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

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

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

Hvem kan komme med i guiden?
Vi har to hovedkrav til foreningen eller gruppen:
• arbejdet skal bygge på frivilligt socialt arbejde
• borgere i Fredericia skal kunne henvende sig direkte til foreningen
eller gruppen.
Guiden kan også anvendes til at få inspiration til et frivilligt job i
en af foreningerne.
Venlig hilsen
Louis Lindholm
Centerleder
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk • tlf. 7210 6771
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Kort om tavshedspligt og anonymitet
Tavshedspligt
Offentligt ansatte i stat, amter og kommuner er bundet af lovpligtig tavshedspligt i ”Lov om offentlig forvaltning”, bl.a. når de har at
gøre med sager, der vedrører borgernes personlige forhold.
Ansatte i frivillige hjælpeorganisationer har ikke juridisk, men naturligvis moralsk tavshedspligt, og de får nøje instruks om betydningen af at respektere denne tavshedspligt i deres arbejde med
mennesker.
Retsgrundlaget for de frivillige hjælpere er ”Loven om offentlige
registre”.
I tilfælde, hvor børn og unge under 18 år lever under forhold, som
bringer deres fysiske og/eller psykiske sundhed og udvikling i
fare, har alle borgere, som får kendskab hertil, pligt til at underrette socialforvaltningen om dette og dermed eventuelt tilsidesætte
tavshedspligten.

Anonymitet
Det er muligt at få anonym rådgivning både på mange offentlige
kontorer og i private organisationer. Husk at gøre opmærksom på
det, hvis du ønsker at være anonym.
I det øjeblik, du har brug for at modtage breve, telefonopringninger eller en konkret støtte af den ene eller anden art, må du af
praktiske grunde opgive navn, adresse og evt. telefonnummer.
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Aktivitetshuset Depotgården
Hvilken hjælp kan jeg få?
Der er mulighed for at benytte følgende hobbyværksteder
•
•
•
•
•
•
•
•

træværksted		
stenværksted		
tekstilværksted
atelierværksted		
keramikværksted
smykkeværksted
glasværksted
metalværksted

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

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

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

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

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Ring eller mød op i Fynsgade 10B for tidsbestilling.

Værestedet Kontakten
Fynsgade 10B
Tlf. 7211 3738
Tlf. tid dagligt				

kl. 08.00 - 12.00
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Al-Anon / Alateen Familiegrupperne
Holder du af en alkoholiker?
Al-Anon/ Alateen er et fællesskab af slægtninge og venner af
alkoholikere, som deler deres erfaring , styrke og håb for at
kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.
Al-Anon/Alateen er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution. Al-Anon og Alateen tager
ikke stilling til nogen stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller
bekæmpe nogen sag. Alt hvad der siges på møderne er fortroligt
og anonymt, vi bruger kun vores fornavne.
Al-Anon har kun et formål: at hjælpe alkoholikeres familier.
Alateen er et fællesskab af yngre medlemmer, normalt teenagere, hvis liv er påvirket af, at en anden drikker.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Alanon og Alateen’s vagttelefon: 7020 9093, Åben mandagfredag kl.10-13 og kl.18-21 - www.al-anon.dk E-mail: kontakt@al-anon.dk
Du er velkommen til Al-Anon møde eller Alateen møde hver mandag kl.19 - 20.30 i Frivilligcenter Fredericia, Dronningensgade
97, Bygning B, 7000 Fredericia.

Koster det noget?
Der betales intet kontingent. Al-Anon og Alateen klarer sig selv
økonomisk gennem egne frivillige bidrag.
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Anonyme Alkoholikere, AA
Hvilken hjælp kan jeg få?
Anonyme alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der
deler erfaringer, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme fri af misbrug af
alkohol og genvinde helbredet.
Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at
holde op med at drikke.
AA er ikke tilsluttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning
eller institution.
AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen uvedkommende sag. Vort eneste mål er at
holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed.

Hvem skal jeg henvende mig til?
AA’s vagttelefon 7010 1224 er åben alle dage mellem kl. 8.00 og
24.00 eller mød op til et AA møde.
De holdes i:
Frivilligcenter Fredericia
Dronningensgade 97, Bygning B

Koster det noget?
Der betales intet kontingent.
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Bedre Psykiatri - Fredericia
Hvilken hjælp kan jeg få?
Foreningen er et tilbud til alle, der kender en, der har psykiske
problemer.
Det kan være en partner, forældre, børn, anden familie, venner
eller kolleger.
Vi tilbyder:
• Netværksgrupper for pårørende
• Relevante arrangementer
• Samtale, hvor du kan snakke med erfarne pårørende
Professionel rådgivning på tlf. 7020 7174
Vi arbejder for:
• Bedre behandling og bedre forhold af for mennesker med
psykiske sygdomme
• Mere kendskab til og forståelse af psykiske sygdomme
• Bedre vilkår og inddragelse af pårørende.

Hvem skal jeg henvende mig til for en snak?
Tina Rebild
fredericia@bedrepsykiatri.dk
2921 3289

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

Hvor kan jeg få flere oplysninger?
www.bedrepsykiatri.dk
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Borgervejlederen
Hvilken hjælp kan jeg få?
Jeg er ansat af Fredericia Byråd og er ikke en del af kommunens
administration. Jeg har tavshedspligt og de oplysninger, du giver
mig forbliver anonyme.
Jeg kan hjælpe dig med information og vejledning om, hvordan
du klager over en afgørelse og om dine juridiske rettigheder og
eventuelle yderligere klagemuligheder.
Du kan også få hjælp til at forberede dig til en samtale/møde i
kommunen, og har du brug for en bisidder i mødet, kan jeg også
hjælpe dig med det.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Borgervejlederen
Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, lokale 303
tlf. 7210 5013 eller 2241 0152
mail: borgervejleder@fredericia.dk
Træffetid:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00 (lokale 303).
Torsdag kl. 16.00 - 18.00 på Fredericia Bibliotek (lokale 3. sal).
Første lørdag hver måned forskellige steder i kommunen.
Aftal evt. tid så du undgår at vente.

Koster det noget?
Der betales intet kontingent.
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CP Danmark
(tidligere spastikerforeningen)

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Kredsformand:			
Jens Peter Roed
					Dalbygade 38B, 1.101
					6000 Kolding
					Tlf. 2511 1258
Kontaktperson i Fredericia:		
Kurt Hansen
					Engtoften 10
					7000 Fredericia
					Tlf. 2215 5150
					Mail: engtoften10@mail.dk
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Dansk Flygtningehjælp
frivilliggruppen i fredericia

Hvilken hjælp kan jeg få?

Frivilliggruppen i Fredericia er en forening, der i tæt samarbejde
med Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge og indvandrere til
en bedre integration i det danske samfund.
Vi hjælper:
• Hverdagsrådgivning af enhver art
• Sprogtræning
• Lektiehjælp i Dronningensgade 97 - Bygning B,
mandag kl.17.00-20.00
• Lektiehjælp på A2B (sprogskolen) - efter aftale
• Lektiehjælp og samtalepartnere på Social- og Sundhedsskolen
- efter aftale
• Lektiehjælp på VUC - efter aftale
• Netværksfamilier
• Cykelkurser
• Fælles arrangementer og udflugter
Vi har ikke længere lektiehjælp i Korskærparken og
Sønderparken.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Anja Ninette Høg, tlf. 2174 1254, Mail: anjahog@gmail.com
Træffes bedst på mail eller tlf. efter kl. 14:00
www.frivilliggruppenfredericia.dk

Registrering og tavshedspligt
Gæster registreres ikke og de frivillige har tavshedspligt.
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Dansk Folkehjælp, Fredericia afd.
Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi tilbyder samaritervagter, julehjælp til økonomisk hårdt belastede og hjælper i det hele taget udsatte grupper.

