentharristhomsen@outlook.dk
www.nyreforeningen.dk/sydvestjylland/
Facebook: Nyreforeningen Sydvestjylland
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Endvidere oplyse om hold, hvor der kan dyrkes
hensyntagende motion.

OSTEOPOROSE
foreningen

Hold øje med jeres lokale afdelings arrangementer på
foreningens hjemmeside.
Kontaktperson: Gitte Morberg Jensen
Tlf.: 2712 2164
E-mail: esbjerg@osteoporose-f.dk
www.osteoporose-f.dk
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Parkinsonforeningen Sydvestjyllands Kreds

Rygsøjlen

Foreningens formål er at udbrede kendskab til sygdommen
og skabe forståelse for sygdommen, symptomer og
konsekvenser.
Formidle viden om vigtigheden af at dyrke motion og
støtte og vejlede den syge og pårørende samt opbygge et
fællesskab og netværk.
Med jævne mellemrum afholdes der møder i kredsen med
et fagligt eller socialt indhold.
I Esbjerg mødes den lokale klub den 3. torsdag i måneden
kl. 15-17 i Frivillighuset Vindrosen..

Rygsøjlen har til formål at samle personer, som har interesse for at dyrke gymnastik, træne og styrke kroppen trods
ryglidelser, gigt, fibromyalgi mv.

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg.
Kontaktperson: Grethe Hebo Jensen
Tlf.: 2556 3677
E-mail: parkinsonsydvest@gmail.com
www.parkinson.dk
Facebook: Parkinsonforeningen Sydvestjyllands Kreds

Rygforeningen
Foreningens primære formål er hjælp til selvhjælp for alle
med problemer i ryggen.
Vi har i foreningen et gratis tilbud om træning i varmtvandsbassin på Præstegård Skolen hver fredag og rygstyrkende gymnastik, på Boldesager Skole hver tirsdag.
Vi laver hvert år, arrangementer for vores medlemmer, bla.
en grillaften i skoven, et godt og underholdende julearrangement samt en hyggelig generalforsamling i februar.
Kontaktpersoner: Lis Svendsen Tlf.: 2129 6516
E-mail: lissvendsen@hotmail.com
Carla Nissen, tlf. 2196 9206,
E-mail: carla.nissen1@gmail.com
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Styrke samvær, livskvalitet og livsglæde.
Vi samles hver mandag på Danmarksgades Skole i drengenes gymnastiksal fra kl. 18-19..
Kontaktperson: Ruth B. Pedersen
Tlf.: 3054 4812
E-mail: ruth@rbodker.dk

Scleroseforeningens lokalafdeling
Esbjerg/Fanø
Scleroseforeningen er for medlemmer med sclerose og
deres pårørende.
Lokalafdelingens formål er at afholde arrangementer af
oplysende og underholdende karakter for medlemmer
med sclerose i alle aldersgrupper samt være netværk for
afdelingens medlemmer.
Vi ønsker at give vores medlemmer de samme oplevelser,
som raske mennesker kan få.
Vi skal sikre bedst mulig kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og foreningen ved information.
Har du lyst til at være frivillig i en aktiv forening, er du
også velkommen.
Kontaktperson: Erik Sørensen
Tlf.: 2024 1152
E-mail: sirtoby87@gmail.com
www.scleroseforeningen.dk/esbjerg
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Sind Syd-Vest Lokalafdeling

Café Finns Paraply

Hyggeligt værested for mennesker der har oplevet kriser/
udfordringer i livet, har været i behandling / indlagt eller
har psykisk lidelse og også deres pårørende.
Vi har aktiviteter i og udenfor huset som; fællesspisning,
udflugter, svømning, volleyball og badminton.
Vi prioriterer socialt samvær meget højt og alle er velkomne.
Åbningstider: Tirsdag og torsdag kl. 13:00 - 17:00
Søndag 14:30 - 17:00
Telefonen er åben i åbningstiden

Cafe Finns Paraply er et misbrugsfrit være og aktivitetssted, hvor alle er velkomne.
Sammen med frivillige ydes lokalt socialt arbejde i Esbjerg.
Vi tilbyder bl.a.: Salg af dagens varme ret og a la carte
retter, omsorg og hygge, dagens aviser, Ipad og internet,
aktiviteter, råd og vejledning, foredrag, Økonomisk og
juridisk rådgivning.

