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Månedens frivillig-portræt: Astrid Camilla Jensen 

 

-FriRummet er mit hjertebarn, min familie og mit fristed. 

Astrid Camilla Jensen blev på Frivillig Fredag belønnet med Aalborg Kommunes Frivilligpris 

Hun fik prisen for sit virke i FriRummet, der er en klub for psykisk sårbare og udsatte unge i 

alderen 18-35 år i Aalborg. 

 

Om Astrid:  

Astrid Camilla Jensen er 31 år og fra Aalborg. Hun er medstifter og tidligere leder af FriRummet, 

som er en klub for psykisk sårbare og udsatte unge i alderen 18-35 år, der er drevet af frivillige. 

Astrid er i august 2016 udtrådt af FriRummets bestyrelse, men er fortsat frivillig i klubben.  

Astrid er selv psykisk sårbar og lider af personlighedsforstyrrelsen Borderline.  

 

Astrid har tidligere også været frivillig i SIND Ungdoms bestyrelse.  

Lige nu er hun koordinator for Sindets Dag i Aalborg og næstformand i Det Centrale Dialogforum, 

som er Aalborg Kommunes brugerråd i Socialpsykiatrien.    

Hun ser det som en vigtig opgave, at være med til at bryde det tabu omkring psykisk sygdom og 

sårbarhed, der stadig hersker mange steder i det danske samfund. 

 

Astrid om det at engagere sig i frivilligt arbejde 

Astrid synes, det er meget givende at være med i FriRummet og hjælpe andre psykisk sårbare unge.  

-Det at være frivillig har mange personlige kvaliteter. Man får for eksempel nye venner og bekendte 

og en større social omgangskreds. Og man gennemgår også en form for personlig udvikling, idet 

man gennem arbejdet får indblik i andres liv, og får kvalifikationer, man kan bruge i sit eget liv.  

 

-For mig giver det så meget mening at hjælpe andre, og det gør, at jeg får det bedre med mig selv. 

Man kan have et godt liv, selv om man er psykisk sårbar, men man kommer ikke igennem det 

alene! Det hjælper ofte at være åben om sin sårbarhed, at tale om tingene, at acceptere 

uforudsigeligheden og være aktiv. Der skal kæmpes, og man er nødt til selv at gøre en indsats! 

Ved at være åben om et liv med psykisk sårbarhed, kan man komme stærkere ud på den anden side.  

 

 
Astrid Camilla Jensen fra FriRummet kæmper for at hjælpe sårbare unge videre i livet 
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Om FriRummet:  

FriRummet er en klub for psykisk sårbare og udsatte unge mellem 18 og 35 år i Aalborg.  

Klubben har til huse i lokaler på C.W. Obels Plads 20 i Aalborg midtby, hvor der er åbent mandage, 

onsdage og lørdage. Klubben er drevet udelukkende af frivillige kræfter, som i samarbejde med de 

unge sørger for den daglige drift. Det er gratis at komme i FriRummet. 

   

 
 

Astrid Camilla Jensen startede FriRummet i juli 2013 sammen med Simon Estrup.  

Grunden var, at de syntes, at der manglede et sted i Aalborg, hvor man kunne møde ligesindede.  

De ville skabe et miljø med plads og rum til alle, hvor der var forståelse og accept for forskellighed. 

Et unikt sted hvor psykisk sårbare unge, kunne mødes og hygge sig sammen. Et sted, hvor der var 

plads til at grine og være ung. Et sted, hvor man blev rummet for både sig selv og sin sygdom.  

Et sted, hvor man blev betragtet som et helt menneske, og ikke blot et sagsnummer. 

Et trygt sted, der kunne bryde isolation, og hvor det også var tilladt at snakke om alle de svære ting. 

 

I FriRummet kan psykisk sårbare unge, der er ensomme eller har et begrænset netværk, mødes med 

ligesindede og dele det svære med hinanden. Men det er samtidig et sted, hvor der er også er plads 

til bare at være ung og snakke om f.eks. kærester og facebook.  

I FriRummet kan alle, der har lyst, komme og tale om deres problemer med andre unge eller bare 

hygge sig og få afledt tankerne. FriRummet er ikke et behandlingssted.    

 

I FriRummet kan man møde andre unge, der står i samme situation som en selv. 

Man finder ud af, at man ikke står alene med sit problem, og at andre har de samme erfaringer, 

oplevelser og følelser. I FriRummet deler man erfaringer, støtter og hjælper hinanden i svære 

situationer og kommer på den måde videre i livet. Man hjælper sig selv og støtter samtidig andre!  

 

Kontakt FriRummet på telefon: 6030 6050 eller mail: frirummet@frirummet.com  

Se mere om FriRummet her: www.frirummet.com og https://da-dk.facebook.com/frirummet/  

 

 
 

mailto:frirummet@frirummet.com
http://www.frirummet.com/
https://da-dk.facebook.com/frirummet/
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Lederen 
 

Efterår fyldt med frivillighed 
 

Efteråret står i frivillighedens tegn og byder på et overflødighedshorn af forskellige arrangementer. 

De Frivilliges Hus har deltaget i flere at efterårets store events i Aalborg Kommune, hvor 

frivilligheden har været i fokus. Vi har bl.a. deltaget i forenings- og frivilligmarkeder, i workshops, 

i spændende foredrags- og debatarrangementer og senest i Frivillig Fredag i Aalborg.  

 

Fredag d. 30. september blev den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, fejret for 7. gang. 

I Aalborg foregik det bl.a. med en menneskekæde over Limfjordsbroen og uddeling af Aalborg 

Kommunes Frivilligpris. Det blev en festlig og aktiv dag, hvor mange af byens sociale foreninger 

og deres fantastiske frivillige ildsjæle var mødt op for at skabe synlighed om deres sag.  

 

Frivilligt arbejde styrker helbredet og gør dig lykkelig. 

Mere sundhed, mindre sygdom og større lykkefølelse i hverdagen. Ifølge undersøgelser er det blot 

nogle af fordelene ved at arbejde frivilligt. En times frivilligt arbejde om ugen forbedrer dit helbred. 

Folk der arbejder frivilligt, er lykkeligere end andre. Frivilligt arbejde nedsætter blodtrykket og 

mindsker risikoen for psykiske sygdomme. Både canadiske, hollandske, danske og engelske 

undersøgelser fastslår det samme: Frivilligt arbejde er utrolig gavnligt for os. 

 

Frivillighed har ikke bare en positiv effekt på samfundet – folk der arbejder frivilligt er også 

generelt lykkeligere end andre. Forskningen peger på, at det lykkelige menneske formentlig også er 

det frivillige menneske. Frivilligt arbejde hænger uløseligt sammen med en følelse af lykke hos den 

person, der udfører det.   