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

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

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

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

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

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

Koster det noget?
Hjælpen er gratis, reservedele betales af brugeren.
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Den Matrikelløse Klub
Hvilken hjælp kan jeg få?
Streetwalkerne er til for unge mellem 10 og 18 år.
Vi er voksne, som unge kan have fortrolighed til.
Vi vil til enhver tid stille op og høre på dig og dine problemer, når
du finder det nødvendigt. Vi tilbyder at tale med dig og give råd
og vejledning i forhold til at løse nogen af dine problemer. Kender
du en Streetwalker fra deres gang på din skole eller der hvor du
bor, kan du altid gå til Streetwalkeren og få en snak

Hvem skal jeg henvende mig til?
Hrolf Langgård / Pædagogisk leder:		
tlf. 2095 8187
Allan Pedersen / Opsøgende medarbejder (Nord) tlf. 2210 4882
Birgitte Schmidt / Opsøgende medarbejder (Vest) tlf. 2074 0984
Rasmus Andersen / Opsøgende medarbejder (Syd) tlf. 2074 6172
Du kan træffe Streetwalkerne på deres mobiltelefoner alle døgnets 24 timer, 365 dage om året. Er mobiltelefonen optaget eller
afbrudt, kan du lægge en besked på telefonsvareren. Vi ringer
hurtigst muligt tilbage.

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Streetwalkerne har tavshedspligt. Vi skriver ikke noget ned. Men
er dine problemer større, end vi kan løse dem, kan vi formidle
kontakt til andre personer, der kan hjælpe dig. Vi gør aldrig noget,
uden du har sagt ja eller er orienteret.
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Diabetesforeningen - Fredericia Lokalafdeling
Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi anbefaler, at du beder din egen læge om en henvisning til diabetesskolen på sygehuset i Fredericia.

Vi tilbyder rådgivning:
•

i type 1 diabetes
Gitte Barth, tlf. 7593 4712
gbarth@live.dk

•

en motionsgruppe
instruktør: Gitte Barth

•

en aktivitetskalender, der fås på apotekerne, biblioteket og
I. P. Schmidt Seniorhuset.

Du og dine nærmeste er altid velkommen.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand:
Mogens Hansen
Mobil nr.: 4221 6981
fredericia@diabetes.dk
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Din Indgang - Fredericia Kommune
Hvilken hjælp kan jeg få?
Velkommen du er gået rigtig!
I Din Indgang tilbyder vi et kort og målrettet forløb op til 20 uger
til alle borgere over 18 år i Fredericia kommune. Det er for dig,
der oplever psykiske, fysiske eller social udfordringer.
Forløbet er frivilligt og individuelt og kan for eksempel indeholde
støtte og vejledning til konkrete problemstillinger, gruppeaktiviteter, individuelle samtaler, netværkssamtaler, coachende samtaler,
pårørendesamtaler, parsamtaler, Nada øreakupunktur.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Din Indgang
Gothersgade 44, 7000 Fredericia
Tlf. 7211 3232, Mail: dinindgang@fredericia.dk
Åbningstider:
Mandag
10:00
Tirsdag
10:00
Onsdag
10:00
Torsdag
10:00
Fredag
10:00

–
–
–
–
–

13:00
13:00
13:00
17:00
13:00

Registrering og tavshedspligt
Medarbejderne har tavshedspligt og hvis man er interesseret i et
forløb skal man registreres.
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Dit Akuttilbud
Dit Akuttilbud er et tilbud til alle borgere over 18 år, fra Fredericia
og Middelfart Kommuner, der oplever en akut psykisk krise. En
psykisk krise kan være mange ting, f.eks. at miste sit job, være
pårørende til en psykisk syg, at blive udsat for vold eller blive
ramt af et mørke, man af den ene eller anden grund ikke kan
finde sin vej ud af.

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Dit Akuttilbud har døgnåbent hele året rundt. Dog med skiftende
fysisk placering i henholdsvis Fredericia og Middelfart.
Du kan altid ringe på vores døgnåbne telefon på: 2066 0335
eller se mere på vores hjemmeside: www.Ditakuttilbud.dk
Fredericia har åbent følgende måneder: januar + marts + maj +
juli + september + november.
Middelfart har åbent følgende måneder: februar + april + juni +
august + oktober + december
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Etnisk Netværk
Vi er en kvindeforening for alle nationaliteter,
der har til formål at være med til at integrere kvinder
og familier i det danske samfund.

Hvilken hjælp kan jeg få?
•
•
•
•
•
•

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Ulla Spring
Tlf. 2365 6214
ulla.spring@live.dk

Koster det noget?
Det er gratis.

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

Hvor henvender jeg mig?
Telefonrådgivning på tlf. 7240 6688 hver mandag kl. 18:00-21:00
www.foreningenfar.dk

Koster det noget?
Det er gratis.

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

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Du kan henvende dig personligt til Borgerservice:
mandag – tirsdag – onsdag		
kl. 10.00 – 14.00
torsdag					kl. 10.00 – 17.00
fredag						kl. 10.00 – 14.00
Du kan kontakte os telefonisk på tlf. 7210 7000 i samme tidsrum
eller anvende Borger.dk.

Rådhusets generelle åbningstider:
mandag – tirsdag – onsdag		
kl. 10.00 – 14.00
torsdag					kl. 10.00 – 17.00
fredag						kl. 10.00 – 14.00
telefontid dog fra kl. 09:00
kommunen@fredericia.dk
www.fredericia.dk
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Fredericia Krisecenter
Hvilken hjælp kan jeg få?
Støtte og hjælp til voldsramte kvinder og deres børn.
Professionel rådgivning. Et sikkert og trygt sted at være.

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

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

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

Fredericia Krisecenters Støtteforening
Opgaver og formål:
• hjælpe kvinderne og børnene økonomisk
• oplyse om krisecentrets formål og idé
• skaffe penge
Medlemskab: 150 kr for enkeltperson og 500 kr for firma.
Kontakt: Lone Damsgaard, tlf. 2029 8241
Mail: loneda@live.dk
Mød os på facebook: Fredericia Krisecenters Støtteforening
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Fredericia Misbrugscenter
Åben Rådgivning for Stofmisbrugere

Hvilken hjælp kan jeg få?
Der tilbydes åben rådgivning:
man- tirs- tors- fredag
fra kl. 8.30 - 12.00
Aktuelle behandlingstilbud kan ses på hjemmesiden
fredericiamisbrugscenter.dk

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

Koster det noget?
Det er gratis

Registrering og tavshedspligt
Personalet har tavshedspligt.
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Fredericia Naturklub
Lokalafdeling for Børn og Unge
Vi vil give børn og unge interesse og forståelse for natur og
miljø, og vi vil medvirke til en økologisk, bæredygtig udvikling.

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

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

Koster det noget?
Det er gratis for gruppens medlemmer, dog kan en mindre egenbetaling komme på tale.
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Fredericia Sund By
Sammen kan vi skabe et Fredericia, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv.
Fredericia er på mange måder en by i udvikling, og vores ønske
er, at vi sammen kan skabe en bevægelse, som flytter os fra
der, hvor vi er nu og til et sted, hvor sundhed og trivsel er lige for
alle. Hvor sundhed og trivsel er i centrum af diskussioner på alle
niveauer, og hvor sundhed ikke blot handler om fraværet af sygdom, men i ligeså høj grad om generel fysisk og psykisk trivsel.
Vi vil gerne sætte skub i en større sundhedsudvikling, som så
mange som muligt tager del i.

Frivilligcentret er mikropartner - er du?

I Fredericia arbejder vi ud fra ønsket om, at der i vores kommune
skal være plads til, at alle trives og har mulighed for et godt
liv. Denne opgave er imidlertid ikke én, som vi kan løfte alene,
tværtimod. Derfor inviterer vi alle til at være med via mikro-partnerskaber der, hvor I står, og der hvor I er. Du kan læse mere
om mikro-partnerskaberne på kommunens hjemmeside.