Adresse: Nørrebrogade 102, stuen - 6700 Esbjerg

Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-15.
Onsdag og fredag kl. 9–19.

Tlf. 7512 9971
E-mail: sindsydvest@gmail.com
www.sind.dk
Facebook: SIND Syd-Vest

Adresse: Finsensgade 11 E, 6700 Esbjerg.
Kontaktperson: Dorthe Uth Eriksen
Tlf. 2118 2709
E-mail:due@kfumsoc.dk
www.cafefinnsparaply.dk
Facebook: Café Finns Paraply Esbjerg

Vejen Videre

De Hjemløses Venner i Esbjerg

En netværksgruppe af personer med kroniske lidelser som
kol, hjerte og diabetes.
Vi træner sammen hver uge for at forebygge og vedligeholde et psykisk og fysisk velvære.
Vi mødes til socialt samvær den første tirsdag i måneden
og taler om alt mellem himmel og jord og vi har naturligvis
tavshedspligt.
Vi lægger stor vægt på omsorg og hyggeligt samvær, tager
på udflugter, går ud og spiser, afholder foredrag samt får
undervisning med fagligt indhold. En stor del af dette er i
samarbejde med Esbjerg Kommune.

Vi støtter udsatte – herunder hjemløse.

Adresse:
Frivillighuset Vindrosen, Jernbanegade 8, Bramming.
Kontaktperson: Hanne Hansen
Tlf.: 6172 3316
E-mail: hawiha@hotmail.com

Adresse: Sædding Centret, Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V
Kontaktperson: Ingelise Wenzel
Tlf.: 2476 2896
E-mail: iwenzel@mail.dk
www.de-hjemloeses-venner.dk
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Det sker bl.a.ved at etablere et hjem med møbler og husgeråd fra vores genbrugsbutik, når de har fået en bolig,
men har fået afslag på hjælp til indbo.
Det kunne også være tøj eller andre fornødenheder.
Herudover hjælper vi samme målgruppe via vores projekt
”Fyld et køleskab”, når der ikke er penge til mad, og der er
givet afslag på offentlig hjælp. Foreningen driver genbrugsforretning i Sædding Centret på centertorvet
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Folkekirkens Hus Esbjerg

Kvaglund Sogns Menighedspleje

Folkekirkens Hus Esbjerg er en café / værested for
primært unge i alderen 15-30 år.
Vi er stof- og alkoholfrit værested, hvor der er mulighed
for at være en del af et fællesskab der kan rumme stort set
alle. Vi sætter omsorgsdelen og fællesskabet i højsæde.
Vi yder socialt- og diakonalfagligt arbejde. Vi tilbyder gratis
morgenmad, kaffe/te, gratis internet, lektiehjælp, råd og
vejledning, omsorg og fællesskab.
Vi har åbent alle hverdage kl. 9.30-13.30 og tillige tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 14.30-17.30. Torsdag er der mulighed
for at deltage i madklub fra kl 17.30-19.30. Vi har nogle
gange om året forskellige foredrag for det mere modne
publikum.

Menighedsplejen varetager kirkelige sociale opgaver over
for sognets beboere.

Adresse: Skolegade 52, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Karen Geil Friis, tlf.: 4011 9373
E-mail: mail@folkekirkenshus-esbjerg.dk
Facebook: Folkekirkens Hus Esbjerg

Menighedsplejen yder støtte til socialt udsatte beboere i
sognet via bl.a. julehjælp, økonomisk hjælp til deltagelse
juleaftensarrangement i Kvaglund Kirke, økonomisk hjælp
til deltagelse i menighedens sommerlejr og andre fællesskabs arrangementer.
Adresse: Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø
Kontaktperson: Inge Skjølstrup
Tlf.: 3054 1066
E-mail: inges@kvaglundkirke.dk

