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Frivillighed

er for alle

Frivillighed

     handler om

    livsglæde
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FORORD
Claus Bech-Nielsen, bestyrelsesformand
& Heidi Langkilde, daglig leder

Her har du magasinet Frivillig – fordi du 
kan! Magasinet indeholder personlige 
beretninger fra brugere og frivillige, som 
er omdrejningspunktet i foreningslivet på 
Vesterbro, i Kgs. Enghave og Valby, hvilket 
er de tre lokalområder, som Frivilligcentret 
dækker. 
 Magasinet er til dig, som overvejer at 
blive frivillig – vi håber det vil inspirere dig. 
Magasinet er også til dig, som allerede er 
frivillig, men gerne vil vide mere om, hvor-
for og hvor andre er frivillige. Og magasinet 
er selvfølgelig til dig, som er nysgerrig på 
at vide mere om de tre lokalområder og 
frivillighed.

Vi har samlet forskellige historier fra lokal-
områderne. Historierne viser variationen 
og mangfoldigheden inden for det frivillige 
arbejde. Ligesom historierne viser de 
mange muligheder, man har som frivillig 
for at engagere sig i sit nærmiljø og gøre 
en mærkbar forskel for andre.  
 Bagerst i magasinet finder du en liste 
over forskellige foreninger, projekter, 
væresteder og rådgivninger, som du kan 
henvende dig til, hvis du – nu hvor du har 
læst magasinet – bare må være frivillig. 

Rigtig god læsning og velkommen til…
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Frivillighed

er fedt!

For os er

medmenneskelighed

en selvfølge!

Gå-på mod

& engagement

Frivillige har

det sjovt!
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Gør noget helt

frivilligt!

FRIVILLIGHEDENS 
MANGE ANSIGTER

de, som der er frivillige«, påpeger Heidi. 
Nogle mennesker savner måske noget 
at stå op til om morgenen, imens andre 
nyder muligheden for at kunne sætte sit 
personlige præg på et spændende projekt 
eller dedikere sig til en sag. Uanset hvad, 
understreger hun, er alle grunde gode 
grunde, og valgmulighederne er næsten 
uendelige, når man snakker om frivilligt 
arbejde. Der vil derfor altid være noget for 
enhver smag, at beskæftige sig med, og 
engagementet og lysten til at deltage, 
vægter højere end erfaring og specifikke 
fagkompetencer: »Frivilligt arbejde er det 
sted, vi mødes om det der samler – ikke 
om det, der adskiller os«. 
 På grund af de mange muligheder inden 
for frivilligt arbejde, varierer det personlige 
udbytte af arbejdet ligeledes fra person til 
person – »men«, pointerer Heidi, »vores 
erfaring er, at langt de fleste frivillige, 
oplever at få meget mere end de giver, når 
de yder en frivillig indsats. Vi oplever, at 
både det enkelte menneske og samfundet 
styrkes af et levende foreningsliv.« 

Hos Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 
bringes folk og foreninger sammen

FRIVILLIGCENTER 
VESTERBRO/ 
KGS. ENGHAVE/VALBY

Åbningstider 
Mandag til fredag kl. 9-15
 
www.frivilligcentervsv.dk

Af Janne M. Andersen 
»Et sted hvor mennesker mødes, kreative 
idéer blomstrer og mangfoldigheden trives 
i bedste velgående« – Sådan beskriver 
Heidi Langkilde, den daglige leder af Frivil-
ligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, 
centrets tilholdssted i Kulturanstalten i 
Lyrskovgade. Her er interessen og engage-
mentet for frivilligt arbejde til at tage og 
føle på. Der kommer næsten dagligt nye 
frivillige ind og bliver matchet med for-
eninger eller projekter, der passer til netop 
deres ønsker og personlige kompetencer: 
»Der er brug for et rummeligt miljø, med 
højt til loftet og plads til alle«, fortæller 
Heidi. Hun understreger, hvor vigtigt det 
er, at også mennesker i særligt udsatte po-
sitioner, får mulighed for at deltage, blive 
hørt og gøre en forskel der hvor de føler, 
at der er behov for det: »Frivilligt arbejde 
skal være tilgængeligt for alle – deri ligger 
styrken«.

Lokale udspring og sammenhængskræft
En anden styrke i det frivillige arbejde, 
ligger i foreningernes forankring i deres 
lokalmiljø. Foreningerne i de tre by-
dele, Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby 
er forskellige, med hver deres særpræg 
og udfordringer. Fælles for dem alle er, at 
det frivillige arbejde skaber grobund for 
udvikling i lokalsamfundene, hvad enten 
der er tale om faste frivillige initiativer 
eller om løbende projekter. Frivilligt arbejde 
giver mennesker muligheden for aktivt at 
tage medansvar, for det sted de bor, og 
der dannes netværk og fællesskaber uden 

om de sociale skel, der ellers kan opleves 
som en barriere. »Vi sikrer den lokale sam-
menhængskræft på tværs af forskellige 
aktører, ved også at samarbejde bredt med 
virksomheder og kommunale institutioner 
om frivillige tiltag der skaber lokal værdi. 
Det er vigtigt at give forskellige aktører 
muligheden for at byde ind på løsningen af 
de lokale problemstillinger.« 

Støtte til foreningslivet
Frivilligcenteret tilbyder en række kerne-
ydelser, som på forskellig vis synliggør og 
understøtter udviklingen af det frivillige 
arbejde og foreningsliv: »Det kan være alt 
fra kurser, netværksdannelse, sparring 
og små praktiske ting«, fortæller Heidi. 
Frivilligcentret kan lette arbejdet for de 
små foreninger, der oftest er drevet af 100 
procent frivillige, og derfor kan have brug 
for lidt støtte og hjælp til f.eks. rekrut-
tering af nye frivillige eller opstart af nye 
initiativer. Hun forklarer hvordan en lille 
håndsrækning, kan gøre en stor forskel 
for de enkelte foreninger: »Den hjælp vi 
yder, betyder helt konkret at foreningernes 
frivillige kan bruge tiden på de ting, der er 
mest meningsfulde for dem – og det er jo 
det, der er kernen i det frivillige arbejde: At 
man kan yde en indsats, der hvor det giver 
bedst mening for den enkelte.«

Hvorfor blive frivillig?
Der kan være mange grunde til, at man 
vælger at gå ind i frivilligt arbejde: »Faktisk 
er der cirka lige så mange forskellige grun-
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Her giver alle

til fællesskabet

ALLE HAR RET 
TIL VIND I HÅRET 
Cykling uden alder er et livsbekræftende intiativ
hvor frivillige tager på cykelture med ældre medborgere

Af Mille Sofie Dyekjær
En frisk og susende majdag står Svend 
Trust klar på plejecentret Langgadehus. 
En lysende gnist fylder den 79-årige 
Ruths spændte og forventningsfulde øjne 
med glæde, da hendes øjne møder hans 
på gangen. Den gensidige fornøjelse og 
glæden ved at give til hinanden skaber ro 
og tryghed. »Åh det ville nu være dejligt 
med en tur til Damhussøen og se ænderne 
i dag«. Svend gør den el-drevne Rickshaw-
cykel klar med tæpper, puder og vindslag. 
Nu skal vi af sted. 
 Jeg fristes til at lukke øjnene og lade 
mig blive ført ind i den fortællende verden, 
som Ruth skaber langs Valbys gader. Vi 
har forladt 2015. Vi er på en rejse tilbage til 
sporvogne, den første kæreste og landsby-
stemning. Alle erindringer om et liv, der er 
blevet nydt og levet i de selv samme gader, 
som vi cykler på i dag. 

Det perfekte samspil
Hvad ville du gøre, hvis du havde lejet en 
rickshaw cykel, og din nabo tilfældigvis var 
et plejecenter? Det kan Ole Kassow nemt 
svare på. Han steg på cyklen og spurgte 
»Vil I med ud og cykle?« Dette blev start-
skuddet til mange flere ture, hvor han selv 
kørte rundt med de ældre fra plejecentret. 
Men besværet med de lejede cykler fik lov 
at snige sig ind, og de måtte søge en kom-
munalbevilling til at købe cyklerne selv. Det 
var her, parløbet mellem iværksætteren 
Ole Kassow og den daværende medarbej-

der i kommunen Dorthe Pedersen førte 
til det tiltag, vi i dag kender som Cykling 
uden alder. 
 Den 7. april 2013 mødtes en kortege af 
cyklister ved Langelinie og kørte sammen 
igennem Københavns gader. De viste her, 
for første gang, med stor mediedækning 
og interesse, at dette er et tiltag, der er 
kommet for at blive.  

Det er nu en dejlig tur 
»Kan du se den bygning derovre? Der 
boede vi på 4. sal. Det var mægtigt«. Ruth 
peger rundt og fortæller om skolen, hun 
gik på, og hvordan det var at være ung pige 
i det, de kaldte Den hvide by i Valby. Jeg 
mærker straks nysgerrigheden blomstre 
i maven. Hvad med gaderne, træerne, de 
små stier er de der endnu? En følelse, af 
at jeg allerede kender hende, opstår. Jeg 
ved, hvor hun er vokset op, hvor hendes 
mor, moster og søster boede, hvor hun 
arbejdede, og hvor hun gik i skole. Hun 
har inviteret os ind i sin historie, og jeg 
mærker, hvordan smilet har limet sig fast 
og vil sidde der længe. »Du og jeg, Svend, 
har kørt mange ture, det er nu dejligt at 
komme ud i naturen og se ænderne og 
børnene.«

En erklæring af venskab 
At være generøs er den egenskab, der går 
igen hos Cykling uden alder, man vil gerne 
give, og man vil gerne få noget igen. Alle 
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Båndet mellem

er unikt

cyklist og passager

kan blive en del af Cykling uden alder. Flek-
sibiliteten er i højsædet. Alle turene boo-
kes igennem deres bookingsystem, og man 
har et godt sikkerhedsnet som værende 
pilot for initiativet. Kontakten mellem pas-
sager og cyklist er unik. Man mødes første 
gang uden i forvejen at kende hinanden. 
Det er dette møde, der skaber det enestå-
ende bånd imellem cyklist og passager. 
Vejene krydses tilfældigt, og venskabet op-
står hurtigt. Denne tosomhed gør, at man i 
fællesskab definerer, hvad der skaber værdi 
for begge parter på de enkelte ture.