Fakta om WHO Healthy Cities Network

I februar 2018 blev vi optaget i WHO Healthy Cities Network som
det femte medlem i Danmark. Healthy Cities Network består af et
netværk af udvalgte europæiske byer, som samarbejder på kryds
og tværs om to overordnede mål, nemlig
• at fremme sundhed i bredeste forstand samt reducere ulighed
i sundhed
• at forbedre lederskab og fremme borgerdeltagelse på
sundhedsområdet
Har du spørgsmål vedr. Fredericia Sund By, er du velkommen til
at kontakte Sundhedssekretariatet på sundsek@fredericia.dk
Se mere på: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/
din-naere-sundhed/fredericia-sund
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Fredericia Tandemklub
Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi cykler på tandemcykler, så en erfaren ”pilot” kan give en blind,
synshandicappet eller lign. en cykeltur rundt om i Fredericia og
omegn. Vi henvender os til alle, der gerne vil cykle en kort eller
lang tur tilpasset den enkelte bruger. Hos os er det altid den svageste, der bestemmer, så alle kan deltage.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand Kurt Berdiin
Tlf. 5051 8278
Mail: akberdiin@hotmail.com
Vi kører ud fra Depotgården mandage, kl. 18.30 i sommerhalvåret. I vinterhalvåret mødes man på Depotgården til klubaften kl.
19.00

Koster det noget?
Medlemskab koster 200,- kr om året, men man er velkommen til
at komme på prøve og se, om det er noget for en.
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Frivilligcenter Fredericia
Lokalt Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Dronningensgade 97, Bygning B • 7000 Fredericia
Tlf. 7210 6770 • mail: post@fc-fa.dk • www.fc-fa.dk
Åbningstider:
				

mandag - torsdag 9.00 - 15.00
fredag 10.00 - 12.00

Hvilken hjælp kan jeg få?
•

Frivilligcenter Fredericia er en paraplyorganisation for lokale
frivillige sociale foreninger og hjælpeorganisationer,

•

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

•

Frivilligcenter Fredericia formidler aktiv kontakt mellem interesserede borgere i Fredericia Kommune. Der formidles kontakt til selvhjælps- og netværksgrupper, frivillige sociale organisationer, sociale projekter m.m,

•

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

fortsættes på næste side >>
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>> Frivilligcenter Fredericia fortsat
•

Frivilligcenter Fredericia tilbyder kurser og temadage for frivillige i medlems- og brugerorganisationerne.

•

Frivilligcenter Fredericia tilbyder hjælp til udarbejdelse af
foldere, hjemmesider og tryksager samt et link til vores hjemmeside.

•

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

•

Frivilligcenter Fredericia udlåner gratis lokaler til de lokale frivillige sociale foreninger.
Landsorganisationer skal betale for lån af lokaler.

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

Hvem kan bruge Frivilligcenter Fredericia?
Frivilligcenter Fredericia kan bruges af enkeltpersoner, af grupper, af organisationer samt af kommunen omkring sociale tiltag.
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Gigtforeningen
Hvem er vi?
Fredericia Lokalgruppe
Vi er et par stykker, der syntes vi manglede et sted, hvor vi
kunne mødes i et fællesskab om og med gigt, vi støtter og hjælper hinanden på kryds og tværs. Indimellem har vi besøg af
nogle ”hjælpere”, der kan holde små oplæg om livet med gigt i
vores kommune. Muligheder for træning, hjælpemidler, medicin,
kost og meget andet. Vi har ”altid” kaffe på kanden.
Vi henvender os til alle med gigt og pårørende er også velkomne. Kom frisk og del dine erfaringer med andre – tag gerne en
ven med.
Hvornår mødes vi?
Hver 2. tirsdag i lige uger fra 14.30 – 16-30, dog ikke i skolernes
ferier.
Hvor?
Fredericia Sundhedshus (Barakken),
Dronningensgade 97, Fredericia

Hvem skal jeg henvende mig til?
Gigtcafeen – Mobil: 2757 8380 (bedst - mandage mellem 17-19)
Eller mail: anne.guldager@hotmail.com

Koster det noget?
Det er gratis at komme i caféen, dog vil der være betaling ved
større foredrag.
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Havnecaféen - Værested for Stofmisbrugere
Hvilken hjælp kan jeg få?
Havnecaféen skaber rammer om samvær, og er et sted hvor man
kan være sig selv og ikke mindst sammen med andre. Her er ingen
løftede pegefingre, men andre skal respekteres, og stedets regler
overholdes. I caféen kan der købes sandwich, smørrebrød og hver
tirsdag og torsdag et varmt måltid mad til rimelige priser.

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

Værestedets formål er bla. at skabe rum for:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Hvilken hjælp kan jeg få?
Foreningens socialrådgivning giver råd og vejledning om sociale rettigheder, behandling, taleundervisning og anden offentlig
støtte.
Selvhjælpsgruppe/støttegruppe for hjerneskadede og pårørende.
Gymnastik hver uge i Fredericia Idrætscenter.
Traveture, løbetræning.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Ulla Pold
Mail: ullapold@live.dk
Tlf. 6016 9643

Koster det noget?
105 kr. årligt for enkeltperson og 170 kr. for ægtepar.
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Hjerneskadeforeningen
Fredericia, Vejle

Hvilken hjælp kan jeg få?
Lokalt arrangeres medlemsmøder, hvor man møder andre mennesker, der er i samme situation, som en selv.
Man udveksler erfaringer og får på den måde et netværk.
Nationalt arbejder vi med forskellige kurser, som udvikler ens
viden om det at være ramt af en hjerneskade, enten som familie
eller som den ramte.

Foreningen tilbyder
socialrådgiver assistance via telefon.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand:
Carsten Lykke-Kjeldsen
Agnetevej 9
7000 Fredericia
Tlf. 2720 0839
Mail: clykkekjeldsen@gmail.com

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

Registrering og tavshedspligt
Der er ingen registrering udover medlemskab.
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Hjerteforeningen - Lokalkomitéen i Fredericia
Hvilken hjælp kan jeg få?
Hjerteforeningen arbejder for et sundere Danmark.
•
•

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Anne Birgitte Rasmussen		
Mail: fredericia@hjerteforeningen.dk

tlf. 2461 9631

Sekretær: Kristina Hoelgaard			

tlf. 2142 4336

Hjertemotion:
Tovholder: Emil Christensen			
Mail: emil.erna.christensen@youmail.dk

tlf. 7594 0346/
2162 6265

Hjerteforeningens rådgivning 			

tlf. 7025 0000

Koster det noget?
Der betales et årligt kontingent for medlemskab af
Hjerteforeningen.

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

Værestedet for Korskærparken og Sønderparken

Hvilken hjælp kan jeg få?
”Hyggen” er et værested for alle over 18 år, der ønsker at bryde
den sociale isolation. Det er brugerne, der er med til at præge de
enkelte aftener og kommer med forslag til andre arrangementer.
Der er altid kaffe på kanden.
Korskærparken: Ullerupdalvej 13,
tirsdage og torsdage kl. 18-21, søndage 18.30-21.30

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

Koster det noget?
Gratis
Registrering og tavshedspligt
Vores frivillige har naturligvis tavshedspligt. Vi registrerer ikke
brugerne.
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IFS 99 - Idræt for Sindslidende - i Fredericia
Hvilken hjælp kan jeg få?
IFS 99 tilbyder idrætsaktiviteter for alle sindslidende i Fredericia.
Træningstider:
Volleyball mandag og onsdag kl.: 13.00-14.00 (oftest i hal 6).
i Fredericias Idrætscenter, Vestre Ringvej 100.
Om sommeren spilles der fodbold og beachvolley i hannerup
istedet. Kontakt Michael for træningstider.
Aktiviteterne tilrettelægges sådan, at alle kan være med.
Der er tilknyttet uddannede instruktører.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Michael Jensen
Tlf. 2223 3384
Samt bliv medlem af facebookgruppen:
Fredericia Fodbold og Volleyball