Kirkens Korshær Varmestue

Lokalområdeforening Nørvang

Varmestuen er et omsorgstilbud til misbrugere, ensomme,
sindslidende, hjemløse og socialt udstødte.
I varmestuen tilbydes disse mennesker mad, bademulighed,
rent tøj, tøjvask og socialt samvær.
Andre muligheder: Gældsrådgivning, sundhedssamtaler,
tandlægekontakt/-hjælp, familiearbejde og hjælp til kontakt
til det offentlige.
Åbningstider: Mandag og tirsdag kl. 8.30-15.
Onsdag i lige uger kl. 8.30-15.
Onsdag i ulige uger kl. 8.30-19.
Torsdag kl. 8.30-14.30 og fredag kl. 8.30-13.30.

Formålet er at skabe et forum for aktiviteter og sammenhold for primært lokalområdets beboere. Andre er dog
også velkomne.
Der arrangeres forskellige sociale aktiviteter samt ture ud
af huset.

Adresse: Exnersgade 39, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Susanne Warborg Nielsen
Tlf.: 7513 9618
E-mail: varmestue.esbjerg@kirkenskorshaer.dk
www.kirkenskorshaer.dk
Facebook: Kirkens Korshærs varmestue Esbjerg
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Åbningstid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-16.30.
Torsdag kl. 10-13.
Adresse:
Jørgen Pedersens Vej 12, 6700 Esbjerg.
Kontaktperson: Doris Thomsen
Tlf.: 7512 5907
E-mail: doristhomsen@bbsyd.dk
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Næstehjælperne i Esbjerg

Recovery Bulls Danmark

Næstehjælperne er en facebookgruppe, hvor gruppens
medlemmer yder eller nyder gratis hjælp i form af
materielle ting; tøj, brugsting og mad.

RECOVERY BULLS tilbyder socialt udsatte i Esbjerg en
lang række idræts-og samværs aktiviteter.
- Recovery Bulls Girls, et fælleskab kun for kvinder
- UdsatteLigaen - de udsattes svar på SuperLigaen
(fodbold)
- Den Sociale Sportscafe, et stof- og alkoholfrit værested
- RB Nanoq - et grønlandsk fodboldhold, åbent for alle
- Aktiviteter. pool, dart, badminton, svømning, fodbold,
basket
- Gratis sommerferie, mange oplevelser, nye venskaber

Kontaktperson: Henning Andersen
Tlf. 4270 8706
Facebook: Næstehjælperne i Esbjerg

Adresse: Strandbygade 30, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Even Ramsland
Tlf.: 2259 0415
E-mail: kontakt@recoverybulls.dk
www.recoverybulls.dk
Facebook: RecoveryBulls

Projekt Bindeleddet

SAND Sydvestjylland

Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra
gaden til eget hjem. Frivillige mentorer styrker den unges
tro på sig selv og skaber nye positive netværk – herunder i
foreningslivet, uddannelse og job.

- Vi er netværk for hinanden.
- Vi laver arrangementer for og med hjemløse.
- Vi deltager i kurser og aktiviteter med andre hjemløse.
- Vi hjælper andre hjemløse, fx som bisiddere.
- Vi holder kontakt med boformer og væresteder for
hjemløse.
- Vi har indflydelse på hjemløsepolitikken.
- Vi gør hinanden stærkere.

Bindeleddet samarbejder med ungdomsherberget Skjoldbo,
hvor de unge frivillige møder beboerne gennem hyggelige
sociale arrangementer.
Når der opstår en god relation mellem en ung og en frivillig, matches de og laver hyggelige ting sammen.
Kontaktperson: Rune Utzon-Frank
Tlf. 4240 8188
E-mail: rune@morgencafeen.dk
www.bleddet.dk
Facebook: Bindeleddet
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Din hjemløseerfaring er din adgangsbillet til SAND.
Kontaktperson: Birgit Svendsen
Tlf.: 7512 3586 / 2462 7559
E-mail: sandsydvestjylland@gmail.com
www.sandudvalg.dk
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Ældre

X-House

Mødestedet v. Spandet Gl. Skole

Et værested for clean og tidligere alkohol- og stofmisbrugere. Her er der plads til forskellighed, her bliver du mødt i
øjenhøjde og kan være dig selv.
Det er en frivillig forening, der er drevet af frivillige
kræfter. Vi søger altid flere frivillige hænder, så har du
noget at byde ind med, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Vi har flere aktiviteter hver uge, hvor det er gratis at deltage. Det er aktiviteter som fællesspisning, filmaften, kreativ
dag og SMART Recovery.
Åbningstider: Se dem på vores website eller facebook.