Tak for turen 
Efter en halvanden times tur rundt om 
Damhussøen i blandet solskins- og blæ-
sevejr, kører vi tilbage mod plejecentret. 

Snakken går om alt fra bøgens helt lyse-
grønne blade, citronplantager på Mallorca, 
og hvorfor man har placeret en glaspyra-
mide foran Louvre i Paris. 
 »Synes I det har været en dejlig tur?« 
spørger Ruth søgende efter en bekræftelse 
på sin egen henrykkelse. Det har det. Tak 
for turen, det var en fornøjelse! 
 Cykling uden alder er et meget vigtigt 
element i hverdagens arbejde og liv på 
Langgadehus Plejecenter.

Uden alder 
Alle mennesker, også når de er blevet 80 
og 90 år, har ressourcer og egenskaber, 
som er værd at dele og beundre. Det 
unikke ved Cykling uden alder er deres 
måde at se ligeværdigheden hos menne-

sker. Her handler det ikke om, at de stærke 
må give, og de svage må få. Her giver alle i 
fællesskabet. 
 Imens Ruth forsøger at finde balancen 
ved sin rollator igen, mærker man, hvordan 
varmen spreder sig i hendes ansigt og får 
hende til at lyse af nyfunden energi. Jeg 
forlader plejecentret med et hav af indtryk 
og følelser – livsbekræftende, nødvendig-
hed og lyksalighed. Dette tiltag fortjener 
alle. For alle har ret til vind i håret.



10

Bindeleddet mellem

Fødevarebanken

industriens madspild

er en berigelse!

og socialt udsatte
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FÆLLESSKAB
AD LIBITUM

Af Janne M. Andersen
En ildsjæl og en tur til Canada – sådan 
lyder starten på en vision om bæredyg-
tighed, mindre madspild og en kamp mod 
den danske madfattigdom. Jeg har talt 
med Jesper Ingemann fra fødevareBanken 
– Danmarks store frivillig-organisation, der 
systematisk og i massivt omfang, dan-
ner bindeled mellem industriens enorme 
fødevarespild og landets socialt udsatte 
borgere. 
 FødevareBanken blev grundlagt i 2008 
af Thomas Fremming, der blev inspireret 
til projektet, efter et besøg hos en føde-
varebank i Canada. Efter en hård opstart 
som ny frivillig organisation, blev føde-
vareBanken i 2013 hjulpet videre af Velux 
Fonden, der med en stor donation over en 
fireårig periode gjorde det muligt at udvide 
foreningens arbejde til også at dække dele 
af Jylland, og målet for fødevareBanken 
stod klart: Konceptet skulle udvikles fra et 
ildsjælsprojekt til at kunne fungere profes-
sionelt på landsplan, og samtidig blive et 
økonomisk bæredygtigt projekt i kampen 
mod madspild.

Det rullende tag-selv-bord
I dag har fødevareBanken over 100 frivil-
lige, og kører ud med mad seks dage om 
ugen. Maden bliver leveret til en række 
forskellige organisationer, der tager sig af 
socialt udsatte borgere. Selvom fødevare-
Banken på denne måde afhjælper madspild 
med leveringer til de frivillige foreninger, 
handler det for Jesper lige så meget om at 

bringe mere variation og større madglæde 
ind i køkkenet hos modtagerne: »Vi sørger 
for, at nogle får noget bedre mad og noget 
sjovere kost – noget vi glemmer lidt i det 
store hele, også er vigtigt. Madspild er ble-
vet et buzzword. Der er gode eksempler på, 
at hos de steder vi kommer, får man nogle 
varer ind af døren, som man ikke kender. 
Det skaber noget variation, der måske el-
lers ikke ville have været plads til.«
 Leveringerne skaber ikke blot mulig-
heder for at pifte madplanerne op, det 
skaber også grundlaget for et fællesskab, 
hvor madglæde og socialt samvær er i 
fokus: »Nogle steder er det også muligt, at 
brugerne kommer i gang med at lave mad 
med hinanden, fordi der lige pludseligt er 
en masse fødevarer, man ellers ikke ville 
have haft fat i. Det er ligesom et rullende 
tag-selv-bord – du ved, der kommer noget, 
men du ved ikke hvad.«

En berigende besparelse
En af dem, der har haft stor glæde af føde-
vareBankens rullende buffet, er Alexandra-
kollegiet i Valby. Her kan enlige mødre få 
hjælp til bl.a. børnepasning, så der skabes 
rammer for, at mødrene kan fokusere på 
at tage en uddannelse. På kollegiet kender 
man alt til travle hverdage, hvor fantasien 
i køkkenet hurtigt slipper op: »Fødeva-
reBanken har gjort, at man lettere bliver 
inspireret. Når man er ung, studerende 
og mor, falder man i de lette løsninger«, 
forklarer kollegiets forstanderinde, Helen 

FødevareBanken arbejder for at nedbringe 
madspild og madfattigdom

Gregory. Og selvom samarbejdet med fø-
devareBanken startede for at give lidt luft 
i husholdningsbudgettet, blev det hurtigt 
klart for Helen, at den økonomiske fordel 
kun var en ud af flere: »FødevareBanken er 
en berigelse og en besparelse – de penge 
der ikke bruges på mad, bruger vi til andre 
sociale aktiviteter, som f.eks. udflugter for 
mødre og børn.«

Social mangfoldighed
Det sociale aspekt af fødevareBankens ar-
bejde, kommer ikke blot til syne i forenin-
gens indsats mod madspild, men afspejles 
også i deres egen mangfoldige medar-
bejderstab, der ifølge Jesper er en kæmpe 
styrke: »Vi har en meget åben og rummelig 
politik om, hvem der kan være her. Vi har 
også et mentorprogram, hvor unge menne-
sker der har lidt ondt i livet, eller har brug 
for noget at stå op til, bliver koblet op med 
en ældre frivillig, som har noget erfaring og 
overskud. Det er en stor succes.« 
 En af fødevareBankens ældre frivillige 
er Asger, der kører fast ud med leveringer i 
Københavnsområdet. For ham er det mø-
derne med de mange forskellige miljøer og 
mennesker, der gør arbejdet værd at stå op 
til om morgenen: »Mange af os har siddet 
i funktionær-Danmark, så det at komme 
ned på f.eks. misbrugsinstitutioner, er no-
get af en øjenåbner«. Og, tilføjer han: »hvis 
man giver noget, kan man jo ikke undgå at 
få noget igen.«

Mange får

en sjovere kost
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De unge løfter

vores arbejde

Gadeidræt

er nemt og enkelt

#WE LOVE 
ASPHALT

Af Sissel Nathalie Holse
I den gamle sporvognsremise på Enghave-
vej ligger GAME København. Her er store 
betontrapper og højt til loftet, rå støbe-
jernsvinduer og grafittikunst på væggene. 
GAME-huset oser af et sejt og indbydende 
miljø; af et sjovt og aktivt fællesskab i 
uformelle rammer.
 GAME er en non-profit organisation, 
som har eksisteret siden 2002. Organisa-
tionen arbejder for at udbrede gadeidræt 
og gadekultur i udsatte boligområder, så 
børn og unge har bedre adgang til fysiske 
aktiviteter, kultur og fællesskab. Ud fra 
dette koncept stræber GAME efter at 
skabe empowerment, styrke sundheden 
og forebygge konflikt på tværs af sociale, 
religiøse og etniske skillelinjer. 

Den rummelige asfalt
På kontoret i det store gadeidrætshus mø-
der jeg programkoordinator Maria Amrani 
og frivillig Bernarda Radoncic. De fortæller 
med et smittende og muntert engage-
ment om GAME's visioner og værdier, og 
jeg fornemmer straks, at asfalten er en 
vigtig faktor i realiseringen af projektet. 
»Gadeidræt er nemt og enkelt, fordi vi 
bruger de ting der er. Det kræver ikke så 
meget!« Asfalten er inkluderende, cool og 

mangfoldig, når den danner ramme for 
de såkaldte GAME zoner. Der er 29 GAME 
zoner i Danmark, som er placeret i udsatte 
boligområder rundt omkring i landet og i 
GAME huset i København, ydermere findes 
der 10 GAME zoner i Libanon. Her udbyder 
GAME gratis træning i street basket, dans, 
street soccer og parkour, og sommeti-
der bliver der arrangeret lokale events. 
»Vi formår at lave vores træninger på en 
måde så alle kan være med«, understreger 
Bernarda.