Koster det noget?
Der betales kontingent for aktive deltagere, og der er mulighed
for at støtte foreningen ved et medlemskab som passivt medlem.
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Idræt i Dagtimerne
Hvilken hjælp kan jeg få?
Idræt i Dagtimerne henvender sig til alle, som har fri om dagen.
Alle, der har fri, kan dyrke idræt dagligt fra kl. 9.00 - 14.00.
Der vil til alle aktiviteter være en instruktør til stede, som kan
hjælpe med råd, vejledning og igangsætning.
Idræt i Dagtimerne tilbyder også udflugter og aktiviteter af mere
kulturel art, såsom foredrag m.m.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Du kan møde op på kontoret (kl. 9-14), der ligger ved hal 5 & 6 i:
Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100
eller du kan ringe på tlf. 7593 1621
og høre nærmere angående aktiviteter, datoer m.v.
Mail: iid@iid7000.dk.
www.iifredericia.dk

Koster det noget?
Prisen er 150 kr. pr. måned, og så kan man dyrke al den sport,
man vil.
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Kirkens Korshærs Varmestue
Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi tilbyder mad, bad, rent tøj, personlig samtale, praktisk hjælp
samt kontakt til læge, sagsbehandler, familie m.m.
Vi henvender os til misbrugere, psykisk syge, hjemløse og
ensomme mennesker.
Vi arbejder på folkekirkeligt grundlag.
Åbent mandag til fredag kl. 10.00- 14.00. Søndag 14.00-16.00.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Varmestuen
Danmarksgade 79
Tlf. 7593 3900
Bjarne Dahlmann
Tlf. 7593 3900
Mobil. 2117 6486
Mail: fredogvarme@gmail.com

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Der er ingen registrering, og der er tavshedspligt.
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Klub 1297
Hvem er vi?
Klub 1297 er en aktivitetsklub primært for pensionister, der stadig
har energi og lyst til at mødes til fælles sociale og lettere fysiske
arrangementer. I klubben er der plads til alle, og som medlem
bliver man en del af et fællesskab. Som ny kan man deltage i 2
arrangementer, før man beslutter sig for et medlemskab. Der bliver taget godt hånd om nye ansigter.
Aktiviteterne kan f.eks. være petanque, minigolf og naturgolf om
sommeren, teaterture, musicalaftner og foredrag primært om vinteren. Spiseaftner og gåture afholdes hver måned. Der afholdes
sommerfest og julefrokost. Alle arrangementer forsøges afholdt
enten gratis eller til små priser.
Det særlige ved klubben er, at aktiviteterne arrangeres i samråd
med medlemmerne. Der er således stor medlemsindflydelse, og
aktiviteter kan f.eks. også være private spilleaftner og hyggeture.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand:
Marie Luise Poulsen
Byvangen 5, Erritsø, 7000 Fredericia
Tlf.: 24976737, Mail: info@malupo.dk
Klubmøder afholdes hver anden måned i
Frivilligcenter Fredericia i Dronningensgade 97, Bygning B

Koster det noget?
Der betales et kontingent på kr. 200,- årligt

42

Krisecentret for mænd
Hvilken hjælp kan jeg få?
Den kriseramte mand, som ikke selv kan overskue sin
situation, kan hos os få
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Hvilken hjælp kan jeg få?
Lokalforeningen støtter op om og prøver at hjælpe alle kræftramte og pårørende.
Café Træffetid
Lokalforeningens café er et åbent caféstøttetilbud til alle, der
er berørt af kræft. Caféen er åben den første og tredje torsdag eftermiddag i hver måned i Frivilligcenter Fredericia,
Dronningensgade 97, Bygning B.
I caféen kan man trygt komme og tale om sorger og glæder i forbindelse en kræftsygdom. Der er altid to caféværtinder tilstede,
og der er tavshedspligt.
Der er ofte et foredrag eller en anden aktivitet i caféen, men der
er altid tid til at tale med hver enkelt. Det kan også lade sig gøre
at tale i enrum med en caféværtinde.
Andre tilbud i foreningen er:
• Motion for kræftramte hver torsdag i Fredericia Idrætscenter
• Gåture ud i naturen hver mandag fra marts til november
• Bowling for kræftramte mænd
• Foredrag om forskellige kræftdiagnoser
• Sociale arrangementer som nattegaleture og blomsterbinding
Se vores hjemmeside www.cancer.dk/fredericialokal og Kræftens
Bekæmpelse i Fredericia på Facebook.
Er man medlem af Kræftens Bekæmpelse er man automatisk
medlem i Fredericia Lokalforening.
Lokalforeningen udgiver et nyhedsbrev hver måned.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Annemarie Mogensen tlf. 7592 9389/2425 4079
Mail: annemarieogtage@mail.dk
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Lydavisen Fæstningsjournalen
Hvilken hjælp kan jeg få?
Lydavisen udkommer 2 gange ugentlig på CD-rom.
Der bringes interne meddelelser, indgåede meddelelser fra
Dansk Blindesamfund i Trekantområdet, samt lokale nyheder,
fortrinsvis fra Fredericia Dagblad og de lokale ugeaviser.
Der lægges vægt på kommunale, officielle og kulturelle oplysninger og begivenheder samt byrådsstof.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Lydavisen Fæstningsjournalen,
Marianne Fischer
Irisvej 3, 7080 Børkop
Tlf. 4250 1796
Mail: benmar7080@gmail.com
www.faestningsjournalen.dk

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

Koster det noget?
Lydavisen koster fra 1. januar 2022 225 kr. årligt.
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Natteravnene
Hvilken hjælp kan jeg få?
Natteravnene er IKKE et privat vagtværn, opsyn eller lignende –
der er ansvarlige voksne, der på frivillig basis hver gør en lille
indsats som rollemodel med stor effekt for at:
Skabe lokal tryghed samt integration.
”Være der” for børn og unge for at hjælpe og vise omsorg, der indirekte begrænser især hærværk,druk og misbrug, spritkørsel, vold,
voldtægt og anden kriminalitet.
De voksne er typisk forældre, bedsteforældre til kommende teenage børn, ansvarlige “forbilleder”, gode ”rollemodeller,” ildsjæle,
lokale ansigter.
Alle med sund fornuft - uafhængigt af alder, køn, politik, religion,
uddannelse, beskæftigelse og etnisk / kulturel baggrund……
Principielt ALLE!

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand Dan Hansen. Mail: stamm1957@gmail.com
Natteravnene i Fredericia • Nørre Voldgade 60A kld. •
7000 Fredericia • tlf. 4258 5533
www.fredericia.natteravnene.dk
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Nordbo Senior
Hvilken hjælp kan jeg få?
Nordbo-Senior er en klub for dig der har tid og lyst til lidt afveksling i hverdagen, i samvær med andre seniorer (se vores program i seniorbladet).
”Klubbens formål er at skabe et socialt netværk, som kan supplere familie og venner og derved bidrage til at holde ensomheden
på afstand og forøge livskvaliteten”.
Yderligere oplysninger om klubbens aktiviteter på hjemmesiden:
www.nordbosenior.dk

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Marianne Nyrup • tlf. 2084 7139
Mail: formand@nordbosenior.dk
Nordbo Senior, Sonnesvej 12, 7000 Fredericia.

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

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt.
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Offerrådgivningen
Hvilken hjælp kan jeg få?
Alle, der har været udsat for en forbrydelse eller ulykke, kan benytte Offerrådgivningen
• den, der er ramt af en hændelse
• pårørende
• vidner
Vi yder hjælp i form af samtale og støtte, hjælp til at få styr på den
hændelse, du har været ude for, bisidder i retten, i socialforvaltningen, hos advokater m.m.

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

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Du kan trygt ringe. Offerrådgivningen har tavshedspligt og ingen
registrering.
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Overmarksgården - Det Sociale Døgncenter
Hvilken hjælp kan jeg få?
Der ydes midlertidig ophold til personer med særlige problemer,
som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Der ydes
omsorgsforanstaltninger, socialstøtte, aktivering og hjælp til
udflytning i egen bolig. Formålet med opholdet er at hjælpe brugerne, så de kan vende tilbage til egen bolig.