Mødestedet er en forening, der samler pensionister fra
Spandet, Roager Høm-Seem sogne til møder og sammenkomster med foredrag, udflugter og festlige begivenheder.
Der opkræves ikke medlemskontingent, men foreningens
indtægter sker ved salg af hjemmebag og kaffe.
Adresse: Skolevænge 6 A, 6760 Ribe
Kontaktperson: Maja Olesen
Tlf.: 7486 7136
E-mail: maja.olesen@dukamail.dk

Adresse: Willemoesgade 65 st. tv., 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Cliff Hulsten, Tlf. 5071 1050
E-mail: kontakt@x-house.dk
www.x-house.dk
Facebook: Værestedet X-House

Ældre
Bramming Seniorklub
Bramming Seniorklub er en almennyttig forening.
Formålet er at varetage medlemmernes interesser.
Vi arrangerer:
Foredrag, musik, udflugter, ture, EDB, billard,
krolf, petanque, bridge, kortspil, banko m.m.
Adresse: Mødestedet, Skolegade 10, 6740 Bramming
Kontaktperson: Kurt Rasmussen
Tlf.: 2548 8682
E-mail: maku0322@live.dk
www.bramming-seniorklub.dk
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OK-Klubben Esbjerg
OK-klubben i Esbjerg er en selvejende institution, som
har til formål at give pensionister og borgere på efterløn
oplysning og kulturelle aktiviteter.
Hygge og samvær er også kultur.
Tirsdag eftermiddag kl. 13-15 præsenterer vi et interessant
foredrag, en fortælling, sang og musik og lignende som
beriger os alle.
Gæstekort 50 kr.
Naturligvis er der kaffe og kage.
Mulighed for årligt medlemskab.
Adresse:
Kultur & Fritidshuset, Skolegade 54, 6700 Esbjerg
Kontaktperson: Leif Buster Hansen
Tlf.: 5149 4487
E-mail: leifbuster@gmail.com
www.ok-esbjerg.dk
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Skads Sogns Seniorklub / Skads Datastue

Vilslev og Omegns Seniorklub

Skads Sogns Seniorklub tilbyder ældre socialt samvær i
form af forskellige arrangementer: Stolegymnastik, hobby,
møder, foredrag, film/ lysbilleder og udflugter.

Formålet er, at varetage medlemmernes interesser.
Der afholdes foredrag og underholdning samt udflugter og
udenlandsture.

Skads Datastue:
1. modul september – december
2. modul januar - april

Vi har flere aktiviteter såsom kroket og petanque og når
vejret tillader det tager vi cyklerne frem.

Kurset består af 2 ½ time pr. gang strækker sig over
ca. 10 gange.
Pris pr. modul 150 kr.

Vi tilbyder også dataundervisning, som foregår i
Frivillighuset Vindrosen, Tangevej 6 i Ribe.
Alle vores arrangementer foregår i Vilslev Forsamlingshus.

Kontaktperson: Kjeld Nordby
Tlf.: 7516 0085 / 2074 5185
E-mail: nordby@bbsyd.dk

Adresse: Vilslevvej 59, Vilslev 6771 Gredstedbro
Kontaktperson: Arne Lauritzen
Tlf. 7543 1340 / 3087 6589
E-mail: arnelau@mail.dk

Spandet Pensionistforening

Ældre Sagen Bramming lokalafdeling

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og virke som kontaktled over for myndighederne
samt virke for sammenhold ved afholdelse af møder og
sammenkomster af såvel oplysende som selskabelig art.