 

For nylig blev Aalborg kåret til Europas lykkeligste by 2016.  

Aalborgenserne er de mennesker i hele Europa, der er mest tilfredse med deres by og deres liv.  

En af grundene til, at Aalborg scorer så højt i lykkeundersøgelsen kunne være, at rigtig mange 

nordjyder laver frivilligt arbejde. I den seneste frivilligrapport fra Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde kunne man således læse, at Nordjylland er Danmarksmester i frivilligt arbejde, da 

halvdelen af alle nordjyder over 16 år arbejder frivilligt.   
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Bliv frivillig! 
Informationsmøde for nye frivillige  

Torsdag d. 17. november kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus  
 

Der er brug for dig - bliv frivillig og gør noget godt for andre! 

42% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde, og 18% udfører frivilligt socialt arbejde.  

I Aalborg Kommune er mange tusinde personer hver dag året rundt engageret i frivilligt arbejde 

inden for bl.a. kultur-, idræts- og fritidsområdet, men også på det sociale område yder et stigende 

antal aalborgensere en værdifuld frivillig indsats. De frivillige drager omsorg for ensomme, børn, 

ældre, misbrugere, flygtninge, psykisk og fysisk syge, handicappede, voldsramte kvinder, mænd i 

krise m.fl. Men der er brug for mange flere frivillige hænder i Aalborg   

 

De Frivilliges Hus inviterer nye frivillige til at deltage i et informationsmøde torsdag den 17. 

november kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.  

I forbindelse med mødet vil der være et oplæg om at være frivillig i en social forening. 

 

Det er gratis at deltage i et informationsmøde, og der serveres en let anretning samt kaffe/te. 

Tilmelding til De Frivilliges Hus på tlf. 9811 1344 eller mail: morten@frivillighuset.dk  

 

På 3 timer får du muligheden for at høre om, hvordan du kan få et frivilligjob, der passer til dine 

ønsker, din kalender og dit liv. Vi vil præsentere foreninger indenfor forskellige kategorier, hvem 

du kan hjælpe og hvordan, reglerne for frivilligt arbejde og hvordan man kan bruge det frivillige 

sociale arbejde i ens hverdag og netværk. 

 

Vi hjælper dig med at finde et frivilligjob, der matcher dine interesser og kompetencer. Det kan 

være alt fra at være lektiehjælper eller besøgsven til at arbejde med ensomme unge, at arbejde i en 

genbrugsbutik eller på væresteder eller hjælpe foreninger med pr, it eller bestyrelsesarbejde. 

 

Mulighederne er uendeligt mange i de mere end 300 frivillige foreninger i Aalborg Kommune. 

 

 
 

mailto:morten@frivillighuset.dk
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De Frivilliges Hus er ny projektpartner for FriSe 
 

De Frivilliges Hus i Aalborg skal sammen med FriSE udvikle en metode til rekruttering af 

flygtninge som frivillige i foreningslivet. Som pilot-frivilligcenter skal De Frivilliges Hus medvirke 

til metodeudvikling, afprøvning og evaluering.  

 

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, fordi der sker så mange spændende ting på 

flygtningeområdet i Aalborg. Vi glæder os også til at metodeudvikle i forskellige dele i Aalborg 

Kommune – vi har jo både storby, mindre byer og landsbyer, og derfor tror vi på, at vi kan bidrage 

med forskellige metoder, der kan være brugbare i mange forskellige dele af landet.  

 

Se mere her www.frise.dk  

 

 

De Frivilliges Hus er på Facebook 
 

Har du behov for at følge med i hvad der sker i De Frivilliges Hus og i den frivillige verden? 

Så er det nu du skal finde frivillighusets Facebook-side https://da-dk.facebook.com/frivillighuset   

Her deler vi nyt om stort og småt fra vores mange projekter og arrangementer, og er meget glade for 

dialogen med alle dem, der følger os. Følg os og snak med os på de sociale medier 

 

 
 

 

Har du set vores nye hjemmeside? 
 

De Frivilliges Hus nye hjemmeside er nu klar. På www.frivillighuset.dk kan du finde alt om os.  

På den nye hjemmeside kan du som borger, som frivillig, som forening eller som ansat indenfor den 

sociale sektor få råd og vejledning samt relevant viden om frivilligt socialt arbejde.  

 

På hjemmesiden er der også inspiration at hente, hvis du vil være frivillig, hvis du vil starte et nyt 

projekt op eller hvis du vil vide noget om frivillighed for unge. Nyheder og aktuelle arrangementer. 

Der er ligeledes opdateret viden om de mange gratis offentlige hjælpetilbud og selvhjælpsgrupper. 

 

Har du ris, ros eller kommentarer til vores nye hjemmeside, er du velkommen til at kontakte         

De Frivilliges Hus på tlf. 9811 1344 eller skrive til frivillighuset@frivillighuset.dk     

 

 
 

http://www.frise.dk/
https://da-dk.facebook.com/frivillighuset
http://www.frivillighuset.dk/
mailto:frivillighuset@frivillighuset.dk
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Udlodningsmidlerne for 2016-2017 
 

Udlodningsmidlerne hed tidligere tips- og lottomidlerne. 

 

Staten yder hvert år tilskud til en lang række formål af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det 

Danske Klasselotteri. Pengene fordeles enten i form af direkte tilskud eller efter ansøgning til 

idrætsområdet, sociale og kulturelle formål, forskning, sygdomsbekæmpende organisationer, 

humanitære projekter, undervisnings- og folkeoplysning, friluftsliv og naturoplevelser, 

ungdomsformål, ældreorganisationer mv. 

 

I 2016-2017 forventes der at være ca. 1,7 mia. kr. til fordeling. 

 

Læs mere om hvem der kan få tilskud, og hvordan man søger på www.udlodningsmidler.dk  

 

 

Støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune i 2017 
Husk ansøgningsfrist d. 15. oktober 2016  

 

Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til servicelovens §18. 

Se retningslinjer for støtte samt link til digitalt ansøgningsskema på: www.aalborg.dk/stoette   

 

Foreninger og andre former for organisationer, netværk og enkeltpersoner kan søge om støtte til 

frivilligt socialt arbejde. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2016. 

 

Der kan søges til aktiviteter, drift og etablering (der skal minimum søges om 2.000 kr.).  

Der er ikke krav om medfinansiering.  

Huslejeudgifter støttes maksimalt med op til 75% af den dokumenterede nødvendige udgift.   

Lokale, nyetablerede foreninger og foreninger uden formue prioriteres. 

 

Der er mulighed for tilsagn om støtte i op til tre år. Ansøgning over tre år skal ses som en mulighed. 