Visitation
Institutionens leder afgør, om optagelse kan finde sted.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Overmarksgården
Dyrehavevej 175
6000 Kolding
Tlf. 7979 7600
Mail: overmarksgården@kolding.dk
www.kolding.dk

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
I kan ringe til Frivilligcenter Fredericia
tlf. 7210 6770 mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 samt fredag kl.
10.00-12.00 eller sende en mail til sekretar@fc-fa.dk og bestille
tid til samtale.
Parsamtalerne varer ca. 1 time og foregår
onsdag aften kl. 17.00-19.00 i Dronningensgade 97, Bygning B.
Flere oplysninger kan fås på www.fc-fa.dk

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

Registrering og tavshedspligt
Der foretages ingen registrering, og rådgiverne har tavshedspligt.
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PeerPartnerskabet
PeerPartnerskabet er et samarbejde mellem Det Sociale
Netværk og SIND. Vi arbejder med et nyt peer-projekt, som
stræber efter at give psykisk sårbare mere håb og en bedre
recovery igennem erfaringsbaserede gruppeforløb. Projektet er
et forskningsprojekt, som skal bidrage med mere viden om, hvordan peer-støtte påvirker recovery.
Et gruppeforløb ledes af frivillige peers, som selv har haft psykisk
sårbarhed inde på livet, og det varer i 10 uger. Der er desuden
mulighed for at få følgeskab af en frivillig til gruppeforløb, fritidsaktiviteter og lignende.

Hvordan kan jeg deltage?
Projektet er en tidlig indsats, som henvender sig til mennesker
med lettere psykiske udfordringer. Hvis man melder sig som
deltager til projektet kommer man enten i gruppeforløb eller i
kontrolgruppe. Det skyldes at det er et forskningsprojekt. Alle der
melder sig vil bidrage med sine erfaringer og oplevelser til fremtidens arbejde på psykiatriområdet.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Hvis du er interesseret i at være deltager i projektet kan du kontakte:
Lokalkoordinator
Malene Paloposki
mp@detsocialenetvaerk.dk
Tlf. 2597 0137
www.peerpartnerskabet.dk
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PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Hvilken hjælp kan jeg få?
PPR arbejder med børn og unge mellem 0 og 18 år. Vores kerneopgaver er at understøtte alle børns udvikling, trivsel og læring.
Vi udreder enkeltbørn i forhold til indsatser. Rådgiver forældre,
teams, ledelse og børn. Superviserer teams, lærere og pædagoger. Gruppetilbud for børn og forældre. Lettere behandlingsopgaver. Inklusionsopgaver og visitationsopgaver. Undervisning af
børn med tale- og sprogvanskeligheder.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gothersgade 20B, 1.sal
7000 Fredericia
Tlf. 7210 7462
Mail: ppr@fredericia.dk
Man kan også henvende sig via daginstitutionen eller skolen.

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt?
Hvis vi taler med dit barn, undersøger eller underviser, bliver det
registreret.
Alle ansatte har tavshedspligt.
Du kan også benytte Anonym rådgivning, så bliver det ikke registreret. Åben torsdage mellem kl. 15.00 - 17.00. Tlf. 7210 7900.
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Den Praktiserende Læge
Hvilken hjælp kan jeg få?
Lægens første opgave er at hjælpe dig, når du er syg. Men hvis
lægen mener, at du har brug for andre former for hjælp, vil han/
hun fortælle, hvor du kan henvende dig.
Lægen kan henvise til en speciallæge.
Du kan selv henvende dig direkte til øjenlæge og øre-, næse- og
halslæge.

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

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

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

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

Koster det noget?
Det er gratis.

Registrering og tavshedspligt
Der er ikke registrering. Du kan vælge at være anonym.
Præster har tavshedspligt.
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Psykiateren
Hvilken hjælp kan jeg få?
Du kan rådføre dig med din læge eller med den medarbejder, som
du har talt med i Fredericia Kommune. De vil i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog. I så fald kan kommunen være behjælpelig
med at betale en del af honoraret

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

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

Registrering og tavshedspligt
Speciallægen i psykiatri fører journal med oplysninger om navn,
adresse og cpr-nr. Lægen har tavshedspligt.
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PsykInfo Åben Rådgivning
Hvilken hjælp kan jeg få?
Rådgivningen er anonym og tager udgangspunkt i dine ønsker
og behov. Der er ikke tale om behandling eller terapi, men støtte,
vejledning og information. Rådgivningen varetages af en psykiatrisk uddannet medarbejder fra PsykInfo Region Syddanmark.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Har du eller en i din familie eller omgangskreds psykiske
problemer? Så kan du henvende dig til PsykInfo Fredericia,
Vendersgade 49, Fredericia.
Se åbningstider etc. på: www.psykinfo.regionsyddanmark.dk
eller ring på tlf. 9944 4546

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

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

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

Koster det noget?
Prisen kan variere.

Registrering og tavshedspligt
Psykologer fører sædvanligvis journal over klientsamtaler.
De har tavshedspligt.
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Red Barnet
Hvilken hjælp kan jeg få?
I Red Barnets lokalforening Fredericia driver vi to familieoplevelsesklubber - en klub for økonomisk og socialt trængte familier og
en klub for krigsveteraner og deres børn. Begge klubber arrangerer en månedlig begivenhed for forældre og børn, som er gratis
at deltage i - eksempelvis skovture, biograftur, tur til kendt seværdighed m.m.
Vi driver desuden en genbrugsbutik, uddeler familie- og julehjælp,
og afholder hvert år sommerlejre. Som frivillig får du mulighed for
at planlægge og deltage i sådanne arrangementer samt deltage
i indsamlinger, fundraising, ekspedere i genbrugsbutikken og
meget andet.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Kontakt i forbindelse med frivilligt arbejde, sommerlejre og
genbrugsbutik:
Mail: genbrugfredericia@redbarnet.dk
Kontakt i forbindelse med Familieoplevelsesklubberne:
Mail: lederoplevelsesklubfredericia@redbarnet.dk
Formand:
Joachim Grundtvig
Tlf. 6060 5217
lokalforeningenfredericia@redbarnet.dk
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Røde Kors i Fredericia
Hvilken hjælp kan jeg få?
Vi kan tilbyde besøgstjeneste og vågetjeneste.
Endvidere har vi en genbrugsbutik og en Nørkleklub.

Hvem kan jeg henvende mig til?
-

Afdelingsformand:
Jeppe Nielsen, tlf. 2482 3605,
mail: fredericia.formand@rodekors.dk

-

Besøgstjenesten
Bodil Nepper, tlf. 4217 1878

-

Førstehjælp
Henrik Nelausen, tlf. 7594 0614

-

Vågetjeneste (kan kun kontaktes via plejehjem, sygehus eller
hjemmepleje): Anne-Lisbeth Pedersen, tlf. 7592 7392

-

Nørkleklub: Signe J. Pedersen, tlf. 7592 5851

-

Genbrugsbutik: 7591 3300

Koster det noget?
Der kræves ikke medlemskab eller betaling.