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er,
at alle skal kunne leve et godt og langt liv.
Vi er en socialhumanitær forening, der er uafhængig og
neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Kontaktperson: Lis Holdt
Tlf.: 7486 7320
E-mail: lisknut@gmail.com

Aktiviteter: Datastue, bowling, ture og udflugter, foredrag,
søndagscafé, telefonstjerne, indkøbsordning, bisiddertjeneste, besøgstjeneste, demens aktiviteter og spisearrangementer.
Kontaktperson: Karen Wagner Christensen
Tlf. 5057 7355
E-mail: kwc@sol.dk
www.aeldresagen.dk/bramming
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Ældre Sagen Esbjerg lokalafdeling

Esbjerg Fredsbevægelse

Aktiviteter: Datastue, bowling, skydning, badminton,
kroket, petanque, fitness, månedsaktiviteter af forskellig
art (annonceres), telefonkæde, besøgstjeneste og bisidder.

Fred er for os mere end fravær af krig.
Esbjerg Fredsbevægelse samler derfor enkeltpersoner og
organisationer om et bredt samarbejde for fred lokalt,
nationalt og globalt.
Gennem oplysende arbejde i form af offentlige møder,
udstillinger, plakater, læserbreve, demonstrationer, underskriftindsamlinger, aktioner m.v. arbejder vi på at fremme
vores mål. For at opnå fred, skal der arbejdes på:
Økonomisk lighed, politisk frihed, socialretfærdighed, og
en bæredygtig udvikling

Ældre Sagens singlegruppe er en åben gruppe for mennesker, der ønsker socialt samvær med andre - se hjemmesiden eller Ugeavisen den sidste onsdag i hver måned.
Kontor: Kongensgade 121, 6700 Esbjerg, tlf. 7518 1424.
Åbningstider: Tirsdag kl. 13-15 og torsdag kl. 15-17.
Kontaktperson: Hanne Meyer
Tlf.: 7513 7696 / 2091 1688
E-mail: hanne.meyer@esenet.dk /
aeldresagen.esbjerg@esenet.dk
www.aeldresagen.dk/esbjerg
Facebook: Ældre Sagen Esbjerg

Kontaktperson: Poul Eck Sørensen
Tlf.: 7518 1562/ 6167 8249
E-mail: poul@peaceweb.dk
www.peaceweb.dk
Facebook: Esbjerg Fredsbevægelse

Ældre Sagen Ribe lokalafdeling

ETACs venner

Aktiviteter:
Tryghedsopkald, kørsel til indkøb, hjælpende hånd, ITcafé, IT-kurser, IT-support i hjemmet, seniorbio, bedstemødrestedet, seniorløb, gymnastik. bowling, kortspil,
petanque, sang, blokfløjtespil, madlavning for mænd,
konversations engelsk, søndagscafé, singleklub,
teorikurser, skolevenner, aflastning af pårørende
til demente, ledsagevenner, snapse- likørlaug,
ølbryggerkurser, gåture fra plejecentre, brætspilscafé,
aktiviteter for udviklingshæmmede, foredrag,
underholdning, virksomhedsbesøg, rejser og ture.

Støtteforeningen ”ETACs venner” indsamler økonomiske
midler til sociale og rehabiliteringsfremmende aktiviteter
for brugere på ETAC Rehabiliteringscenter.
Støtteforeningen indsamler ligeledes økonomisk støtte til
frivillige som muliggør og aktivt deltager i arrangementer.

Kontaktperson: Jenny Beck
Tlf.: 7542 3696
E-mail: jennybeck@stofanet.dk
www.aeldresagen.dk/ribe
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Størstedelen af brugerne har grundet deres helbredsmæssige situation ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og har
som følge heraf ingen kolleger at skabe netværk med, det
har derfor stor betydning for livskvaliteten, at der er gode
muligheder for netværksdannelse på ETAC.
Kontaktperson: Erik Sørensen
Tlf.: 2024 1152
E-mail: etacsvenner@gmail.com
www.etac.esbjergkommune.dk
Facebook: ETACs venner
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Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold

Hyggeklubben

Exitcirklen forebygger psykisk vold, genopbygger mennesker. Formålet er at bekæmpe og forebygge psykisk vold
– herunder negativ social og religiøs kontrol.
Vi tilbyder gratis samtalegrupper, hvor psykisk voldsramte
kan dele livshistorier, erfaringer og håb samt blive introduceret til effektive kognitive selvhjælpsredskaber.
Vores samtalegrupper består af strukturerede 12 ugers
forløb baseret på den kognitive og narrative metode og
faciliteres af fagprofessionelle. Vi mødes to timer en fast
ugentlig eftermiddag. Tilbuddet retter sig mod kvinder
fra 16 år, som tidligere har været eller fortsat er udsat for
psykisk vold.