Playmaker
GAME bygger på initiativer fra unge men-
nesker. »Unge løfter vores arbejde« fortæl-
ler Maria, og fremhæver de mange frivillige 
kræfter, der dagligt hjælper GAME med at 
fastholde børn og unges idrætsdeltagelse. 
I GAME kaldes frivillige for Playmakere, og 
de skal igennem en Playmaker uddannelse, 
der består af tre weekend-camps over et 
år. »Det er vigtigt for os at klæde vores 
Playmakere ordentlig på. Uddannelsen 
giver de unge gode oplevelser og et fedt 
fællesskab. Den klæder de unge på til at 
blive frivillige instruktører i gadeidræt, og 
så styrker den også selvværdet hos den 
enkelte Playmaker«. •

GAME tilbyder unge en række fritidsaktiviteter 
baseret på initiativer fra frivillige
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De frivillige kaldes

playmakere
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• Der er 150 Playmakers på landsplan, som 
ugentligt afsætter omtrent 3 timer til 
planlægning og afholdelse af træning. 
Foruden Playmaker uddannelsen forventes 
det, at Playmakeren har interesse i at være 
et positivt forbillede for de involverede 
børn og unge, vise dem, at der er gode 
valg at træffe i livet, og at de kan være 
en del af et sjovt fællesskab. De er med 
andre ord en slags rollemodel på asfal-
ten. Maria forklarer, at GAME støtter og 
hjælper Playmakerne i deres arbejde. Men 
at opskriften på succesen i boligområderne 
og i GAME-huset i høj grad kan tilskrives 
Playmakernes passion for gadeidrætten, 
deres tilknytningen til et udsat boligom-
råde og ønsket om at gøre en forskel. Hos 
GAME er det muligt at beskæftige sig 
med frivillighed inden for andre områder 

end gadeidrætten. Eksempelvis ved Friday 
Jams hvor frivillige arrangerer turneringer i 
rap- og dance battles.

Et pulserende hus
Det asfalterede gadeidrætshus GAME 
København er det lokale GAME tilbud i 
området Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby. 
Huset er på nuværende tidspunkt det 
eneste gadeidrætshus på landsplan. Det 
seje initiativ har spredt sig til den jyske 
vestkyst, og et nyt GAME hus åbner nu i 
en gammel DSB remise i Esbjerg. GAME 
København er døgnåbent for medlemmer, 
og det er muligt at træne på egen hånd 
eller deltage i de åbne træninger.
 »Huset her er også et fedt alternativ 
og tilbud til de lokale, udendørs GAME 
zoner, når vejret begynder at blive dårligt.«, 
fortæller Bernarda. Og GAME København 
må siges at være et populært tilbud; i 2014 
er der registreret 43.072 fremmøder, og 
GAME København er dermed den mest 
besøgte GAME zone.

So come on – join the GAME!
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Playmakerne

Passion for

er positive forbilleder

gadeidrætten

GAME forebygger

kulturelle konflikter
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fokus på

samfundets

udsatte

MANGFOLDIG- 
HEDENS MEKKA

Af Mille Sofie Dyekjær
»Her er plads til forskelligheden. Her er 
hjerterum og varme til de mest udsatte.
Alle er velkomne uanset køn, farve, natio-
nalitet, alder, tro og overbevisning. Her er 
anonym rådgivning og hjælp til at komme 
på fode igen« fortæller en af de mange 
frivillige i SydhavnsCompagniet. 

Lokalsamfundet bragt 
tættere på hinanden
I 1980- og 1990’erne opstod der flere 
græsrodsbevægelser i Kgs. Enghave – i 
folkemunde kaldet Sydhavnen. De små 
sociale initiativer arbejdede hver især med 
deres projekt uden koordinering mellem 
dem.  Derved forsvandt projekterne grad-
vist, som de blev gennemført. En masse 
viden og erfaring blev ikke opsamlet og 

videregivet, så man måtte starte forfra, 
hver gang et nyt projekt skulle virkeliggø-
res. Derfor opstod der et brændende ønske 
om at få skabt en social organisation, der 
i takt med samfundsudviklingen, kunne 
iværksætte relevante sociale indsatser. En 
organisation som kunne samle Sydhavnen 
med særligt fokus på samfundets udsatte 
borgere, på frivillighed, beskæftigelse og 
på medborgerskab. 
 Dette ønske blev grundlaget for det, der 
i februar 2000, kom til at hedde Syd-
havnsCompagniet. 

En bred vifte af muligheder
SydhavnsCompagniet er en frivillig social 
organisation, der igennem årene har haft 
mange forskelligartede opgaver. Siden 

SydhavnsCompagniet skaber møder blandt mennesker 
på kryds og tværs af lokalsamfundets sociale lag
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2008 har SydhavnsCompagniet kunne 
udbyde en bred vifte af forskellige aktivi-
teter - eksempelvis værested, folkekøkken, 
genbrugsbutik, anonym rådgivning, PC-
tilbud, værkstedstilbud, udflugter, motion, 
beskæftigelsesfremmende aktivering og 
alverdens andre tilbud i forbindelse med 
lokalsamfundsarbejde. 
 »Det næste store bliver etableringen af 
Genbrugsstation Sydhavn. Vi skal opbygge 
et frivilligt kreativt netværk og forskellige 
handy mand/kvinde aktiviteter« fortæller 
Brian Lentz, leder af SydhavnsCompagniet.
 Deres Facebookside SydhavnsCompag-
niet bugner af billeder fra ture til Zoologisk 
have, byvandringer, bådture, byggepro-
jekter, diverse andre udflugter og deres 
arrangement Street Dinner, som lokkede 
omkring 500 mennesker sammen til en 
stor gadefest med musik og god mad.
Denne diversitet gør, at de forskellige 
impulser, der kommer ind og ud af huset, 
tilsammen skaber den energi, der gør 
SydhavnsCompagniet til et stærkt lokalt 
og socialt tiltag.

Rummelighed for forskellighed 
Hvis man har en kreativ sjæl, en god idé, 
et nicheområde man gerne vil dele med 
andre, så er der god mulighed for det hos 
SydhavnsCompagniet. Her kan man få stil-
let en platform til rådighed. Her kan man 
få udviklet, udlevet og udlært andre i ens 
specielle kompetencer. Her er plads til små 
nicheproduktioner og skæve idéer. Som 
frivillig hos SydhavnsCompagniet kan man 

være frivillig på mange forskellige måder. 
Man kan have faste frivillige vagter, man 
kan komme udefra med en kompetence 
indenfor noget, man gerne vil give videre 
til lokalsamfundet, og man kan også vælge 
bare at byde ind engang i mellem, når man 
falder over noget, man gerne vil deltage i. 
Derudover kan man også være brugerfrivil-
lig, hvilket betyder, at man har været, eller 
stadig er, bruger af stedet på ét område, 
og nu arbejder som frivillig, på et andet 
område.

Frivillighed på en ny måde
Hos SydhavnsCompagniet ser man på 
alle mennesker ligestillet. Har man nogle 
problemer, man skal have hjælp til ét sted, 
kan man have modsvarende ressourcer, 
man kan hjælpe andre med et andet sted. 
Denne ligeværdighed er unik og skaber en 
enorm rummelighed. 
 På de forskellige aktiviteter mødes man 
på tværs med mennesker, som ikke nød-
vendigvis har de samme udfordringer som 

Her bliver

tillid

man mødt med

én selv. Her kan man indgå i sammenhæn-
ge, hvor man bliver mødt med ansvar og 
tillid. Sådan er der mulighed for at få skabt 
nogle nuancerede billeder af de forskellige 
individer i lokalsamfundet.
 »Har man set, at den lokale alkoholiker 
fra Mozarts Plads, kan varetage opgaven 
at skære pattegrisen for til gadefesten, 
medfører denne inklusion, at man fjerner 
noget af fremmedgørelsen og utrygheden i 
lokalsamfundet« fortæller Brian. 
  Som frivillig er man ikke kun med til at 
fremme livet for brugerne af tilbuddet, 
men med små sammenkomster, mindre 
produktioner og udflugter rundt omkring 
i København er man med til at skabe en 
nerve i det nervesystem, der holder Syd-
havnen sammen og skaber et stærkt og 
solidt modsvar til ensomheden.
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TID TIL
HINANDEN

Af Sissel Nathalie Holse
»Jeg synes, det bedste ved det her sted er, 
at vi får lov til at være sammen med andre 
mennesker, der deler vores passion for 
velgørende arbejde.«
 - Olga, frivillig hos Café Sweet Surrender. 

En non-profit café
Café Sweet Surrender er en non-profit café 
i hjertet af Vesterbro. Cafeen drives ikke 
med formålet at tjene penge, men med 
visionen om at gøre en forskel for lokalom-
rådet. Det eventuelle overskud fra caféens 
månedlige indtjening reinvesteres i sociale 
tiltag og godtgørende formål. Gæster og 
besøgende har mulighed for at nominere 
og stemme på et værdigt formål, der skal 
modtage donationen. Børnefonden, Reden 
og Værestedet Fisken er eksempler på 
støttemodtagere fra Café Sweet Surrender.
 I spidsen står en styregruppe bestående af 
syv frivillige ildsjæle – heriblandt ægtepar-
ret David og Olga, som har inviteret mig på 
en friskbrygget kop kaffe og en hyggelig 
snak om frivillighed og caféens tilblivelse. 
»Idéen blev luftet for flere år siden, og 
derefter begyndte vi at mødes en gruppe 
mennesker hver uge, og vi talte om vores 
visioner og vores forestillinger om hvordan 
stedet skulle være.«
 For to år siden skete det; en gammel 
bodega blev købt og en idé blev pludselig 
til virkelighed. Det mørkslidte og nikotin-
skadede værtshus skulle forvandles til en 

lys, familievenlig café, så der lå et stort 
arbejde i at renovere stedet.»Vi ønskede at 
lave bodegaen om til et sted, vores egne 
børn ville komme.«

Frivillighed og fællesskab
Den daglige drift af caféen varetages 
af en frivillighedstrup på over 50 og en 
ansat. Der er en spredning i de frivilliges 
alder, ophav og baggrund; »her er plads 
til alle. Her i caféen er det virkelig muligt 
at skabe relationer og netværk«, fortæller 
Olga. Det eneste krav til nye frivillige er, 
at de skal være motiveret, og så skal de 
kunne stå inde for caféens grundværdier 
som næstekærlighed, bæredygtighed og 
økologi. De frivillige engagerer sig i mange 
forskellige ting; betjening af gæster og 
barista-lignende opgaver, madlavning og 
køkkenhjælp, arrangementplanlægning 
eller deltagelse i caféens PR-team. David 
påpeger, at alle frivillige selvfølgelig har 
mulighed for at komme med forslag og 
idéer til udvikling af caféen.