Jeres forening er ikke ringere stillet ved at søge for ét år ad gangen. 

 

Se retningslinjer for støtte samt link til digitalt ansøgningsskema på: www.aalborg.dk/stoette  

 

 
 

http://www.udlodningsmidler.dk/
http://www.aalborg.dk/stoette
http://www.aalborg.dk/stoette
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Aalborg Frivilligråd - de frivilliges egen stemme 

indbyder til generalforsamling mandag d. 31. oktober kl. 19.00 i frivillighuset 

 

Aalborg Frivilligråd indbyder Aalborgs sociale foreninger og deres frivillige til generalforsamling 

mandag den 31. oktober 2016 kl. 19.00 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg.  

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der efter kaffen være et oplæg ved Morten Grau Jensen.   

 

 Mød op og få indflydelse på frivilligpolitikken i Aalborg 

 Brug din stemme og styrk din lokale frivilligpolitik 

 Skab gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg 

 Gør Aalborg til en god kommune at være frivillig i 
 

Aalborg Frivilligråd 
Aalborg Frivilligråd består af syv medlemmer, som vælges af og blandt de frivillige sociale 

foreninger for børn, unge og voksne i Aalborg kommune.  

Aalborg Frivilligråds formål er, at være med til at skabe de bedst mulige rammer for det frivillige 

sociale arbejde i Aalborg Kommune.  

Aalborg Frivilligråd arbejder på at skabe dialog og samarbejde foreningerne imellem, og at der 

samarbejdes med Sundheds- og Kulturforvaltningen.  

Aalborg Frivilligråd arbejder for at styrke samarbejdet lokalt såvel som regionalt. Dette gøres bl.a. 

ved direkte møder med de frivillige sociale foreninger.  

Derudover afholder Aalborg Frivilligråd et dialogmøde med kommunen én gang pr. valgperiode.  

Aalborg Frivilligråd har været med til at lave en ny frivilligpolitik for Aalborg Kommune, og har 

ligeledes hvert år mulighed for at gennemse forvaltningens indstilling til støtte af frivilligt socialt 

arbejde (§18-midlerne), og komme med bemærkninger hertil.  

Aalborg Frivilligråd er hvert år aktive i forbindelse med frivilligmarkeder og Frivillig Fredag.  

 

Dagsorden ifølge lovene. 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til formanden for Aalborg Frivilligråd, 

Lene W. Hansen, lenew.hansen@mail.dk, senest 14 dage før mødet.  

Nye kandidater til Aalborg Frivilligråd er velkomne.  

 

Tilmelding til og mere info om generalforsamlingen i Aalborg Frivilligråd kontakt: 

 Formand for Aalborg Frivilligråd; Lene W. Hansen, mail: lenew.hansen@mail.dk  

 De Frivilliges Hus, Morten Larsen, tlf: 9811 1344, mail: morten@frivillighuset.dk   

 Alle er velkomne til generalforsamlingen og der serveres kaffe og kage. 

 

 
 

mailto:lenew.hansen@mail.dk
mailto:lenew.hansen@mail.dk
mailto:morten@frivillighuset.dk
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Samtalesaloner 
Frivillighed, hjælpsomhed, fællesskab og demokrati 

 

AOF er gået i partnerskab med De Frivilliges Hus om at arrangere og afholde 4 samtalesaloner i 

efteråret: Frivillighed, Hjælpsomhed, Demokrati, Fællesskab. 

Få to timer forærende til at lade dig inspirere og udfordre på tanker og holdninger – gratis! 

 

Tilmeld dig samtalesalon om hjælpsomhed her: 

http://nord.aof.dk/kurser/Foredrag+og+debat/Debat+og+dialog/4148069/  

  

Tilmeld dig samtalesalon om demokrati her: 

http://aftenskole.aof.dk/kurser/Foredrag+og+debat/Debat+og+dialog/4148409/  

 

 

Når sårbarhed bliver en styrke 
Oplægsholder og debattør: Anne Marie Geisler Andersen 

Onsdag d. 2. november kl. 16.30, SIND Skolerne, Doktorens Gyde 3, Aalborg 
 

De Frivilliges Hus, Den Sociale Skadestue & Lille Skole for Voksne indbyder alle interesserede til 

et spændende foredrag/debatarrangement om mental sundhed i Aalborg.   

Det foregår onsdag d. 2. november kl. 16.30 i hos SIND Skolerne, Doktorens Gyde 3 i Aalborg.  

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

 

En aften hvor vi sætter mental sundhed til debat! 

Anne Marie er politiker, 24-timersløber og mor til tre og meget optaget af, at mental sundhed bliver 

prioriteret højere rent politisk. Hun har selv oplevet på egen krop, hvor meget man kan gøre for at 

forebygge psykisk sygdom. Hun vil komme ind på, hvad der skal til for at styrke den mentale 

sundhed, samt for at det bliver lettere at leve med psykisk sårbarhed. 

 

Anne Marie har tidligere været ramt af stress, depression og angst samt døjet med ADHD. 

Særligt via motion og ændret livsstil er Anne Marie nået dertil, hvor hun ikke længere lever op til 

nogle af diagnosekriterierne. Omvendt har hun på flere måder lært at udnytte sin psykiske sårbarhed 

som en styrke. 

 

Husk tilmelding på tlf. 98 13 80 66, tilmelding@sindskole.dk   

 

 
 

http://nord.aof.dk/kurser/Foredrag+og+debat/Debat+og+dialog/4148069/
http://aftenskole.aof.dk/kurser/Foredrag+og+debat/Debat+og+dialog/4148409/
mailto:tilmelding@sindskole.dk
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Foredrag om spiseforstyrrelser 
Tirsdag d. 25. oktober kl. 18.00-20.30, Nørresundby Gymnasium 

 

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade inviterer alle interesserede til foredrag 

om spiseforstyrrelser tirsdag d. 25. oktober på Nørresundby Gymnasium & HF, Studievej 14. 

 

Aftenen byder på et kig ind bag facaden hos tre personer, der fortæller deres personlige historier om 

kampen med en spiseforstyrrelse. De beskriver, hvordan det hele begyndte, hvordan de tacklede 

sygdomsforløbet, og hvordan de kom ud af det.  

Foredraget afsluttes med diskussion og spørgsmål fra publikum. 

 

Tilmelding  

www.lmsos.dk eller telefon 2449 4745.  

 

 

Folkekirkens Familiestøtte 
Et tilbud til sårbare børnefamilier i hjemmene 

En håndsrækning til forældrene – en gave til barnet! 
 

 Er du og din familie udfordret for tiden? 

 Er opdragelse en svær opgave? 

 Kniber det med at få hverdagen til at hænge sammen? 