Har du brug for et netværk, andre at tale med eller bare
være i et forum, hvor vi snakker og har det sjovt over en
kop kaffe/kage, så er Hyggeklubben måske et sted for dig?

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg
Kontaktperson: Camilla Dremark, tlf. 4243 0946
E-mail: esbjerg@exitcirklen.dk
www.exitcirklen.dk
Facebook: Exitcirklen

Vi mødes hver tirsdag kl. 15-17 i Frivillighuset Vindrosen.
Det er gratis at deltage, dog betales der for kaffen og
kagen.
Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg.
Kontaktperson: Lene Asbjørn Hansen
Tlf.: 4197 4073
E-mail: leneah@godmail.dk

Foreningen Mennesker Mødes

Juletræsforeningen for socialt udsatte børn

Foreningen Mennesker Mødes formål er at støtte livsglæde,
nysgerrighed og kulturel udfoldelse og lave arrangementer
for at fremme socialt samvær blandt mennesker og modvirke ensomhed. Det sker ved flere forskellige arrangementer.
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver person
som er fyldt 18 år og ønsker at støtte eller arbejde for
Mennesker Mødes. Du kan læse om alle vores faste og
forbigående aktiviteter på vores hjemmeside.
Du er altid velkommen til at kontakte formanden via telefon eller e-mail.
Vi samarbejder også gerne med andre foreninger

Foreningens formål er, at give børn fra mindre bemidlede
og socialt belastede hjem mulighed for at opleve glæden
ved julen og de ting som julen indeholder.
Dette gøres ved at afholde en gammeldags juletræsfest en
gang om året, hvor foreningen med sang, dans og underholdning giver børnene et par fritimer fra en ellers kedelig
hverdag.
Kontaktperson: Michael Koed
Tlf.: 7546 8390
E-mail: m.koed@esenet.dk

Kontaktperson: Poul S. Sørensen
Tlf. 6170 2618
E-mail: kontakt@poulss.dk
www.menneskermødes.dk
Facebook: Foreningen Mennesker Mødes
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Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Sex & Samfund – frivilliggruppen Esbjerg

Vi afholder temamøder, cafémøder, walk and talk,
selvhjælpsseminar, seminar for unge efterladte og seminar
for vores frivillige.
Som nyt tiltag arbejder vi med muligheden for
selvhjælpsseminar for familier med børn.

Vi er Sex og Samfunds frivilliggruppe i Esbjerg og arbejder for alles lige ret til at bestemme over egen krop og
seksualitet. Vi kæmper for, mangfoldighed, rettigheder,
bæredygtig udvikling, køn, krop og seksualitet, og det gør
vi gennem events og arrangementer, hvor vi sætter fokus
på disse emner.
Vi er altid klar til at byde nye frivillige velkomne.
Læs mere om vores arbejde, hvad vi star for og hvordan
du bliver frivillig på vores hjemmeside.
Vi glæder os til at møde dig!

.
Foreningens formål er at sikre hjælp og støtte til de
efterladte og pårørende efter selvmord.

Vi har som sådan ikke lokalt arbejde pt. i det Sønderjyske.
Vi vil gerne have lokalt arbejde i gang i Sønderjylland, vi
håber at kunne afholde et temamøde i efteråret 2019 eller
foråret 2020.