Latte og leverpostej
Café Sweet Surrender favner alle besøgen-
de, hvilket afspejles i deres mange typer 
af arrangementer og i menukortets brede 
udvalg af mad og drikke. Her kommer 
caféens familievenlige fokus virkelig til sin 
ret, for de frivillige køkkenmedarbejdere 
serverer alt fra café latte og laksesand-

Hos Café Sweet Surrender gør de en forskel 
for lokalområdet gennem aktiviteter 
hvor man 'kommer hinanden ved'

Vi favner

alle typer

besøgende
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Rummelighed

og kvalitetstid

wich til leverpostejsmadder og havregrød. 
Frivilligtruppen er med andre ord med til at 
værne om caféens image som et fristed for 
voksne, familier og børn.
      Og mens mor og far slapper af, er her 
plads til at børnene kan boltre sig i caféens 
store legehjørne. Her bugner af forskellige 
legesager, der stammer fra lokale dona-
tioner. Frivillige laver børnekære events 
såsom gratis babyrytmik og tegnefilms-
aftener.
 Frivillige arrangerer også tema- og 
friaftener for henholdsvis mænd og kvin-
der. Girls night in har blandt andet budt 
på english teaparty og cupcakes-night, 
og om Mens night out fortæller David: »I 
første omgang handlede det om actionfilm 
og kæmpeburgere, men med tiden har 
vores mandeaftener taget en mere seriøs 
drejning. Nu handler det også om at skabe 
kontakt til andre og om at samtale, også 
på et dybere plan.«

Rolig og indbydende stemning
Hos Sweet Surrender hersker en atmosfæ-
re af rummelighed og kvalitetstid. Caféen 
føles næsten som en lille oase væk fra 
storbyens mylder; som et slags pusterum 
i en travl hverdag. Det er virkelig muligt at 
overgive sig til dens rolige og indbydende 
stemning!
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ET FRIRUM 
FOR UNGE 
PÅ VESTERBRO

Af Malene Tausø Keilow 
På Dybbølsgade 61 på Vesterbro ligger 
FISKEN. »Vi har eksisteret siden 1984, og 
FISKEN har ligesom to ben at gå på: Det 
er et værested og en fritidsjobformidling« 
fortæller Muneeza Rosendahl, projekt-
leder i FISKEN. Værestedet er åbent for 
alle unge mellem 13 og 19 år, og har i lang 

tid primært været brugt af 
lokale drenge fra Vesterbro, 
mens fritidsjobformidlingen 
bliver brugt af både piger og 
drenge fra hele byen.
 Da jeg træder ind af 
døren til værestedet, ser 
jeg med det samme nogle 
af de muligheder der er 
i FISKEN. Nogle spiller 
kort og andre er i gang i 
køkkenet. Imens nogle 
unge er optaget af ak-
tiviteterne på stedet, 
er andre i gang med 
at søge et fritidsjob i 
fritidsjobsformidlin-
gen i rummet ved 
siden af.  

Et frirum i hverdagen
I værestedet har de unge et frirum, hvor 
de kan lave det, de har lyst til. I løbet af 
ugen tilbydes forskellige aktiviteter: »Det 
kan være alt fra en FIFA turnering til en 
biograftur« fortæller Muneeza. De frivillige 
stiller sig til rådighed, hvis de unge har 
brug for at tale med en voksen. De unge 
kan spørge om alt – selv mindre prakti-
ske ting. Hermed får de unge en positiv 
voksenkontakt. I den forbindelse siger Mu-
neeza: »Det er vigtigt, at man kan sætte et 
år af til at være frivillig hos os. Kontinuitet 
betyder rigtig meget for vores brugere.« 
Det er ikke et krav, at man har erfaring 
med målgruppen, men man skal synes, at 
det er interessant at arbejde med unge. 
Når man arbejder på værestedet kan man 
tale med brugerne, spille fodbold eller spil 
med dem. »Hvis man vil være frivillig hos 
os er det vigtigt, at man godt tør være lidt 
opsøgende i forhold til brugerne, tør stille 

FISKEN tilbyder alt fra fælles madlavning 
til fritidsjobformidling for unge på Vesterbro
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Madlavning

skaber dialog

Kontinuitet

brugerne

betyder meget for

FAKTA
• Værestedet FISKEN har årligt ca. 

3500 besøg
• I 2014 formidlede FISKEN fritids-

jobformidling 57 job.
• FISKEN har i gennemsnit 17 frivil-

lige og 3 studenterpraktikanter 
tilknyttet
• I 2014 afholdt FISKENS fritidsjob-

formidling 203 personlige jobvej-
ledninger med unge jobsøgere

dem nogle spørgsmål eller sige: 'Har du 
ikke lyst til at tage et spil Backgammon?'«

Madlavning skaber dialog og relationer
I værestedet er der to jobfunktioner: Man 
kan enten være kok eller frivillig i være-
stedet. Fra mandag til torsdag melder de 
unge sig til at spise aftensmad i FISKEN. 
Den frivillige kok og de unge laver maden 
sammen. I dette rum opstår gode dialoger 
og positive relationer.
 Når maden er tilberedt spiser man 
sammen, hvorefter alle hjælpes ad med at 
rydde op.

Hjælp med jobsøgningen
I fritidsjobformidlingen fungerer frivillige 
som jobmentorer eller jobvejledere. Her 
bliver de unge tilbudt to eller tre samtaler 
af en times varighed. I disse samtaler hjæl-
per den frivillige den unge med praktiske 
spørgsmål, som hvad det vil sige at have et 
arbejde, og hvordan man skriver en ansøg-
ning. Ofte spiller man et lille rollespil for at 
prøve, hvordan det er at være til jobsam-
tale. Det interessante er, at væresteds-
arbejdet uløseligt hænger sammen med 
fritidsjobformidlingen,»for 90% af dem der 
bruger værestedet, kommer også i fritids-
jobformidlingen« fortæller Muneeza.

En bred og mangfoldig frivilliggruppe
Man kan komme med en hvilken som helst 
baggrund og arbejde i FISKEN: »Vi lægger 
rigtig stor vægt på at have en bred og 
mangfoldig frivilliggruppe, fordi vi gerne 
vil vise vores brugere, at der ikke kun er 
én måde at leve sit liv på. Så derfor har vi 

både mænd og kvinder, vi har unge, vi har 
ældre, vi har folk som er under uddannelse, 
folk som har arbejde og folk som ikke har 
arbejde og folk med forskellige sociale, 
religiøse og seksuelle baggrunde.«
Som frivillig i FISKEN indgår man på 
mange måder på lige fod med de ansatte. 
Der bliver afholdt sociale samt faglige 
arrangementer for hele tiden at opkvali-
ficere de frivillige, og man gennemgår et 
introduktionskursus.

Brænder du for at gøre en forskel for unge 
på Vesterbro, så får du det som FISKEN i 
vandet her!
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VESTERBRO
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VESTERBRO

MØDESTEDET
Valdemarsgade 14, 3. 1665 København V
Tlf: 3321 2703
E-mail: moedested@danmission.dk 
danmission.dk/blog/project/modestedet

Kontaktperson
• Grethe Kock 

tlf: 4299 9342 
E-mail: gek@danmission.dk

Personale/frivillige
3 ansatte, 3 studentermedhjælpere/ 
praktikanter og ca. 25 frivillige 

Mødestedet er kirkens arbejde blandt 
flygtninge og indvandrere. Stedet fungerer 
som en dagligstue, hvor der foregår mange 
forskellige aktiviteter. Ud over fællesskab 
og netværk med andre mennesker med 
forskellig nationalitet, kultur og religion til-
bydes rådgivning, lektiehjælp og personlig 
samtale. Desuden hjælpes indvandrere og 
flygtninge, der har behov for netværk og 
støtte til at indgå som en del af det danske 
samfund. 

Som frivillig har man mulighed 
for at involvere sig i:
• Lektiehjælp til især sprogelever
• Samtaler og netværksskabende akti-

viteter (samtalepartner, højskoleaften, 
udflugter, kreative aktiviteter etc.)
• Cafévært/medarbejder 
• Rådgivning
• Støtte til enkeltpersoner eller familier 
• Madlavning 

 

MATEMATIKCENTER
 
Sundevedsgade 18, st.th, 1751 København V
Tlf: 6012 9835
E-mail: info@matematikcenter.dk
www.matematikcenter.dk

Kontaktperson
• Bolette Møller Jensen

Personale/frivillige
2 fuldtidsansatte, 1 deltidsansat 
og 80 frivillige heraf 30 i København

Matematikcenter tilbyder gratis lektie-
hjælp i matematik. Vores brugere er pri-
mært elever på ungdomsuddannelserne – 
men vi hjælper alle. Lektiehjælperne er alle 
frivillige med et højt niveau i matematik. 
De hjælper eleverne i lektiecaféer, online på 
Webmatematik.dk og i Eksamenscaféer i 
eksamensperioderne.
 Som frivillig i Matematikcenter hjælper 
man elever med matematiklektier og -afle-
veringer i én af vores lektiecaféer.