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt, ingen registrering.
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Rådgivning Fredericia
Anonym rådgivning til børn, unge og forældre:
•
•
•

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

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

Hvor skal jeg henvende mig?
Du kan ringe torsdag mellem kl. 15 og 17 på telefon 7210 7474
Du kan også alle hverdage maile til os på
kommunen@fredericia.dk, så svarer vi inden 24 timer.
Du kan læse mere på:
www.fredericia.dk/Borger/raadgivning/Sider/default.aspx
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Samklang
Et samarbejde mellem patientforeninger i Fredericia.
Formålet er at lave sundhedsfremmende aktiviteter og forbedre
kommunikationen med de offentlige myndigheder i sundhedspolitiske spørgsmål i Fredericia Kommune.
Vi arbejder for, at Fredericias borgere får sammenhængende
sundhedstilbud med mulighed for forebyggelse, behandling og
rehabilitering, og at borgerne efter endt sygehusbehandling og
eventuel genoptræning får kendskab til patientforeningernes
eksistens og tilbud.
Vi arbejder desuden for, at alle i det offentlige behandlersystem
kender til patientforeningernes eksistens og betragter de frivillige
foreninger som en ressource, de kan trække på og henvise til.
Følgende foreninger er repræsenteret i Samklang:
• Hjerteforeningen
• Diabetesforeningen
• Scleroseforeningen
• Hjerneskadeforeningen
• Kræftens Bekæmpelse
• Gnisten
• Sind
• Oesteoporoseforeningen Trekanten
• Netværksgruppe for lungesyge
• Social Sundhed Fredericia
Samarbejdet er åbent for andre patientforeninger.
Kontaktperson: Annemarie Mogensen
Tlf.: 7592 9389/2425 4079
Mail: annemarieogtage@mail.dk
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Samvær og Sundhed
Hvilken hjælp kan jeg få?
Formålet med foreningen er at skabe et hyggeligt og sundt
miljø, hvor der er mulighed for at pleje krop og sjæl. Samvær og
Sundhed tilbyder socialt samvær, træning, svømning, dans, fællesture, kortspil, bowling m.m. Vi har mulighed for at bruge de
samme aktiviteter som Idræt i dagtimerne. Er du medlem, kan du
også bruge aktiviteterne i Idræt i dagtimerne andre hverdage. Vi
er en pensionistforening.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand:
Birthe Palm
Tlf. 6126 2229
Mail: b.palm@youmail.dk
Næstformand:
Det er Hanne T Nielsen
Tlf.2855 1838
Du kan også møde op i vores åbningstid.
Foreningen har åben tirsdage og torsdage fra kl. 9.30-13.30
Vi holder til i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100
Lokalefællesskab med FHK.

Koster det noget?
Medlemskab koster 150 kr. pr. måned
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Scleroseforeningen Lokalforeningen for
Fredericia og Kolding Kommuner
Vi er en patientforening, hvis formål er at være oplysende og netværksskabende. Vi arbejder på at sammensætte og udbyde et
program med varierede tilbud, så der er noget for både scleroseramte og deres pårørende.
Det er foreningens mål at støtte mennesker med sclerose og
lette vilkårene for de familier, der har sygdommen helt inde på
livet.

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

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Ole Dahl
Tlf. 2619 6849
Mail: kulau@stofanet.dk

Koster det noget?
Der er brugerbetaling på de forskellige arrangementer
Følg med på vores hjemmesides aktivitetskalender over, hvad
der er af tilbud: www.scleroseforeningen.dk/kolding
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Selvhjælp i Fredericia-Middelfart
Hvilken hjælp kan jeg få?
Hvis du er i en svær livssituation, kan vi tilbyde dig at deltage i en
selvhjælpsgruppe med andre, der har samme udfordring.
I gruppen mødes man på lige fod og udveksler tanker og erfaringer.
Frivillige fra foreningen hjælper gruppen igang.
Det er gratis at deltage.
Inden du starter i en selvhjælpsgruppe, tilbyder vi dig en individuel samtale med en af vores frivillige.
Selvhjælp Fredericia- Middelfart tilbyder også forskellige netværksgrupper. Kontakt os og hør om vi har et tilbud til dig.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Selvhjælp Fredericia-Middelfart
Dronningensgade 97, Bygning B, 7000 Fredericia
Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart
Mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk
Tlf.: 7210 6773
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Sind Landsforeningen for psykisk sundhed
Fredericia Lokalafdeling

Hvilken hjælp kan jeg få?
Landsforeningen har bl.a. telefonrådgivning, bisidderhjælp og
en hjemmeside med et væld af information.
Lokale aktiviteter sker i Kulturcaféen, Danmarksgade 32, 7000
Fredericia. Der er fællesspisning hver tirsdag og der er kreative
aktiviteter torsdag eftermiddag.
Der er mulighed for at opstarte nye aktiviteter.
Caféen bruges også af andre grupper med relation til psykisk
sundhed.
Grupper, der er interesserede i at bruge lokalerne, kan henvende
sig til frivilligcenteret eller SIND’ s lokalformand.
Åbent tirsdag fra kl. 16 til fællesspisning og torsdag kl. 15 - 17 strikke og male / tegnehold.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Kulturcaféen, Danmarksgade 32 (røgfrit og ingen dyr).
Formand: Bjørn Medom Nielsen • tlf. 2684 4703 • Mail: medom@
medom.dk
Næstformand: Johannes Busk Jeppesen • tlf. 2682 4481
Følg os på Facebook: SIND Fredericia (her fremgår åbningstider)

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

Registrering og tavshedspligt
Der er ingen registrering, og der er tavshedspligt.
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Social Sundhed Fredericia
Hvilken hjælp kan jeg få?
Social Sundhed er en frivillig social forening, der tilbyder uvisiteret ledsagelse til dine aftaler i sundhedsvæsenet. Du vil blive
matchet med en brobygger med en sundhedsfaglig baggrund,
der kan følge/hjælpe dig i dit møde med sundhedsvæsenet.

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

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

Registrering og tavshedspligt
Der registreres ved tilladelse. Det er muligt at være anonym.
Social Sundhed Fredericia og brobyggerne (frivillige) er underlagt tavshedspligt.
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STANFORD Lær at Tackle uddannelser
Fredericia Kommune tilbyder følgende kursusforløb til
mennesker med langvarige eller kroniske lidelser. Pårørende er
også velkomne. Diagnose ikke påkrævet.
•
•
•
•
•

Lær
Lær
Lær
Lær
Lær

at
at
at
at
at

leve med kronisk sygdom
tackle kroniske smerter
tackle angst og depression
tackle job og sygdom
tackle hverdagen som pårørende

Hvilken hjælp kan jeg få?

Kursernes formål er at give dig redskaber til at tackle de udfordringer, du møder i hverdagen på grund af kronisk eller længerervarende sygdom, kroniske smerter, jobmæssige udfordringer
pga. sygdom, eller angst og depression.
Som noget nyt introducerer vi et kursus for pårørende, med
henblik på, hvordan den pårørende får passet på sig selv.
Instruktørerne på kurserne er frivillige, der har fået en kort
uddannelse, og som selv har erfaring med at leve med kroniske
lidelser, eller er pårørende til en. Et kursusforløb er på 2½ time
én gang om ugen i 6 - 7 uger.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Det Forebyggende Team, Fredericia Kommune, Mail: anne.erdmann@fredericia.dk Tlf. 7210 5851 • 7210 5855 man-, tirs-, onsog fredag fra kl. 08:00-09:00 - torsdage mellem 12:30-13:00

Koster det noget?

Kurset er gratis. Der betales for en obligatorisk bog

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

Frivilligcentret er ambassadør - er du?
Du kan holde dig opdateret på kommunens hjemmeside eller på
vores Facebookside; Strategi for Udsathed i Fredericia. Hvis du
melder dig som ambassadør, vil du løbende få nyhedsbreve på
mail og bliver inviteret til forskellige arrangementer.
Kontaktperson:
projektleder
Rachel Møller Lund
tlf. 2572 4019
E-mail: mindreudsathed@fredericia.dk
Se mere på:
www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/strategi-udsathed
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Stomiforeningen COPA
Lokalforening Sydøstjylland

Hvilken hjælp kan jeg få?
Stomiforningen COPA varetager interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.
Du kan trække på COPA’s 100 rådgivere, som alle selv er stomister. De hjælper dig med at acceptere din stomi. Giver dig indblik
i, hvordan livet med stomi kan leves videre, og giver dig en fremtid med en normal hverdag.
Der er også en rådgiver med din form for stomi.
COPA tilstræber gennem sin virksomhed at støtte patienter med
sygdomme i mave/tarm kanalen, og det gælder naturligvis også
kræftpatienter.