 Er forældreansvaret- og opgaven vanskelig? 

 Er det svært at få talt om tingene på en god måde? 

 

Alle forældre ønsker glade og trygge børn, der har gode venner, som er psykisk robuste, og som får 

en god skolegang. De fleste familier oplever perioder, hvor de er sårbare, og hvor forældreopgaven 

opleves vanskelig, eller hvor opdragelse er svær at håndtere. Sårbarheden kan være kortvarig på 

grund af eksempelvis sygdom eller længerevarende på grund af livsomstændighederne.  

 

Folkekirkens Familiestøtte hjælper sårbare børnefamilier med børn i alderen 0-17 år. 

Folkekirkens Familiestøtte har en stab af godkendte frivillige, som er klar til at være til hjælp i 

hjemmene. Folkekirkens Familiestøtte er hjælp til selvhjælp. Målet med hjælpen fra den frivillige 

er, at forældre og børn får det bedre sammen. Folkekirkens Familiestøtte vil gerne hjælpe alle 

børnefamilier, der mener, at de har brug for hjælp uafhængigt af uddannelse, alder, sociale forhold 

eller politiske og religiøse overbevisninger. Der er fuld fortrolighed i Folkekirkens Familiestøtte, 

hvilket vil sige, at både koordinatorer og frivillige har tavshedspligt, og at du og din familie kan 

være anonyme. 

 

Se: www.aalborgstift.dk/familiestotte eller kontakt Kent Lykke Jensen, tlf. 2490 5811, kej@km.dk   

 

 
 

http://www.lmsos.dk/
http://www.aalborgstift.dk/familiestotte
mailto:kej@km.dk


 12 

Kathrine Ullits Dahl udstiller malerier i frivillighuset 
 

I De Frivilliges Hus i Aalborg kan man opleve skiftende udstillinger fra lokale kunstnere. 

 

I hele oktober er det kunstneren Kathrine Ullits Dahl, der udstiller malerier i frivillighuset.  

Der er gratis entré for alle interesserede til udstillingen. 

 

Om Kathrine Ullits Dahl 

Kathrine Ullits Dahl er 39 år, og har malet gennem de sidste 12 år.  

Kathrine har gået på forskellige skoler; senest på Sindskolen i Aalborg og Galleri Ødipus.  

 

”Jeg er glad for at male med mange farver, men kan også udtrykke mig i en enkelt farve og beskrive 

en følelse som f.eks. angst og sorg. Jeg maler de ting, jeg lægger mærke til hos andre mennesker, og 

maler de følelser, der opstår i mig”.  

 

Kathrine har tidligere udstillet på: Kunsten (angstudstilling), Ranum Kunstskole, Galleri Ødipus, 

Halkær Kro, Aalborg Sygehus Nord og Kildehuset.  

 

Kathrine Ullits Dahl kan kontaktes på mail: kathrineullitsdahl@gmail.com  

 

 
 

mailto:kathrineullitsdahl@gmail.com
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Herreklub for mænd med Parkinson og Sclerose 
Tirsdag d. 18. oktober & tirsdag d. 15. november i De Frivilliges Hus  

 

 
 
Kom og vær med i en ny ”herreklub” for mænd med Parkinsons og Sclerose.  

Ideén er udsprunget i Cafe Parki Aalborg på initiativ af Roger Bailey. 

Hovedformålet med klubben er at give din partner en friaften, få en god gang ”mandehørm” og 

hygge sig  

 

Klubben for mænd med Parkinson og Sclerose mødes den 3. tirsdag i hver måned i perioden august 

til maj. Næste gang er tirsdag d. 18. oktober kl. 19.00-21.30 i De Frivilliges Hus i Aalborg.  

Møderne foregår forskellige steder alt efter hvad vi har planlagt, du kan altid se hvor næste møde 

foregår på www.parkinord.dk i menuén aktiviteter eller ved at kontakte Roger. 

 

Har du lyst til at høre mere eller deltage kan du kontakte  

 Roger Bailey, tlf. 6075 6939 eller mail: rogerbailey47@hotmail.com  

 

INGEN tilmelding via Facebook, kun ved at sende en mail, sms eller ringe til Roger. 

 

 

Selvhjælpsgruppe for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet 
 

Nu kan du deltage i en selvhjælpsgruppe for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet. 

Gruppen mødes mandag i ulige uger kl. 19.00 i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, Aalborg. 

Deltagelse i gruppen er gratis. Tavshedspligt og ingen registrering. 

 

Vi anbefaler, at det er minimum 1 år siden anbringelsen trådte i kraft, således at du som deltager i 

gruppen ikke er i akut krise. Man skal kunne lytte til andres historie og dele sin egen.  

 

De udfordringer man står med som forældre med barn eller børn anbragt udenfor hjemmet kan være 

svære at dele med andre. I en selvhjælpsgruppe møder du forstående ligesindede.  

Man støtter hinanden; deler erfaringer, sorger og glæder. 

 

Vil du vide mere så kontakt: 

 Gruppeleder Louise Jensen, tlf. 4216 1838, mail: louiseasja@gmail.com  

 

http://www.parkinord.dk/
mailto:rogerbailey47@hotmail.com
mailto:louiseasja@gmail.com
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Ny onlinetjeneste skal hjælpe krænkede unge 
 

Red Barnet åbner en ny onlinetjeneste ”SLET DET” for at hjælpe børn og unge, der har fået delt 

krænkende billeder og videoer af dem selv online. 

På hjemmesiden www.sikkerchat.dk kan børn og unge udfylde en formular og beskrive deres 

situation, hvorefter en af Red Barnets rådgivere vil vende tilbage på mail for at hjælpe. 

 

 

ABC for mental sundhed 
 

Borgerne i Aalborg er udvalgt som deltagere i et projekt – ABC for mental sundhed – der skal finde 

en model for, hvordan flere danskere får bedre mental sundhed. Det er lige så vigtigt at være mental 

sund som at være fysisk sund. At være aktiv, have følelsen af at høre til og at have et formål med 

livet, hjælper alt sammen til at være glad og mental sund. Se mere på www.abcmentalsundhed.dk  

 

Aalborg Kommune har som led i arbejdet med mental sundhed købt adgang til internetportalen 

www.Boblberg.dk, som borgere i kommunen kan anvende, hvis de eksempelvis savner den fjerde 

whistspiller, en at gå ture med eller en at dyrke sin hobby med. Man lægger et kort opslag op på 

Boblberg.dk, og så har andre borgere i kommunen mulighed for at svare tilbage, og på den måde 

kan man finde nye bekendtskaber med samme interesser som en selv.    

 

Klik ind på www.Boblberg.dk og find andre som deler netop dine interesser.  