Frivillige i Matematikcenter:
• Elsker matematik!
• Løfter elevernes faglige niveau 

i matematik
• Sætter matematikken ind i konkrete 

sammenhænge – det gør faget mindre 
abstrakt

Matematikcenter giver den frivillige:
• Et fagligt og socialt fællesskab med andre 

matematikeksperter
• Erfaring med at lære fra sig og formidle 

matematik på alle niveauer
• Mulighed for at hjælpe og inspirere unge 

med sin viden om matematik

Matematikcenters frivillige bruger 2-4 
timer om ugen i en lektiecafé. De enten 
studerer eller er i arbejde. Alle frivillige skal 
som minimum have bestået matematik A 
fra en ungdomsuddannelse.

 

RED BARNET UNGDOM
Rosenørns Allé 12, st., 1634 København V
Tlf: 3524 8542
redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk
www.redbarnetungdom.dk

Kontaktperson
• Sekretariatet

Personale/frivillige
15 ansatte og ca. 800 frivillige

Red Barnet Ungdom er en selvstændig 
ungdomsorganisation, der arbejder for 
børns rettigheder, som beskrevet i FN’s 
Konvention om Barnets Rettigheder.
 Organisationen er for unge mellem 15 
og 30 år, som har et ønske om at gøre en 
indsats for at forbedre egen og andres 
hverdag.
 I Red Barnet Ungdom har du mulighed 
for at give en hjælpende hånd til børn 
og unge, der har brug for det. Sammen 
med hundredvis af andre frivillige kan du 

engagere dig i vores mange projekter i fx 
sportsklubber og asylcentre. Du kan blive 
rollemodel for et udsat barn i Barnets Ven, 
støtte børn med lektiehjælp, bekæmpe 
mobning i MobSquad og meget mere. Du 
kan være med til at udvikle organisationen 
i de mange lokalforeninger og udvalg og få 
en masse sjove oplevelser med de andre 
frivillige. Samtidig styrker du dit CV og 
får mulighed for at deltage i Red Barnet 
Ungdoms mange spændende aktiviteter.
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VÆRESTEDET 
MUHABET
Vesterbrogade 165-167, 1800 Frederiksberg C
Tlf: 3672 6583
E-mail: muhabet@muhabet.dk
www.muhabet.dk

Kontaktperson
• Ibtisam G. Farman

Personale/frivillige
6 ansatte og 65 frivillige

Værested for psykisk syge og sårbare med 
fokus på indvandrere og flygtninge. Der 
kommer mellem 35-45 gæster dagligt. Vi 
har åben mellem kl. 12 og 17 i hverdagene 
og caféaften en gang om måneden fra kl. 
18 til 21.30.

Som frivillig hos os kan du bl.a.:
• Snakke med vores gæster
• Være med til at lave mad
• Lektiehjælp
• Hjælpe gæsterne med deres papir/breve
• Være bisidder for vores gæster
• Hjælpe til med vores caféaftener/kvinde-

aftener

 

KIRKENS KORSHÆRS 
VARMESTUE
Istedgade 102, 1.th, 1650 København V
Tlf: 3331 3918
E-mail: ingridmarianielsen@gmail.com

Kontaktperson
• Ingrid Nielsen

Personale/frivillige
4 ansatte og 5 frivillige

Dagtilbud: Mad og drikke, bad, tøjvask, 
akut rådgivning. Ture ud af huset. Som 
frivillig hos os deltager du i arbejdet på 
samme vis som de fastansatte: 
• Du kan være bisidder på jobcentre og 

socialcentre. 
• Du kan deltage på vores lejre. 
• Du kan tage med på vores fiske-, biograf- 

og museumsture.
• Du kan deltage på vore kurser og super-

vision.
• Du kan deltage på temadage m.m.

Du bliver en fast del af et team som laver 
mad og drikke og har personlige samtaler 
med vores brugere

 

Højt humør

smitter

og engagement

FISKEN
Værested og Fritidsjobformidling
Dybbølsgade 61, 1721 København V
Tlf: 3331 9755 / 4275 4844
E-mail: ena@fisken.org
www.fisken.org
www.fritidsjobformidlingen.dk

Kontaktperson
• Ena Juhl / Muneeza Rosendahl

Personale/frivillige
4 ansatte og 18 frivillige

FISKEN hjælper unge i udsatte positioner 
med at få hjælp til hverdagens udfordrin-
ger og bygge bro til samfundet. FISKENS 
værested tilbyder brugerne et helle væk fra 
gaden, aktiviteter samt positiv voksenkon-
takt. FISKENS Fritidsjobformidling tilbyder 
brugerne håndholdt hjælp til at søge, få og 
fastholde et fritidsjob.
 FISKEN er en frivillig forening, hvor du 
som frivillig er med til at gøre en kæmpe 
forskel. Foruden dig, ville det nemlig ikke 
være muligt at tilbyde vores brugere et 
værested med lange åbningstider, et varmt 
måltid mad eller hjælp til at få et fritidsjob. 
Som frivillig har du en fast ugentlig vagt 

på 3-4 timer og du kan hjælpe os på tre 
forskellige måder: 
• Værestedsfrivillig: Du hjælper til med at 

spille spil og indgå i dialog med brugerne 
samt være med til at drive værestedet.
• Kok: Du laver madplan og sammen med 

udvalgte brugere laver du aftensmad til 
brugere og personale.
• Fritidsjobvejleder: Du hjælper brugerne 

med at afklare deres jobønsker, skriver 
ansøgning/CV og giver dem vejledning ift. 
SKAT, opførsel mm.
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At hjælpe

giver overskud

BØRNETØJSBUTIKKEN 
GASVÆRKSVEJ
Fonden Mødrehjælpen
Gasværksvej 11, 1656 København V
Tlf: 2286 9645
E-mail: bmh@moedrehjaelpen.dk
www.moedrehjaelpen.dk

Kontaktperson
• Birte Marie Henriksen

Personale/frivillige
Ingen ansatte og 23 frivillige

Mødrehjælpens børnetøjsbutikker sælger 
velholdt, brugt børnetøj, legetøj og barne-
vogne mv. Overskuddet fra salget går til 
Mødrehjælpens landsdækkende rådgiv-
ningstilbud for børnefamilier og gravide.
 Det er for dig, som gerne vil stå i butik 
og tage godt imod kunder og alle dem, 
som donerer deres aflagte børnetøj mv. 
til butikken. Du skal som minimum kunne 
tage to vagter i gennemsnit om måneden.

Ud over salg af børnetøj er der også almin-
delige driftsopgaver, som får det hele til at 
hænge sammen i butikken. Fx vasker vi alt 
vores tøj inden det kommer ud på bøjlerne.
 Mange frivillige i butikkerne har ofte et 
rigtig godt socialt samspil med de andre 
frivillige, hvor der også er tid til at drikke 
kaffe med hinanden.

 

CAFE SONJA
Saxogade 86-88, 1662 København V
Tlf: 3324 6825
E-mail: anne.oestergaard@sidegaden.dk
www.settlementet.dk

Kontaktperson
• Anne Østergaard

Personale/frivillige
4 ansatte og 15-20 frivillige

Café Sonja er en socialøkonomisk virksom-
hed, som i maj 2011 fyldte 25 år. Vi er en 
del af Sidegadeprojektet. Vi er en blandet 
flok på 2 fuldtidsansatte medarbejdere, 2 
flexjobbere, op til 8 borgere i virksomheds-
praktik og 15-20 frivillige i aldersgruppen 
fra 20-67. Vi ønsker at vores ansatte har et 
meningsfuldt arbejdsfællesskab. Menings-
fuldt for den enkelte og for Sonja. Vi holder 
af god hjemmelavet mad og en hjemlig 
stemning med vores kunder. 

Som frivillig i Café Sonja kan du være med 
til alle de funktioner som en cafémedhjæl-
per udfører: kassebetjening, anretning, 
kaffefremstilling, servering, madlavning 
og opvask. Det er ikke et must at kende til 
faget, men lysten skal være der! Du skal 
minimum arbejde en vagt om ugen og 3 
timer. Du indgår i et fast vagtskema. Det 
er også muligt at indgå som frivillig til ga-
defester, til PR, til foredrag og til livemusik 
i caféen.

CAFE SWEET 
SURRENDER
Dybbølsgade 49, 1721 København V
Tlf: 2197 0749
E-mail: cafe@sweetsurrender.dk
www.sweetsurrender.dk

Kontaktperson
• David Kyhn 

Tlf: 2288 4428 
E-mail: davidk@sweetsurrender.dk

Personale/frivillige
1 ansat og ca. 50 frivillige

Café Sweet Surrender er en non-profit 
café, der primært drives af frivillige og 
donerer 70% af overskuddet til velgøren-
hed. Det er en café, hvor medmennesker 
er i fokus og formålet er at drage omsorg 
for andre.
 Du kan som frivillig vælge at arbejde i 
baren, køkkenet eller være med til at ar-
rangere spændende events i caféen.
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REDEN KØBENHAVN
Gasværksvej 24, 1656 København V
Tlf: 3323 4052
E-mail: kp@reden.dk
www.redenkoebenhavn.dk

Kontaktperson
• Karen Margrethe Pedersen

Personale/frivillige
Ca. 32 ansatte og ca. 24 frivillige

Være- og rådgivningssted for kvinder i 
stofmisbrug og prostitution på Vesterbro.
Vi tilbyder mad, hvile, omsorg, akutover-
natning, aktiviteter, socialpædagogisk 
indsats samt socialrådgivning. 