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

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

Koster det noget?
Rådgivning er gratis, men der kan forekomme betaling i forbindelse med aktiviteter.
Kontingent for medlemskab 250,- kr årligt.
Pensionister og støttemedlemmer 150,- kr årligt.
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Udsatterådet
Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til
bl.a. de kommunale indsatser og skal fremme det fælles ansvar
for de svageste i Fredericia
Rådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og være
deres høringsorgan i forhold til de kommunale indsatser, der
vedrører hjemløse og de mest udsatte blandt stofmisbrugere,
prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere i Fredericia.
Rådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende
udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet, som
Fredericia Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og udforme information til det politiske niveau.
Rådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog
danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.
Hvis en enkeltsag bliver brugt til principielle drøftelser i rådet,
skal der inden indhentes samtykke fra borgeren.
Kontaktpersoner:
Formand		
Næstformand
Bjarne Dahlmann		
Louis Lindholm
Kirkens Korshærs Varmestue 		
Frivilligcenteret
E-mail:		E-mail:
b.dahlmann@kirkenskorshaer.dk 		
louis.lindholm@fc-fa.dk
Tlf.: 2117 6486
Udsatte-teamet, Fredericia Kommune
Charlotte Gerdes
E-mail: charlotte.gerdes@fredericia.dk
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Ulykkespatientforeningen og
Polioforeningen Trekantsområdets kreds
Hvilken hjælp kan jeg få?
Har du været ude for en ulykke eller har du senfølger efter polio
så kontakt:
Ulykkeslinien:
Alle hverdage kl. 9:00 – 15:00
Tlf. 3673 2000, info@ulykkeslinjen.dk
Poliolinien:
Alle hverdage kl. 10:00 - 14:00
Tlf. 3673 2000, www.polio.dk/brevkasse

Du kan også kontakte bestyrelsen for
trekantsområdet
Formand:
Marianne Frahm
Tlf. 40101343
Mail: frahm.hedensted@gmail.com
Lokal bestyrelsesmedlem:
Børge Larsen
Golfvænget 23
7000 Fredericia
Tlf. 3098 8913
Mail: larbog@outlook.dk
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Værestedet Solstrålen

for clean og ædru samt pårørende

Hvilken hjælp kan jeg få?
Solstrålen er et kommunalt tilbud til clean og ædru borgere. Her
kan man ved selvsyn konstatere, at det kan lade sig gøre at få et
godt liv uden stoffer og alkohol.
Solstrålen er bygget op som en cafe’, hvor man kan få en kop
kaffe og en uformel hyggesnak samt hygge sig med TV, pool og
forskellige spil.
Tilbud om anonym rådgivning.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Værestedet Solstrålen
Jyllandsgade 10 E, 1.tv.
7000 Fredericia.				
Tlf.
7591 1533
Mobil. 2210 4893
MobilePay: 60651
Mail: info@solstraalen.dk
www.solstraalen.dk
Solstrålens Idræts Klub/SIK - Formand Søren Wandahl

Åbningstid:
Hverdage kl. 9.00 - 15.00.
Derudover holdes der åbent af brugere om aftenen og i weekends.
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Ældre Sagen
Hvilken hjælp kan jeg få?
•
•
•
•
•
•

Besøg af en frivillig besøgsven.
Vi tilbyder at være bisidder, når der skal være møde med det
offentlige.
Er du enlig og hjemmeboende, kan du blive ringet op hver
morgen.
Du kan få hjælp til indkøb af dagligvarer.
Mulighed for let gymnastik for svage ældre, hvor rollator og
kørestol ikke er nogen hindring.
”En bred vifte af aktiviteter – se hjemmesiden og 		
Pensionistavisen for program

Hvem skal jeg henvende mig til?
Formand: Niels Hother Jakobsen, tlf. 2147 1111 • Mail: aeldresagen7000@outlook.dk • Webside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/fredericia
Kontaktpersoner:
Koordinator for bisiddere: Erik Kristensen • Tlf. 7556 4003 •
Mobil. 8154 9843 • Mail: yek@youmail.dk
Koordinator for besøgsvenner: Grethe Ærensgaard • Tlf. 3091
5535 • Mail: smutcagr@gmail.com
Tryghedsopkald: Dorthe Pihl Sørensen • Tlf. 2279 2625
Indkøbsordning: Mette Hilman • Tlf. 6165 7617
Seniorfitness/stolemotion: Inge Merete Nielsen •
Tlf. 6120 7359/30261357

Registrering og tavshedspligt
Der er tavshedspligt.
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Har du rettelser til
Hvem Hjælper Hvem..?
Så kontakt
Frivilligcenter Fredericia
på mail:
post@fc-fa.dk
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Nyttige telefonnumre og adresser
Alarm

Tlf. 112

ACA

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

Politi

Tlf. 114

Fredericia Brandvæsen

ADHD-foreningen

Skadestuen,Kolding

AIDS-LINIEN

Tlf. 7210 7080
Tlf.7011 0707

Tlf. 7021 5055 • adhd.dk
Tlf. 3391 1119
aids-linien.dk

Skadeklinik,Fredericia			
Al-Anon
Tlf.7011 0707

Familiegrupper
Tlf. 7020 9093 • al-anon.dk
kontakt@al-anon.dk

Lægevagten

Tlf. 7011 0707

Lokalpsykiatri Vejle

Tlf. 9944 7510
Psykiatrisk akutmodtagelse:
Tlf. 9944 7790

AA-Anonyme Alkoholikere

Alzheimerforeningen
Demenslinie 5850 5850
alzheimer.dk

Angstforeningen
Angsttelefonen
Tlf. 7027 1320
angstforeningen.dk

Telefonvagt.
Tlf. 7010 1224
anonyme-alkoholikere.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat
Ami Ami		

Støtte til migrant sexarbejdere.
Tlf. 2169 3414 • www.amiami.dk
mail: vnn@amiami.dk

Café Økonomi

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

Astma-Allergiforening		

Rådgivning
Tlf. 4343 4299 • astma-allergi.dk

Autismeforeningen		
Tlf. 6133 9591

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

Balance i frihed

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

Colitis Crohn Foreningen
Tlf. 3535 4882 • ccf.dk

Borderlinenetværket
borderlinenetvaerket.dk

BoPaM
Landsforening for børn
og pårørende af
misbrugere

CP Danmark

Tlf. 3888 4575
cpdanmark.dk

Danmarks Bløderforening
Tlf. 3314 5505
bloderforeningen.dk

Tlf. 2086 6905
bopam.dk

Danske Døves Landsforbund
Børns Vilkår				 Tlf. 2090 0660
ddl.dk

Børnetelefonen • 116 111
Forældretelefonen • 3555 5557
bornsvilkar.dk

Danmarks Psoriasis
Forening
Tlf. 3675 5400 • psoriasis.dk
Børns Voksenvenner 				
voksenven.dk
Dansk Blindesamfund
fredericia@voksenven.dk
Tlf. 3814 8844 • dkblind.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat
Dansk Epilepsiforening
Tlf. 6611 9091
epilepsiforeningen.dk

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

Dansk Fibromyalgi-ForeningDepressions Foreningen
Tlf. 3323 5560 • fibromyalgi.dk

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

Dansk Handicap Forbund
Tlf. 3929 3555
dhf-danskhandicapforbund.dk

DMV dialog mod vold

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

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

Dansk Lymfødem Forening

Endometriose Foreningen
Tlf. 2172 4300 • endo.dk

dalyfo.dk
info@dalyfo.dk

Dansk Parkinsonforening
Tlf: 3635 0230
parkinson.dk

Danske Seniorer
Fredericia
Tlf: 4010 2337

DBO Lokalkreds
Trekantområdet
Tlf: 4157 0232
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat
FAKS - Foreningen af
kroniske smertepatienter