Boblberg.dk er en borger til borger portal, der skal give mulighed for at skabe fællesskab og 

aktiviteter mellem borgerne i Aalborg Kommune. 

 

 
 

http://www.sikkerchat.dk/
http://www.abcmentalsundhed.dk/
http://www.boblberg.dk/
http://www.boblberg.dk/
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Åben cafe for pårørende 
Har du brug for at snakke med andre, som er pårørende til en psykisk syg? 

 

Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende – i Aalborg inviterer til åben cafe for pårørende. 

Mød op og få en god snak eller lidt hjælp og inspiration fra andre, som ved hvad det vil sige at være 

tæt på én, der er psykisk syg. Cafeen er et trygt og fortroligt rum, hvor du kan udveksle dine tanker 

og bekymringer med andre pårørende.  

I forbindelse med hver pårørendecafe, er der oplæg med relevante personer, som kan gøre dig 

klogere på det at være pårørende. Alle er velkomne og det er gratis at deltage.  

 

Se mere om datoer og indhold på: www.bedrepsykiatri.dk/aalborg/aaben-cafe/  

Vil du vide mere så kontakt: Linda Lindbøg Johansen, tlf. 2076 7071, mail: lindboeg26@gmail.com  

 

 
 

 

Kirkens Korshærs Gårdprojekt holder høstmarked 
Lørdag d. 15. oktober 2016 kl. 10.00-14.00 

 

 
 

http://www.bedrepsykiatri.dk/aalborg/aaben-cafe/
mailto:lindboeg26@gmail.com
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Velux fonden 
Penge til aktive ældre, der gør en særlig frivillig indsats 

 

Velux fonden støtter projekter, hvor aktive ældre gør en særlig frivillig indsats.  

Alene i 2015 uddelte fonden knap 15 mio. kr. på 400 bevillinger, men de vil gerne uddele endnu 

flere midler.  

 

Læs mere om Velux fonden og mulighederne her: 

http://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre   

 

 
 

 

Hvem skal have Aalborg Kommunes Handicappris 2016? 
Indstil din kandidat senest torsdag d. 10. november 2016 

 

Nu er det tid til at indstille din kandidat til Aalborg Kommunes Handicappris, og dermed bidrage til 

at sætte fokus på forholdene for personer med handicap. 

 

Læs mere om handicapprisen og hent indstillingsblanket på: www.aalborg.dk/handicap  

 

 
 

http://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre
http://www.aalborg.dk/handicap
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Kvisten Aalborg 
 

Ved du, at der er hjælp at hente? 

Hvis du har været udsat for seksuelle krænkelser eller hvis du er pårørende til en, som har. 

Vi tilbyder gruppeterapi og individuel terapi. Vi har også grupper for mænd! 

Kvisten Aalborg har adresse/kontor i De Frivilliges Hus, Mølhomsvej 2, 9000 Aalborg. 

Ring og hør nærmere på tlf. 5054 2550 eller 6070 7257, mail: aalborg@kvistene.dk      

 

 
 

 

Kom videre mand 
8 mænd i 8 uger – gratis afgrænset forløb med konkrete emner i Aalborg 

 

Er du ramt af skilsmisse eller arbejdsløshed? 
 

”Kom videre mand” er et gratis tilbud til mænd, der vil videre.  

Vi tilbyder et nyt fællesskab 1x om ugen for 8 mænd i 8 uger.  

Hver uge har møderne konkrete emner, der er udviklet af mænd til mænd, for at give værktøjer til at 

komme videre. 

 

I Kom Videre Mand kan du: 

 Få en god snak med andre i samme situation som dig 

 Få overblik over din situation og se nye muligheder 

 Få ny energi til at komme videre 

 Finde fokus og holde fast i det 

 Få et nyt fællesskab 1 x om ugen 

 

Forløbet er gratis. 

Kontakt: klaus@frivillighuset.dk, tlf. 9811 1344 eller sms 6195 1995  

Læs mere her www.KomVidereMand.dk  

 

 
 

mailto:aalborg@kvistene.dk
mailto:klaus@frivillighuset.dk
http://www.komvideremand.dk/
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Diabetes Dag i Kedelhallen på Nordkraft 
Mandag d. 14. november 2016 fra kl. 12.00-17.00 

 

I anledning af Verdens Diabetes Dag afholder Diabetesforeningens Lokalforening i Aalborg 

mandag d. 14. november et Diabetes Marked i Kedelhallen på Nordkraft; Teglgårdsplads, Aalborg. 

Arrangementet afvikles i samarbejde med Sundhedscentret. 

 

Der er åbningstale kl. 12.00 ved rådmand Mads Duedahl og afslutningstale kl. 16.45 ved Anne 

Sander, leder af Diabetesforeningens frivilligafdeling. 

Mange udstillere vil stå klar med gode råd og oplysninger og deres produkter og tilbud ligesom der 

vil være forskellig underholdning i løbet af eftermiddagen. 

 

Læs mere her http://aalborg.diabetes.dk eller kontakt formand for Diabetesforeningens 

Lokalforening i Aalborg, Dorte Hinzman, tlf. 2241 8678, mail: aalborg@diabetes.dk   

 

 

 
Lokalkreds Nordjylland – Aktiviteter i efteråret 2016 

Til caféaftener møder du andre efterladte. Du får mulighed for at tale og dele erfaringer med andre i 

en lignende situation som dig. Du får mulighed for et varmt, uformelt samvær i et fællesskab, hvor 

selvmord ikke er tabu. Du er altid velkommen til at tage en ven med, hvis du har behov for det.  

 

Torsdag d. 13. oktober 2016, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Samtale og samvær. Vi kan evt. se en film og der er mulighed for at låne bøger fra vores bibliotek. 

 

Torsdag d. 10. november 2016, kl. 19.00 – 21.00. Caféaften, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Samtale og samvær. Vi kan evt. se en film og der er mulighed for at låne bøger fra vores bibliotek. 

 

Torsdag d. 8. december 2016, kl. 19.00 – 21.00, Caféaften, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg. 

Vi har kaldt det Jule-café og der vil blive hygge, men også mulighed for samtale om hvordan vi tænker om den 

kommende højtid og de følelser julen kan vække i os. Medbring en lille pakke til et gavespil, værdi af max 25 kr. 

 

Alle er velkomne til vores arrangementer. Der vil blive serveret kaffe/te og kage til møderne.  

Af hensyn til kaffen vil tilmelding være rart, men det er ikke en betingelse.  