Der er én frivillig i Reden dagligt mellem 
kl. 16 og 21. Den frivillige arbejder sam-
men med pædagogerne om det praktiske 
arbejde samt er sammen med brugerne.
 

frivilligt

alle!

arbejde er for

PROJEKT 
VENDEPUNKTER
LAP København og Frederiksberg
Vesterbrogade 103 1., 1620 København V
Tlf: 3326 1623
E-mail: vendepunkter@psykiatribrugere.dk
www.vendepunkter.dk
www.Lap-kbh.dk

Kontaktperson
• Cornelius Christensen

Personale/frivillige
Deltidsundervisere og 50 frivillige

I foreningen er der to hovedformål:
• Socialpolitisk arbejde via psykiatribruger-

foreningen LAP 
• Recovery kompetenceudvikling og erfa-

ringskompetencebærende uddannelser 
via Projekt Vendepunkter. 

I LAP København og Frederiksberg er det 
muligt at deltage i det socialpolitiske ar-
bejde, samt i brugerrettede aktiviteter og 
workshops som frivillige organisere i LAP. 
 I Projekt Vendepunkter uddannes 
deltagere fra målgruppen til bl.a. frivilligt 
erfaringsbaserede opgaver i lokalsamfun-
det. 

SETTLEMENTETS 
RÅDGIVNING
Dybbølsgade 41, 1721 København V
Tlf: 3327 9614
E-mail: eva.tetzlaff@settlementet.dk
www.settlementet.dk

Kontaktperson
• Eva Tetzlaff, Rådgivningschef

Personale/frivillige
6 ansatte og 40 frivillige

Settlementets rådgivning er frivillig, 
professionel, uvildig og gratis. Rådgivnin-
gen er åben for socialt udsatte borgere der 
står i en svær situation, som de har svært 
ved at få hjælp til andre steder. De borgere 
der henvender sig har ofte komplekse 
problemstillinger af både personlig, social 
og økonomisk karakter.
 Socialt udsatte borgere har brug for fri-
villige rådgivere med faglige kompetencer 
indenfor socialrådgivning, jura, økonomi, 
gæld og psykoterapi. Som frivillig i rådgiv-
ningen bliver du en del af et rådgivnings-

team, som varetager rådgivning en aften 
om ugen. De frivillige arbejder i tværfaglige 
teams med vægt på et samarbejde med 
den borger sagen drejer sig om.
 Der ydes supervision til alle frivillige 
ligesom der arrangeres faglige kurser og 
sociale aktiviteter.

hjælpe sig selv

Hjælp andre med at
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FORÆLDER 
FONDEN
Åboulevard 5, 1635 København V
Tlf: 3583 6886
E-mail: mail@foraelderfonden.dk
www.foraelderfonden.dk

Kontaktperson
• Kristine Sørensen

Personale/frivillige
6 ansatte og 34 frivillige

Forælder Fonden formidler rådgivning; 
social, juridisk og økonomisk, og råder 
desuden over 42 førstehjælpslejligheder 
og et kollegiehus – alt sammen til gavn for 
sårbare forældre, der er alene med børn. 
Og med uvurderlig hjælp fra både professi-
onelle rådgivere og frivillige medarbejdere.
 I Forælder Fonden kan man engagere sig 
som frivillig indenfor 4 områder: Rådgiv-
ning, administration, førstehjælpslejlighe-
der og naturudflugter.

 

SSB – STUDENTER 
SETTLEMENTETS 
BOLDKLUB

Valdemarsgade 12, 1665 København V
Tlf: 3379 6779
E-mail: ssb@ssb-sport.dk
www.ssb-sport.dk

Kontaktperson
• Morten Rosenvold Villadsen

Personale/frivillige
1 ansat og 90 frivillige

Frivillig idrætsforening med en bred vifte 
af aktiviteter for mange målgrupper. Fokus 
på breddeidræt, den gode oplevelse og 
fællesskab. Mere end 2000 medlemmer og 
en mindre del af foreningen er målgrupper 
som kræver et særligt tilbud.

Som frivillig i SSB er det oplagt at være 
træner på et af vores mange hold: Fodbold, 
Svømning, Gymnastik, Karate, Dans, 
Fitness, Motorik, Yoga, Varmtvandsgym-
nastik, Pilates, Stolegymnastik, Løb, 
Motionscykling, Håndbold, Badminton, 
Seniorvolley.

Vi har også mulighed for at man kan være 
frivillig som: Løbsarrangør, markedsføring 
på sociale medier, grafiker, vejviser (moti-
onsløb) og som hjælper til arrangementer i 
DGI byen og på Idrætsfabrikken ved at stå i 
døren, dele kort ud

Gør noget

for andre!

CAFE EXIT
Saxogade 5, 1662 København V
Tlf: 2115 9092
E-mail: jvp@cafeexit.dk
www.cafeexit.dk

Kontaktperson
• Johnny Viktor Pedersen

Personale/frivillige
10 ansatte og ca. 100 frivillige 
heraf 50 frivillige i København

Café Exit støtter ex-indsatte og indsatte, 
som beslutter sig for at starte på en frisk. 
Café Exits tilbud omfatter uformelt, hyg-
geligt samvær, vejledning om job og ud-
dannelse, gældsrådgivning, samtaler med 
terapeut og psykolog mv. Målet er at skabe 
nye netværk og hjælpe brugerne til at leve 
som aktive mennesker uden kriminalitet.
 Frivillige kan blive mentorer for en ind-
sat eller ex-indsat, hvor man støtter den 
pågældende som menneske og hjælper 
med forskellige opgaver, fx bisidder ved 
møder i kommunen, besøg i fængsel mv. 
Frivillige kan også deltage i vores gælds-
rådgivning for indsatte og ex-indsatte.
Der er også mulighed, hvis man har rele-

vant uddannelse, at deltage i det team, 
der tilbyder samtaleforløb hos terapeut/
psykolog. 
 Frivillige hjælper også ved mange af 
Café Exits aktiviteter med alt fra at brygge 
kaffe og lave mad til kreative aktiviteter 
med smykker, maleri mv. Aktiviteterne 
omfatter også fisketure og andre frilufts-
aktiviteter.
 Alle frivillige tilbydes i løbet af året en 
række gratis kurser, der er relevante for 
arbejdet i Café Exit.
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TUBA KØBENHAVN
Vesterbrogade 69 1.tv, 1620 København V
Tlf: 4058 2125
E-mail: københavn@tuba.dk
www.tuba.dk

Kontaktpersoner
• Malene Uhre Thomsen

Personale/frivillige
45 ansatte og 80 frivillige

Terapi og rådgivning til børn og unge fra 
familier med stofmisbrug eller alkohol-
misbrug i alderen 14-35 år. TUBA tilbyder 
individuel og gruppeterapi samt drop in 10 
torsdage om året og webrådgivning. Her er 
der fokus på de unges interesser og ønsker 
om hjælp til at komme videre til et tilfreds-
stillende liv efter en opvækst i en familie 
med alkoholproblemer.
 De unge er meget forskellige, både i 
livsvilkår, anskuelser og terapeutiske mål. 

Stillingsbeskrivelse for frivillig co–terapeut: 
• At være co-terapeut i en aftengruppe 4 

timer med en fast medarbejder hver 14. 
dag. 
• Brug af ORS og GSRS i gruppeforløbene
• Sparring med gruppelederen og obligato-

risk supervision hver 4. uge, torsdage kl. 
16-18 i København.

Stillingskravene er: Psykolog eller exam. 
psykoterapeut (min. 4 år). Man forpligter 
sig i et år.

Stillingsbeskrivelse for frivillig individuel 
terapeut:
• At have individuelle samtaler med 2-3 

unge en fast aften om ugen, ca. 3-5 timer 
pr. aften. Samtalerne ligger i tidsrummet 
16.15 - 20.30
• At bruge redskaberne ORS/SRS i dine 

forløb
• At lave start -og slutevaluering med den 

enkelte unge i vores databasesystem 
CORE
• At deltage i supervision hver 14. dag. Du 

skal være villig til med mellemrum at 
blive superviseret via videooptagelser
• At deltage i obligatoriske kurser og ud-

dannelse
• Du bliver en del af et terapeutfællesskab 

på 7 frivillige terapeuter, og vil løbende 
kunne sparre med koordinator

Frivillighed

er en livsstil

REDEN 
INTERNATIONAL
Colbjørnsensgade 12, st.tv, 1562 København V
Tlf: 3391 4810
E-mail: info@redeninternational.dk
www.redeninternational.dk

Kontaktpersoner
• Liv Friberg 

E-mail: lf@redeninternational.dk

Personale/frivillige
20 fastansatte, herudover vikarer 
og 65 frivillige

Reden International arbejder for at hjælpe 
ofre for kvindehandel til en bedre fremtid. 
Målgruppen er udenlandske kvinder i pro-
stitution og handlede kvinder. Organisatio-
nen har en række tilbud til disse kvinder, 
som omfatter blandt andet opsøgende 
gadearbejde, et krisecenter, værested og 
undervisning.