Forældreforeningen

Familier med kræftramte
børn

Forældreforeningen Handicappede Børn uden Diagnose

Tlf. 7025 2468 • foraeldre.org
skole-foraeldre.dk

faks@faks.dk • faks.dk

Tlf. 8694 6930 • fmkb.dk

Foreningen Cancerramte
Børn
Tlf. 2030 0905 • cancerbarn.dk

Foreningen
Danske Døvblinde
Tlf. 3675 2096
fddb.dk

Foreningen for Duft- og
kemikaliefølsomhed
mcs-danmark.dk
Tlf. 7020 1037
mcsforeningen.dk

hbud@hbud.dk • hbud.dk

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

Fredericia
Mavedanser Forening
fredericiamavedans.dk

Frivilligcentre og
Selvhjælp Danmark

Tlf. 3167 8160 • frise.dk

Foreningen for Möbius
Syndrom

Gamblers Anonymous
(Anonyme ludomaner)

Foreningen for
Stammere i Danmark

Gigtforeningen Rådgivning

Tlf. 5194 0838
moebiussyndrom.dk

fsd.dk

Foreningen Korskær
korskaerparken.dk

info@gamblersanonymous.dk
gadanmark.dk
Tlf. 3977 8000 • gigtforeningen.dk

Grønlandsforeningen
Fredericia
Rasmine Kaas
Tlf. 2218 9481
rasminekaas@gmail.com
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat
HjerneSagen

Tlf. 3675 3088 • hjernesagen.dk

Hjerteforeningen
Tlf. 7025 0000
hjerteforeningen.dk

Hjerteforeningens
Børneklub

Tlf. 7025 0000 • hjertebarn.dk

HopeUng for børn og unge
i alkoholfamilier
Tlf. 3529 3090 • hope.dk/ung

Høreforeningen

Kirsten Brandt
2668 9184 kun SMS
k@brandt.mail.dk

Indvandrerrådgivningen

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

IBO - Integration’s Bridge
Organization
Tlf. 8161 3835

GUU-GUA Foreningen

Tlf. 9811 1344
mail@kompleksautisme.dk
Tlf.tid.: man-tors.: kl. 9:30-15:30 &
Fredag: kl. 9:30-13:30

Kontinensforeningen
Rådgivning

Tlf. 7020 0870 • kontinens.dk

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

Døgntelefon • Tlf. 3675 4200
hoereforeningen.dk

79

>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat
Kræftforeningen
Tidslerne

Tlf. 7020 0515 • tidslerne.dk

Kræftlinien

Tlf. 8030 1030 • cancer.dk

Kvinderådgivning for
etniske minoriteter

kontakt@verdenskvinder.dk

Landsforeningen Aktive
Bedsteforældre
aktivebedsteforaeldre.dk

Landsforeningen Autisme
Tlf. 7025 3065
autismeforening.dk

LAP

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

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

Landsforeningen for
ufrivillig barnløshed
Tlf. 2031 4257 • lfub.dk

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

Landsforeningen LEV
Tlf. 8038 0888 • lev.dk

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

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

Landsforeningen for
udbrændte
Tlf. 7219 0088 • lafu.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat
Landsorganisationen af
kvindekrisecentre
Tlf. 3295 9019 • lokk.dk

LBGT

Tlf. 8613 1948 • lgbt.dk
raadgivningaarhus@lgbt.dk
tlf.tid torsdag 18-20

Nauk - Netværk for
autistiske kvinder

Tlf. 6133 7703
naukfredericia@gmail.com

NEFOS - Netværk for
selvmordsramte
Tlf. 5190 9584 • nefos.dk
kontakt@nefos.dk

Livslinien

Tlf. 7020 1201
brevkasse@livslinien.dk

Lungeforeningen
Netværksforeningen
Fredericia
Tlf. 2497 6127
lunge.dk

Migræne og Hovedpine
Foreningen
Tlf. 7022 0052
hovedpineforeningen.dk

Muskelsvindfonden

NetOp

Michael Freiesleben • 4011 6620
michaelfreiesleben@hotmail.com

Nyreforeningen
Tlf. 4352 4252
nyreforeningen.dk

OCD Foreningen

7020 3091 • ocd-foreningen.dk

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

Tlf. 8948 2222
muskelsvindfonden.dk

Mødrehjælpen
Lokalforeningen i
Fredericia
moedrehjaelpen.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat
Osteoporoseforeningen

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

Porfyriforeningen
porfyriforeningen.dk

Psykinfo

psykinfo.regionsyddanmark.dk

PTU

Polioforeningen:
Tlf. 3673 2040 • polio.dk
Handicap Centret:
Tlf. 3673 9080 • handicapbilist.dk
Ulykkespatientforeningen:
Tlf. 3673 2000 • ulykkespatient.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat
Savn -børn og pårørende
til indsatte

Støttecenter Mod Incest

Sct. Georgsgilderne

Syrisk forening

Sct. Nicolaj Tjenesten

TrivselsFabrikken

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

Tlf. 2880 6000 • savn.dk

Tlf. 9161 2299

sct-georg.dk

Tlf. 7012 0110
man-lørdag: 09-03
søn+ helligdage: 13-03

Tlf. 5190 1296
trivselsfabrikken.dk

TUBA

Tlf. 2388 4637 • tuba.dk
fredericia@mail.dk

Selvhjaelp.dk

Tlf. 3167 8160 • frise.dk

SIND

Tlf. 3524 0750 • sind.dk

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

Unge og Sorg

Tlf. 7020 9903 • ungeogsorg.dk

Unge På Linie

Ungdommens Røde Kors
Tlf. 7012 1000

Ung Til Ung

www.ungtilung.com

Solstrålen

Tlf. 7591 1533

Somalisk Kulturforening
Tlf. 3184 9844

Spiseforstyrrelser
og selvskade
Tlf. 7010 1818
spiseforstyrrelser.dk

Stomiforeningen COPA
Tlf. 5767 3525 • copa.dk
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>> Nyttige telefonnumre og adresser fortsat

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

Ventilen

for stille og ensomme unge
Tlf 7020 8308 • ventilen.dk

Veteranhjem
Trekantsområdet
Tlf. 2857 0298

VKF - Vestkurdistans
Kulturforening
Tlf. 9142 0802

VISO

viden til gavn for fagfolk og borgere
Tlf. 7242 4000 • socialstyrelsen.dk/viso

Vold mod Kvinder
Tlf. 7020 3082

Whiplashforeningen
Tlf. 4583 9904
whiplashforeningen.dk

Øjenforeningen værn om
synet

Tlf. 3369 1100 • ojenforeningen.dk
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Cirka 1 million danskere er frivillige!
Hvad med dig?
Vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kontakt os på Frivilligcenter Fredericia:
Tlf.:		

7210 6770

Mail: 		

post@fc-fa.dk

Webside:

www.fc-fa.dk

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

Kontaktperson Mail

Samvær og Sundhed

Birthe Palm		

Ældreklubben i
Erritsø

Flemming E. Jensen solskin.1987@hotmail.dk

Damvejens Ældreklub

Bente Christensen

bente.bitch@profibermail.dk

Fredericia Ældreklub

Benny Lauridsen

benny.lauridsen@mail.dk

Danske Seniorer

Hanne Grølsted

ghanne@live.dk

Nordbo Senior

Benny Lauridsen

benny.lauridsen@mail.dk

Ældre Sagen

Niels H. Jakobsen

aeldresagen7000@outlook.dk

Brugerrådet IP Schmidt

Asbjørn S. Poulsen

sejer7000@gmail.com

Aktivitetsmedarbejder
IP Schmidt

Karen Ladegaard

karen.ladegaard@fredericia.dk

Tavlhøj Plejecenter /
Brugerrådet Øster Elkjær

Inger Kongsted

ik1309@profibermail.dk

Pensionistklubben af 1938

Per Antonsen		

neteper@gmail.com

Taulov-Skærbæk og omegns
Pensionistforening
Jan Petersen		
Klub 1297

b.palm@youmail.dk

janpetersen1945@gmail.com

Marie Louise Poulsen info@malupo.dk
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Design/Layout: Frivilligcenter Fredericia

Besøg vores facebookside på:
www.facebook.com/frivilligfredericia
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