 

For yderligere information og tilmelding: Ellen Bæk, nordjylland@efterladte.dk, mobil 2423 4475 
 

 
 

http://aalborg.diabetes.dk/
mailto:aalborg@diabetes.dk
mailto:nordjylland@efterladte.dk
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Lokaler i De Frivilliges Hus 
Sådan låner/lejer du lokaler 

 

 
Sociale foreninger, projekter, selvhjælpsgrupper og rådgivninger har mulighed for gratis at låne 

lokaler til møder/arrangementer på såvel hverdage som i weekender i både dag- og aftentimerne i 

De Frivilliges Hus. Lokalerne udlånes f.eks. til offentlige møder, generalforsamlinger og større 

medlemsmøder, andre arrangementer m.m.  

Er I ikke en social forening eller lign. har I mulighed for at leje lokaler i De Frivilliges Hus.  

 

Alle aftaler om lån/leje af lokaler og spørgsmål i den forbindelse skal træffes med en medarbejder 

fra De Frivilliges Hus. Her aftales også afhentning/aflevering af nøgler samt om der er tale om et 

tilbagevendende lån af lokalet. 

 

Har du/din forening brug for mere information om udlån af lokalerne i De Frivilliges Hus kontakt: 

 De Frivilliges Hus, tlf: 9811 1344, mail: morten@frivillighuset.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har idéen – vi har hjælpen 
 

Du synes, der mangler noget i din by.  

Du har en god idé … men hvordan får du sat skibet i søen? 

Det kan vi hjælpe dig med i De Frivilliges Hus. 

Du er kaptajnen og vi kan være lodsen på skibet og hjælpe dig 

sikkert ud af havnen. 

Vi tilbyder gratis konsulentbistand til dig og dit projekt, så 

idéen kan blive til virkelighed. 

Vi er klar til at møde dig – ring 9811 1344 og aftal en tid! 

mailto:morten@frivillighuset.dk
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Husk at give De Frivilliges Hus besked! 
 

Husk at give De Frivilliges Hus besked, hvis jeres forening får ny formand/kontaktperson eller hvis 

I f.eks. får ny adresse, telefonnummer eller e-mail. Så vil vi rette oplysningerne i vores database.   

Har I rettelser, så kontakt: Tove Pedersen, tlf. 9811 1344, mail: tove@frivillighuset.dk 

 

 

Find hjælp i den frivillige verden - selvhjælpstilbud i Aalborg 
 

Hvad er selvhjælp? 

En selvhjælpsgruppe består typisk af 3-10 mennesker, der mødes om et fælles problem eller 

livsvilkår, fx skilsmisse, sorg, ensomhed eller sygdom. 

 

Alle har ressourcer – selvhjælp er at tage dem i brug! 

I en selvhjælpsgruppe møder man mennesker, der står i samme situation som en selv. 

Man finder ud af, at man ikke står alene med sit problem, og at andre har samme erfaringer, 

oplevelser og følelser. I gruppen deler man erfaringer, støtter og hjælper hinanden i svære 

situationer og kommer på den måde videre i livet. Man hjælper sig selv og støtter samtidig andre.   

 

Selvhjælpsgrupper i Aalborg 

De Frivilliges Hus har en tid arbejdet på at synliggøre de mange selvhjælpsgrupper der findes ude i 

foreningerne, og der er faktisk imponerende mange selvhjælpsgrupper om mange forskellige emner 

og problemstillinger. 

 

Hvis du har interesse i at finde en selvhjælpsgruppe til dig selv eller en du kender, så klik ind på   

De Frivilliges Hus hjemmeside: http://frivillighuset.dk/find-hjaelp-selvhjaelp/      

 

Vil du vide mere om hvad selvhjælp er eller har du andre spørgsmål til emnet, er du velkommen til 

at ringe eller maile til De Frivilliges Hus. Vi kan også hjælpe, hvis du ønsker at være igangsætter 

for en ny selvhjælpsgruppe eller vil starte en ny selvhjælps- eller samtalegruppe op.  

 

Lad os også gerne vide, hvis du har tilføjelser/rettelser til selvhjælps-oversigten på hjemmesiden.  

 

 

 
 

mailto:tove@frivillighuset.dk
http://frivillighuset.dk/find-hjaelp-selvhjaelp/
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Den Sociale Skadestue i Aalborg 
Et tilbud i aften- og nattetimerne til alle, der har brug for en at tale med 

 

Vi kan alle i en periode af vores liv have problemer eller behov for nogen at tale med.  

Til dette formål findes Den Sociale Skadestue. 

  

På Den Sociale Skadestue, som består af et team af professionelle og et antal frivillige 

medarbejdere, kan du få en snak om det, der rører sig i dig og dit liv fx samlivsproblemer, overgreb, 

kærestesorg, problemer på arbejdspladsen, studierelaterede problemer, ensomhed og andre former 

for livskriser. Ingen problemer er for små, og det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om.  

 

Den Sociale Skadestue kan tilbyde dig fuld anonymitet, og den du taler med har tavshedspligt.  

Vi tager os god tid til at lytte, støtte og vejlede.  

 

Den Sociale Skadestue har åbent for såvel personlig som telefonisk henvendelse fra kl. 18 til kl. 07 

– hele ugen, året rundt. Den Sociale Skadestue holder til i Vor Frue Stræde 6, 9000 Aalborg og 

vores telefon nr. er 9812 3292. Læs mere her www.densocialeskadestue.dk 

 

 

Hjerteven-Nordjylland flytter i egne lokaler 
 

Hjerteven-Nordjylland har i en årrække haft til huse i De Frivilliges Hus i Aalborg. Men fra august 

2016 er Hjerteven-Nordjylland rykket til egne lokaler i Aalborg SØ på Fritjof Nansensvej 2G st.  

 

Hjerteven er et privat initiativ, der indsamler brugt børne- og voksentøj, fodtøj til børn og voksne 

samt legetøj, som gives videre til økonomisk trængte enlige, gravide og familier i Nordjylland.  

Hjerteven blev stiftet i 2011, og alle involverede arbejder 100% frivilligt i den gode sags tjeneste. 

Det er idealisme og næstekærlighed, der driver værket, og ønsket for de frivillige i Hjerteven er helt 

basalt, at give en håndsrækning til medmennesker i krise. Hjerteven Nordjylland hjælper økonomisk 

trængte børnefamilier med gratis børnetøj, fodtøj og legetøj og tilbyder dem derudover muligheden 

for gode fællesoplevelser og netværksaktiviteter (f.eks. i form af julearrangement, sommerudflugt).  

Hjerteven har det sidste års tid hjulpet ca. 250 nordjyske familier. Ingen brugere registreres. 