Reden International hviler på de frivillige 
kræfter som engagerer sig. Som frivillig 
kan man engagere sig med direkte kontakt 
med kvinderne, i form af nattevagter på 
Krisecenteret eller Natcaféen, tilbyde 
særlige aktiviteter til kvinderne eller følge 

kvinderne til forskellige møder eller aftaler, 
i disse funktioner har man overlappende 
opgaver med det faste personale og har 
mulighed for at få et indblik i kvindernes 
hverdag og sagsbehandling. Man kan også 
komme med bidrag til organisationen i en 
back-office funktion, i form af fundraising, 
kommunikation, event planlægning og 
gennemførsel. En frivillig i Reden Interna-
tional har som regel 2 vagter pr måned, og 
engagerer sig i minimum 6 måneder.
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livsglæde

Frivillighed er ren

Fritid med

mere mening

TRÆSTUBBEN
Vesterbro Miljø- & Naturværksted
Saxogade 17, 1662 København V
Tlf: 29 28 34 52
E-mail: Cf3f@buf.kk.dk
www.facebook.com/Traestub

Kontaktpersoner
• Felix Becker

Personale/frivillige
1 ansat og 1-5 frivillige

Lokal urban miljø- & naturformidling, for-
nyelse af traditioner og projektudvikling.
 Træstubben er Vesterbros base for 
lokalt miljøarbejde: en nedlagt toiletbyg-
ning i Saxoparken ved Apostelkirken er i 
samarbejde med naboer, børn fra skoler 
og daginstitutioner, Center for Park, lokale 
grønne ildsjæle og foreninger, omdannet 
til et miljø- & naturværksted. I dele af 
Saxoparken er der etableret en have med 
regnvands opsamling, kompost, insektho-
tel, urtespiral, grønt tag, dam og højbede. 
Bæredygtig innovation- og visions - & 
idéudviklings rum og mødested.

Københavns Naturskole Træstubben er 
drevet af KK BU Afdelingen for Bæredygtig 
Udvikling, Vesterbro Lokaludvalg, Område-
fornyelsen og med støtte fra Friluftsrådet.

Som frivillig vil du kunne bidrage til vores 
bydelstraditioner som:
• BlomstrendeBy 

facebook.com/BlomstrendeBy
• Juletræsfest 

facebook.com/VesterbroJuletraesfest

Derudover kan du holde Åben have med 
egne initiativer og du kan være med til at 
vedligeholde bedene og haven omkring 
Træstubben.

VESTERBRO 
LOKALHISTORISK 
FORENING OG ARKIV

Lyrskovgade 4, 3. sal, 1758 København V
Tlf: 3190 5115
E-mail: bestyrelsen@lokalhistorisk.dk
www.lokalhistorisk.dk

Kontaktpersoner
• Ole Rindtoft

Personale/frivillige
Ingen ansatte og 10 frivillige

Vesterbro Lokalhistorisk Forening og 
Arkiv virker for synliggørelse af Vesterbros 
historie. Som frivillig kan du arbejde med 
sortering, digitalisering og arkivering. 

UKIRKE
Ungdomskirken på Vesterbro
Dannebrogsgade 53, 1660 København V. 
Tlf: 4058 7735
E-mail: malte@ukirke.dk
www.ukirke.dk

Kontaktpersoner
• Malte Madsen

Personale/frivillige
3 ansatte og 75 frivillige

Vi tror på at det er modigt at give slip og 
give plads til dig, så vi sammen kan skabe 
en refleksiv og respektfuld dialog om 
livet. Derfor er uKirke et rum med kant i 
konstant bevægelse, fordi vi tør give slip 
på os selv, og fordi vi tør tro på #næste-
kærlighed, #tro og #gostil kan forvandle 
mennesker! 
 I uKirke har vi frivillige til stort set alle 
vores arrangementer. Vi har frivillige bag 
baren, frivillige til at tage billeder, lave lyd 
og lys og til at lave mad - mulighederne er 
mange. Lyder det spændende, så skriv til 
os eller meld dig ind i gruppen “Frivillige i 
uKirke” på Facebook.  
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KGS. ENGHAVE

YMCA SYDHAVNEN
Valby Langgade 19, 2500 Valby 
Tlf: 6021 4402
E-mail: br@kfum-kfuk.dk
www.sydhavn.kfum-kfuk.dk
www.kvartershuset.dk

Kontaktpersoner
• Mette Hultqvist  

E-mail: ymcasydhavn@kfum-kfuk.dk 

Personale/frivillige
4 ansatte og  ca. 45 frivillige 

YMCA Sydhavn er en spritny og spirende 
forening i Sydhavn. Vi ønsker ikke at gøre 
noget "for" nogen, men at gøre noget 
"sammen" med nogen. 
Vi tror på, at alle mennesker har værdi 
og talenter, som de gerne vil bruge til at 
skabe et godt liv for sig selv, hinanden og 
bydelen. 
 YMCA Sydhavn er et laboratorium for 
frivillighed og aktiviteter og events for 
børn og unge i bydelen.

YMCA Sydhavn har tiltrukket en del inter-
nationale mennesker, og vi sætter en ære 
i at skabe et miljø, hvor alle kan bidrage 
og være med. For os er forskellighed en 
styrke, og det er sjovt at være en del af et 
mangfoldigt frivilligmiljø.

Som frivillig hos os kan du involvere dig i:
• Bestyrelsesarbejde – bidrage med pro-

jektledelse, strategi og at sætte de store 
rammer for foreningens liv og aktiviteter.
• Fundraising – da vi er en nystartet 

forening har vi brug for at søge midler til 
aktiviteter, kontingentstøtte mm. 
• Golden moments (udvikle og gennem-

føre familieaktiviteter i samarbejde med 
Sammen om Sydhavn, kirken og andre 
interesserede) – månedligt tilbud pt. med 
planer om vækst.
• Tween sing – musik og performance for 

8-12 årige, ugentlig tilbud, ugentlig frivil-
lig leder, praktisk gris, gæsteunderviser 
i forskellige kreative tiltag (dans, drama, 
musik, foto, lyd, lys osv..)

FREDERIKSHOLM 
KIRKE
Louis Pios Gade 10B, 2450 København SV
Tlf: 20 18 69 32
E-mail: soje@km.dk
www.sydhavnsogn.dk

Kontaktpersoner
• Stine Ovgaard

Personale/frivillige
14 ansatte og 40 frivillige

Frederiksholm Kirke er sydhavnernes kirke. 
Vi tager aktivt del i lokalområdet, og er en 
del af sydhavneres liv både i hverdagen og 
på livets vigtige mærkedage. Flere gange 
om ugen byder kirken ind med menings-
fulde aktiviteter for både børn, unge og 
ældre.

Som frivillig i Frederiksholm Kirke, får du 
mulighed for at skrive noget på dit CV og 
få styrket din sociale profil. Du er med til 
at gøre en forskel for Sydhavns borgere, og 
bliver samtidig en del af et fællesskab med 
andre frivillige. De frivillige i Frederiksholm 
Kirke er med at skabe og udvikle arran-
gementerne, og vi er altid glade for nye 
frivilligkræfter.

Som frivillig i Frederiksholm Kirke kan du:
• Assistere vores kirkekok i madlavning til 

diverse arrangementer
• Lave sandwich til Filmaften
• Servere og afrydde ved madarrangemen-

ter som fx Bibeldetektiverne og Lysguds-
tjeneste
• Stå i mad/drikke bod ved klatrearrange-

menter samt Pinse- og Septemberfest
• Være praktisk hjælper ved større arrange-

menter. Bl.a. skal vi have rejst vores store 
flotte kirketelt to gange om året
• Lave aktiviteter for børn
• Hjælpe til med at servere/afrydde efter 

begravelseskaffe
• Servere kirkekaffe om søndagen
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GAME
Enghavevej 82 D, 2450 København SV
Tlf: 7020 8323
E-mail: hello@gamedenmark.org
www.gamedenmark.org
www.facebook.com/gamedenmark 

Kontaktperson
• Maria Amrani & Nikoline Olsen

Personale/frivillige
12 ansatte og ca. 150 Playmakere

GAME er en non-profit organisation, som 
arbejder for at udbrede gadeidræt og 
gadekultur. GAME afholder åbne træninger 
på gadeplan i street basket, dans, gade-
fodbold og parkour i udsatte boligområder 
rundt om i Danmark. Målet er at sænke 
tærsklen til idrætsdeltagelsen, så flere kan 
komme med i legen og fællesskabet på 
asfalten.
 I GAME kalder vi vores frivillige ‘Play-
makere’ og de er det vigtigste i GAME. Det 
er Playmakere, der gør en forskel for børn 
og unge i boligområder ved at arrangere 

lokale events og træning i dans, street 
basket, gadefodbold og parkour. Som 
Playmaker i GAME København kan du også 
være med til at arrangere Friday Jams og 
andre events. Læs mere om GAME og dine 
muligheder for at være med til at gøre en 
forskel på vores hjemmeside. 

BØRNENES 
DYREMARK
Wagnersvej 19, 2450 København SV
Tlf: 3050 4210
E-mail: rie_ras@yahoo.com
www.boernenesdyremark.dk

Kontaktpersoner
• Rie Storr-Paulsen

Personale/frivillige
ingen ansatte og 25 frivillige

Formålet med foreningen er at give børn 
fra alle samfundslag, men med tilknytning 
til nærområdet, mulighed for at komme i 
et grønt miljø, hvor der er plads til at lære 
om dyr og give plads til hinanden på en 
givende og omsorgsfuld måde. Børnene 
har mulighed for at have kaniner, passe 
høns, får eller have part på en hest, og 
de er med i hele processen med at passe 
dyrene, fodre, muge ud, vedligeholde og 
vise omsorg. 

Da vi ikke har nogle ansatte bliver alle 
vores dyr passet af frivillige voksne hvor 
man er i et team på 2 personer der så 
enten har en åbner vagt eller en lukke vagt. 
En vagt tager ca. 2-3 timer. Vi har ofte børn 
med til at hjælpe på en vagt men der skal 
altid være en voksen der er ansvarlig. Vi 
har også voksne der tager sig af gratis un-
dervisning til børnene eller laver arrange-
menter, så som loppemarked, ponygames, 
fastelavn osv. 