Adresse: Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, Esbjerg

Kontaktperson: Ellen Bæk
Tlf. 7027 4212
E-mail: info@efterladte.dk
Hjemmeside:www.efterladte.dk
Facebook: Efterladte efter selvmord

Kontaktperson: Maja Theresia Jensen, tlf. 6146 9306
E-mail info og spørgsmål: Melinda Timuat Larsen,
mtl@sexogsamfund.dk
www.sexogsamfund.dk
Facebook: Sex og Samfund frivilliggruppen Esbjerg

Mænds Mødesteder - Esbjerg

TRÆFPUNKTsædding - et fletværk af netværk

Mødested for enlige/ensomme mænd.
Alle er velkomne, blot de er over 18 år.
Aktiviteter:
Billard, Petanque, Madlavning, Fitness/Gymnastik.
Gå-og Cykleture, samt udflugter.

Nonprofit samarbejdsforum for frivilligheds- & fritidsaktører i Sædding, Fovrfeld og Ådalen
- En frivilligforening med formålet at styrke det sociale
netværk på tværs af byen, ved at arrangere sociale, kulturelle og folkeoplysende aktiviteter og synliggøre disse f.eks: 1XtraHånd - Advokatens Råd - Bisidderen - IndkøbsListen
- Åben IT & Net Hjælp - IT & Net Hjemmebesøg - Gang
i Gakkelakkerne - Frokost for Kvinder - Frokost for Mænd
- Den Glade Grammofon - Tilflytter-Integration - Styr
Rudekuverterne - TirsdagsKrolf - OnsdagsPetanque - FredagsKomSammen - MandagsDrys ind og Hyg.

Kontaktperson: Erik Schousboe
Tlf. 2257 2248
E-mail: kasserer@mm-esbjerg.dk
www.mm-esbjerg.dk
Facebook: Mænds Mødesteder Esbjerg
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Adresse: Sædding Centret, Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V.
Kontaktperson: Formand Maria Larsen
Tlf.: 2186 9612
E-mail: formand.traefpunkt@saedding.nu
www.sædding.nu
Facebook: Træfpunkt Sædding – et fletværk af netværk
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Noter
Vestjysk Spor
En lokalafdeling af Landsforeningen Spor for mænd og
kvinder over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb
i barndom og ungdom.
Vestjysk Spor danner rammerne for netværk, oplysning og
politisk arbejde i Vestjylland. Vi mødes jævnligt til oplæg,
hygge og andre fælles aktiviteter.
Vores ønske for 2019/20 er at afholde Synlighedsdagen
og Cafémøder. Vi mangler frivillige til at lave praktiske og
administrative opgaver, så kontakt os gerne.
Kontaktperson: Chelina Isabella Sørensen
Tlf. 22 161 162
E-mail: chelina@landsforeningen-spor.dk
www.landsforeningen-spor.dk
Facebook: vestjyskspor

Veterancafé Esbjerg
Veterancafeen er et uformelt mødested/fristed for alle
veteraner og deres pårørende. Alle der har været udsendt
i international tjeneste kan komme og være sammen med
ligesindede og udveksle minder fra missionstiden.
Der er åbent hver onsdag fra kl. 16–21.
En gang pr. måned afholder vi fællesspisning og i løbet af
året arrangeres der ture ud af huset.
Alle arrangementer gennemføres på veteranernes præmisser.
Veterancafeen drives udelukkende af frivillige, der altid har
et åbent øre for de problemer veteranerne måtte have.
Kontaktperson: Carl Bratved
Tlf. 4096 4858
E-mail: formand@veterancafeesbjerg.dk
www.veterancafeesbjerg.dk
Facebook: Veterancafe Esbjerg
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Hvem Hjælper Hvem er en social vejviser over de
frivillige sociale foreninger og hjælpe-tilbud, der findes i
Esbjerg Kommune.
Med Hvem Hjælper Hvem kan du finde frem til:
• Hvad de frivillige sociale foreninger arbejder for
• Hvilke former for hjælp og støtte de kan tilbyde
• Hvem der er kontaktperson eller formand
• Hvor du kan få flere oplysninger

Esbjerg
Exnergade 4
Esbjerg
6700 Esbjerg
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Ribe
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6760
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Bramming
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Kopi & Print, Bramming • kxp.dk
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Tlf.: 75 45 70 85
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vindrosen@vindrosen-huset.dk
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