 

Hjerteven Nordjylland holder til i lokaler på adressen Fritjof Nansensvej 2G st., 9210 Aalborg SØ, 

hvor der er åbent tirsdage i ulige uger fra kl. 12 til 17. Kontakt via mail: chrlynge@mailme.dk. eller 

på tlf. 5269 6447. Læs mere her: http://hjerteven-nordjylland.simplesite.com/   

   

 
 

http://www.densocialeskadestue.dk/
mailto:chrlynge@mailme.dk
http://hjerteven-nordjylland.simplesite.com/
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Julemærkemarchen 2016 
Gå for en god sag søndag d. 4. december i Aalborg  

 

 
 

Savner du en sund juletradition? Så gør som 20.000 andre danskere og deltag i Julemærkemarchen!  

Hvert år den første søndag i december afvikles der Julemærkemarch i Danmark – i år for 40. gang!  

Støt op om en god sag ved at betale for at gå 5 eller 10 km.- overskuddet går ubeskåret til 

Julemærkefondens arbejde. 

 

Siden julemærkemarchens start i 1977 er der gået 14,4 mio. kr. ind til de danske julemærkehjem. 

Julemærkemarchen i 2015 gav ca. 1. mio. kr. til julemærkehjemmene.  

 

I Aalborg vil startstedet søndag den 4. december være: 

 kl. 9.00 ved Aalborg Firmaidræt, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby.   

 

Julemærkefonden administrerer de fire julemærkehjem i Skælskør, Ølsted, Kruså og Hobro, der 

årligt tilbyder ca. 750 danske børn i alderen 6-14 år et pusterum i hverdagen og hjælper dem med at 

ændre mønstre og vaner, så selvværdet og livsglæden kan øges.  

De seneste år har årsagerne til opholdet ofte handlet om ensomhed, overvægt, og mobning. 

 

Læs mere om julemærkemarchen og se startsteder/tidspunkter på www.julemaerkemarchen.dk 

Læs mere om julemærkehjemmene på www.julemaerket.dk  

 

 

TechSoup Danmark 
Billig software til frivillige foreninger 

 

Vidste du, at frivillige foreninger og velgørende organisationer kan få billig software - f.eks. Office 

2016 til kun 202 kr.? 

 

TechSoup Global har siden 1987 samarbejdet med IT-virksomheder og lokale partnere om at 

tilbyde softwaredonationer til frivillige foreninger og velgørende organisationer i hele verden. 

Initiativet er også kommet til Danmark, hvor det giver foreninger og velgørende organisationer 

mulighed for at købe software fra kendte IT-virksomheder til under en tyvendedel af markedsprisen. 

 

Køb foregår online via TechSoup.dk, hvor produkterne kan downloades, når man som organisation 

har ladet sig registrere. Landsorganisationen af Frivilligcentre & Selvhjælp (FriSe) er udvalgt til at 

være TechSoup Globals danske partner. FriSe står for den daglige drift af techSoup Danmark. 

Se mere her: https://techsoup.dk/about og https://techsoup.dk/saadan_goer_du     

 

 
 

http://www.julemaerkemarchen.dk/
http://www.julemaerket.dk/
https://techsoup.dk/about
https://techsoup.dk/saadan_goer_du
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FRIVILLIGE OPGAVER/JOBS 
Oktober-november 2016 

 
 

Natteravnene Aalborg søger frivillige  
 

Danmark fik de første natteravne i 1998. Der kommer flere til hver måned, for det har vist sig, at 

Natteravnene i deres karakteristiske gule jakker blot ved at være til stede, øger oplevelsen af 

tryghed for både unge og ældre. Samtidig medvirker Natteravnene til at begrænse hærværk, vold og 

småkriminalitet i det område, hvor de går. Natteravnene har også en afdeling i Aalborg. 

 

Natteravnene Aalborg er frivillige, ansvarlige voksne mennesker, som går i det offentlige rum. 

Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde – især blandt børn og unge. 

Marianne Holmsgaard er formand for Natteravnene Aalborg.  

 

Natteravnene Aalborg søger nye frivillige.  

Du er altid velkommen til at få en uforpligtende prøvetur. 

 

Vil du vide mere så kontakt Natteravnene Aalborg. 

 Telefon: 20706220 eller mail: aalborg@natteravnene.dk   

 Se mere her: http://aalborg.natteravnene.dk/   

 

 

 
 

 

Bliv frivillig i Ældre hjælper Ældre 
 

Bliv frivillig i Ældre hjælper Ældre og gør en forskel for ældre. 

 

Har du tid tilovers og har du lyst til at gøre et stykke nyttigt frivilligt arbejde? 

Så meld dig på banen – vi byder dig velkommen i Ældre hjælper Ældre. 

 

Vi tilbyder bl.a. hjælp til: 

 Hjemmebesøg, små praktiske opgaver, ledsage til små byture, højtlæsning af breve og 

aviser, sociale aktiviteter og småindkøb. 

 

Kontakt os gerne: 

 Ældre hjælper Ældre, Aktivitetshuset, Sjællandsgade 26-28, 9000 Aalborg 

 Telefon: 9816 3236 (tirsdage og torsdage kl. 10.00-13.00). 

 Mail: vierherfordig@gmail.com  

 

mailto:aalborg@natteravnene.dk
http://aalborg.natteravnene.dk/
mailto:vierherfordig@gmail.com
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Depressionsforeningen i Nordjylland søger frivillige 
 

Depressionsforeningen i Nordjylland søger frivillige, som vil hjælpe med at søge fonde og lave 

flyers. Derudover er der også brug for frivillige, der evt. har mod på at tage kontakt til politikere og 

kendte ansigter med henblik på at skabe synlighed om Depressionsforeningen. 

 

Interesserede kan kontakte Depressionsforeningen på mail: nordjylland@depressionsforeningen.dk  

 

 
 

 

Du kan gøre en forskel for fattige i Danmark 
Meld dig som indsamler til Kirkens Korshærs landsindsamling d. 27. november 

 

Søndag den 27. november holder Kirkens Korshær landsindsamling til fordel for fattige mennesker 

i Danmark. 

 

I over 100 år har vi hjulpet de fattige, de hjemløse, de psykisk sårbare og de ensomme, men behovet 

for vores arbejde bliver kun større. Det oplever vi hver dag på vores varmestuer og herberger i hele 

Danmark, hvor vi møder de mennesker, der har det sværest. Dem, der lever på gaden, der ikke får 

nok at spise, der er utrygge og alene. 

 

Meld dig som indsamler til landsindsamlingen d. 27. november på telefon: 3312 1600 eller på 

www.danmarkmodfattigdom.dk  

 

 
 

mailto:nordjylland@depressionsforeningen.dk
http://www.danmarkmodfattigdom.dk/
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Meld dig som indsamler til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 6. nov. 
 

Meld dig som indsamler til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling søndag d. 6. november. 

Læs mere her: https://flygtning.dk/landsindsamling  

 

 

Udlændinge Vejleder Udlændige søger bestyrelsesmedlemmer 
 

Organisationen Udlændinge Vejleder Udlændinge (UVU) søger frivillige bestyrelsesmedlemmer, 

der vil være med til opstart af foreningen i Aalborg. 

 

Organisationen har til formål at hjælpe unge (især unge med anden etnisk herkomst end dansk) med 

at bevare de spørgsmål de har, når de skal vælge uddannelse. Organisationen har omkring 100 

vejledere. Vejledernes baggrunde er vidt forskellige både hvad angår nationalitet, uddannelse og 

bopæl.  

 

Vil du vide mere så kontakt: 

 Mary Consolata Namagambe, tlf. 2239 6362, mail: mary.n@uvu.dk  

 Se mere om UVU på www.uvu.dk   

 

 
 

 

 

Se flere frivillige opgaver/jobs på www.frivillighuset.dk 
 

https://flygtning.dk/landsindsamling
mailto:mary.n@uvu.dk
http://www.uvu.dk/
http://www.frivillighuset.dk/
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Foreninger med kontor/træffetider i De Frivilliges Hus 
1. Børns Voksenvenner. Træffes mandag til fredag på tlf. 2812 2921, aalborg@voksenven.dk   

2. Mandecentret Aalborg. Kontakt og aftaler ring på tlf. 7025 9019 

3. Hjælp Voldsofre. Tlf. 2011 6612, voldsofrenord@gmail.com    

4. FrivilligAalborg (Dansk Flygtningehjælp). Kontakt og aftaler ring på tlf. 9816 1516. 

5. Stressforeningen. Kontakt og aftaler ring på tlf. 6040 7026, mail: info@stressforeningen.dk  

6. Nordjysk Spor. Kontakt og aftaler skriv til: nordjysk@landsforeningen-spor.dk  

7. Fødselsdagskompagniet. Træffes på tlf. 6160 4165, mail: lene@fodselsdagskompagniet.dk  

8. Kvisten Aalborg. Kontakt og aftaler ring på tlf. 5054 2550, mail: aalborg@kvistene.dk  

9. Dansk Folkehjælp Økonomisk Rådgivning. Kontakt og aftaler ring på tlf. 70 220 230. 

 

Foreninger/grupper/netværk, der mødes fast i De Frivilliges Hus 
 AA + Al-Anon – onsdage kl. 19-21 + weekend 

 Selvhjælpsgruppe (angst, depression) – tirsdag lige uger kl. 14-16 (efter aftale) 

 Selvhjælpsgruppe (selvudvikling, livskriser, skilsmisse) – torsdag lige uger kl. 18.30-21.30 

 Angstforeningens selvhjælpsgrupper – tirsdag lige uger & torsdag ulige uger kl. 19-21 

 Depressionsforeningen selvhjælpsgruppe – onsdag lige uger kl. 19-21 

 OCD Foreningen + OCD ungegruppe – sidste tirsdag i hver måned kl. 19-21.30 

 Hjerteforeningen – efter aftale  

 Epilepsiforeningen – sidste mandag hver måned kl. 19-21.30 

 Parkinson Yngre Nord – 1. tirsdag i måneden kl. 16-18.30 + Herreklub Parkinson/Sclerose 

 Foreningen af Førtidspensionister, Aalborg – sidste torsdag hver måned kl. 13-15 

 ADHD-Foreningen – 1. tirsdag i måneden kl. 19-22  

 Landsforeningen for efterladte efter Selvmord – 2. torsdag hver måned kl. 19-21 

 Hjernerystelsesforeningen – efter aftale 

 Whiplashforeningen – 1. torsdag i måned kl. 19-21.30   

 Kurdisk Kulturel Venskabsforening, Kurdisk Ungdomsforening, Kurdisk Hus – efter aftale 

 Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød – sidste torsdag hver måned kl. 19-21.30 

 Kræftens Bekæmpelse & Dansk MPN Forening – efter aftale 

 Bedre Psykiatri – efter aftale 

 Dansk-Ungarsk Forening (legestue) & Lastivka (Ukrainsk Forening) – efter aftale 

 Vietnamesisk Kulturforening – lørdag/søndag 

 PIPS (Patientforeningen for intensive patienter og pårørende) – efter aftale  

 YFU Danmark & AFS Aalborg (udveksling) – efter aftale 

 Hjernesagen, pårørendegruppe – 2. mandag i hver måned 

 Red Barnet Ungdom – efter aftale 

 Mødrehjælpen (Familiesamvirket) – efter aftale 

 Samarit Nord – efter aftale 

 Natteravnene i Aalborg – efter aftale 

 Fibromyalgi netværksgruppe – efter aftale 

 Adoptivforældre netværksgruppe – efter aftale 

 Forældre med børn anbragt udenfor hjemmet netværksgruppe – efter aftale 

 Aalborg Frivilligråd 

 Bisiddernetværk, Selvhjælp Netværk & Netværk Besøgstjenester i Aalborg, Mandegrupper 

 

Hvis du ønsker kontakt til eller yderligere oplysninger om en af de pågældende grupper/netværk, 

eller hvis du gerne vil starte en ny gruppe/netværk/forening op i De Frivilliges Hus, så hører vi 

gerne fra dig. Kontakt De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, mail: morten@frivillighuset.dk  

 

mailto:aalborg@voksenven.dk
mailto:voldsofrenord@gmail.com
mailto:info@stressforeningen.dk
mailto:nordjysk@landsforeningen-spor.dk
mailto:lene@fodselsdagskompagniet.dk
mailto:aalborg@kvistene.dk
mailto:morten@frivillighuset.dk
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Din dør til den frivillige verden i Aalborg 

 

Brug for et frivilligjob? 

Brug for et frivilligt hjælpetilbud? 
Brug for mere viden om den frivillige verden?  
 

 
 

DE FRIVILLIGES HUS - MØLHOLMSVEJ 2 - 9000 AALBORG 

Tlf. 9811 1344 (mandag-torsdag kl. 9.30-15.30, fredag kl. 9.30-13.30) 

Mail: frivillighuset@frivillighuset.dk 

Web: www.frivillighuset.dk, https://da-dk.facebook.com/frivillighuset  
 

Om nyhedsbladet  

Har du kommentarer, ideer til artikler, jobs, ris eller ros vedrørende nyhedsbladet, så er du 

velkommen til at kontakte redaktionen på tlf: 9811 1344 eller skrive til: morten@frivillighuset.dk 

Vil du abonnere på De Frivilliges Hus digitale nyhedsblad, så skriv til morten@frivillighuset.dk  

Næste nyhedsblad udkommer i januar 2017. 

mailto:frivillighuset@frivillighuset.dk
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