Vi går på

med krum hals

SYDHAVNS 
COMPAGNIET
Peter Sabroes gade 1, 2450 København SV
Tlf: 3322 7002
www.sydhavnen.dk

Kontaktperson
• Jeanette Jansen 

tlf: 6040 8140

Personale/frivillige
3 fuldtidsansatte, 1 deltidsansat 
og 25-30 frivillige

SydhavnsCompagniet har som formål 
at sikre sociale- og beskæftigelsesfrem-
mende lokale indsatser samt at arbejde for 
at fremme netværksopbygning og aktivt 
medborgerskab blandt udsatte borgere i 
lokalområdet. Ved at motivere til frivilligt 
arbejde mobiliserer vi borgernes ressour-
cer og danner således rammen for disses 
(lokal)samfundsinklusion. 

Som frivillig i SydhavnsCompagniet kan du 
blandt andet:
• Have en husvagt i MedborgerCenter 

Sydhavn
• Have en vagt i genbrugsbutikken 

SydhavnsLoppen
• Have en køkkenvagt i FolkeCaféen 
• Deltage i PR arbejde
• Deltage i Handy Teamet
• Deltage i arbejdet omkring 

den økologiske have
• Arrangere ture & udflugter
• Nicheproduktioner herunder re-design 

& kreative sysler 
 
Derudover er det kun fantasien, der sæt-
ter grænser! Så hvis du har en god idé og 
brænder for noget særligt (pileflet, syning, 
gymnastik eller andet godt) – hører vi 
gerne fra dig.
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VALBY VÆRESTED
Valby Langgade 122, 2500 Valby
Tlf: 3646 0221 / 2688 9306
E-mail: a.hindberg@gmail.com
www.valbyvaerested.dk

Kontaktperson
• Annette Hindberg

Personale/frivillige
1 ansat og 20 frivillige

At skabe et frirum for de mange enlige, 
ældre og ensomme mennesker.
De tilbydes socialt samvær, foredrag, 
BIO, andagt, fællessang, nærgymnastik, 
udflugter, individuelle samtaler etc.

Den frivillige skal tage vagter, skal være so-
cialt interesseret, dvs. god til at tale med 
vores brugere. I samråd med os andre kan 
den frivillige involvere sig i hvad som helst.
Valby Værested har åbent tirsdag til søn-
dag fra kl. 14-17. Medarbejdere møder kl. 13. 
Vi har åbent på alle helligdage på nær den 
24/12 og 31/12.

MØDREHJÆLPEN 
- PÅ VEJ
Nørre Voldgade 80, 1358 København K
Tlf: 3345 8615 / 2256 5314
E-mail: hbl@moedrehjaelpen.dk
www.moedrehjaelpen.dk

Kontaktperson
• Helene Bloch

Personale/frivillige
2 ansatte i pilotprojektet i Sydhavnen og 
Valby og ca. 25 frivillige

Vi er et partnerskab mellem Mødrehjæl-
pen, SydhavnsCompagniet og Sundheds-
plejen i Københavns kommune. 
 PÅ VEJ er et tilbud til mødre under 30 år, 
som er bosiddende i Sydhavnen og Valby. 
De tilbydes at deltage i en mødregruppe, 
individuel rådgivning, uddannelses- og 
erhvervsvejledning, økonomisk rådgivning 
og at få en mentor. 

Som frivillig kan du blive frivillig mentor. 
Unge mødre under 25 år tilbydes en frivillig 
mentor. En frivillig mentor er en voksen og 
livserfaren person, der har lyst og overskud 

til at tilbyde en ung mor sin støtte. Støtten 
sker gennem mentorens livserfaring, viden 
og perspektiver på livet generelt.
 En mentor er en person med et overskud 
og stor rummelighed, der hjælper og støt-
ter den unge mor i det, hun eftersøger og 
giver håb og opbakning, også når livet i 
perioder kan være svært.
 Mentorerne har meget forskellig uddan-
nelsesbaggrund. Fælles for dem er, at de 
har et aktivt liv og samtidig har overskud 
til at give den unge mor og hendes barn 
positiv opmærksomhed.

BØRNETØJSBUTIKKEN 
VALBY LANGGADE
Fonden Mødrehjælpen
Valby Langgade 37-39, 2500 Valby
Tlf: 2286 9645
E-mail: bmh@moedrehjaelpen.dk
www.moedrehjaelpen.dk

Kontaktperson
• Birte Marie Henriksen

Personale/frivillige
Ingen ansatte og 23 frivillige

Mødrehjælpens børnetøjsbutikker sælger 
velholdt, brugt børnetøj, legetøj og barne-
vogne mv. Overskuddet fra salget går til 
Mødrehjælpens landsdækkende rådgiv-
ningstilbud for børnefamilier og gravide.

Det er for dig, som gerne vil stå i butik 
og tage godt imod kunder og alle dem, 
som donerer deres aflagte børnetøj mv. til 
butikken.
 Du skal som minimum kunne tage to 
vagter i gennemsnit om måneden.
Ud over salg af børnetøj er der også almin-
delige driftsopgaver, som får det hele til at 

hænge sammen i butikken. Fx vasker vi alt 
vores tøj inden det kommer ud på bøjlerne.
Mange frivillige i butikkerne har ofte et 
rigtig godt socialt samspil med de andre 
frivillige, hvor der også er tid til at drikke 
kaffe med hinanden.

Gå-på mod

Livsglæde

Engangement
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KØBENHAVN 
TAN GUN SAE SIM 
TAEKWONDO KLUB

Gammel Køgelandevej 119, 2., 2500 Valby
Tlf: 3645 0146
E-mail: info@tangun.dk
www.Tangun.dk 

Kontaktperson
• Ole Knudsen-Nielsen

Personale/frivillige
Ingen ansatte og ca. 20 frivillige

Vi underviser i Taekwondo på motions- og 
konkurrenceniveau.
 Som frivillig kan man engagere sig i 
fx oprydning, rengøring eller kørsel. Eller 
undervisning hvis man har taekwondo 
kvalifikationer.

Frivilligt

livsglæde

arbejde handler om

VALBY KINOS VENNER
Gl. Jernbanevej 36, 2500 Valby
Tlf: 7199 1122
E-mail: kontakt@valbykino.dk
www.valbykino.dk

Kontaktpersoner
• Ole Victor Nielsen

Personale/frivillige
Ingen ansatte og 75 frivillige

Valby Kino er opstået af et stærkt lokalt 
ønske om en biograf og en kæmpe lokal 
opbakning til projektet. Gennem den frivil-
lige indsats i dagligdagen har vi fået en 
biograf, som valbyborgerne har en stærk 
tilknytning til, og som hurtigt har opnået 
en bæredygtig drift. Overskuddet fra 
driften går dels til forbedringer af biogra-
fen og konsolidering og derefter til andre 
kulturelle formål.

Frivillige står for filmprogram, drift, teknik, 
vedligehold, kommunikation og salg i bio-
grafen. Herudover står de frivillige også for 
at skabe og drive filmklubber og arrangere 
film- og filmrelaterede arrangementer i 
biografen – både for gæster, men også 
sociale arrangementer for de frivillige.
 

TRUT BRASS BAND
Vigerslevvej 266 B, 2500 Valby
Tlf: 4030 0909
E-mail: henriii@private.dk
www.Trutbrassband.dk

Kontaktpersoner
• Henri Gorm Jensen 

tlf: 4030 0909

Personale/frivillige
Ingen ansatte og 20-25 frivillige

Orkestret har en ugentlig øveaften, hvor 
vi udvikler vort repertoire, men prikken 
over i'et er dog muligheden for at fremføre 
musikken for et publikum. Vi er derfor vil-
lige til at bidrage med musikalsk under-
holdning til div. arrangementer. Venligst 
kontakt os, så vi kan finde frem til en 
aftale om dato, indhold m.m.

Som frivillige kan man komme til at spille 
i orkestret, hvis man har lært at spille et 
blæseinstrument. Man kan deltage som 
frivillig i forbindelse med arrangementer/
koncerter m.m. 
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WESHELTER
Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby
Tlf: 3616 1113
E-mail: kontakt@weshelter.dk
www.weshelter.dk

Kontaktpersoner
• Betina Sand

Personale/frivillige
8 ansatte og ca. 100 frivillige

Muligheder for de frivillige:
• Bliv frivillig økonomisk og juridisk rådgiver 

for hjemløse og socialt udsatte men-
nesker.
• Bliv frivillig juridisk koordinator i den fri-

villige økonomiske og juridiske rådgivning 
for hjemløse og socialt udsatte men-
nesker.
• Bliv frivillig besøgs- eller netværksven for 

en hjemløs eller et socialt udsat men-
neske.
• Vær med i en af de frivillige madklubber 

for hjemløse og socialt udsatte men-
nesker.
• Bliv frivillig massør for hjemløse og socialt 

udsatte mennesker.
• Bliv frivillig it-vejleder for hjemløse og 

socialt udsatte mennesker.
• Bliv frivillig fodboldtræner for hjemløse og 

socialt udsatte mennesker.
• Bliv frivillig venskabskoordinator, og skab 

positive sociale relationer for hjemløse og 
socialt udsatte mennesker.
• Bliv frivillig koordinator i et af projekterne 

og arbejd med ledelse og motivation af 
frivillige.

 

WeShelter er et fællesskab af sociale 
tilbud for hjemløse og socialt udsatte men-
nesker, som består af bl.a. herbergerne 
Kollegiet Gl. Køge Landevej, Mændenes 
Hjem og RG60 samt de socialpsykiatriske 
væresteder Pegasus, Amadeus, Væreste-
det i SV, NABO-Center Amager og Projekt 
Offside.

VALBY Y’S MEN’S CLUB
Sakskøbingvej 2, 2500 Valby
Tlf: 2425 2949 
E-mail: rosa.vaeggemose@gmail.com
www.valby.ysmen.dk

Kontaktpersoner
• Rosa Væggemose

Personale/frivillige
Ingen ansatte og 8 frivillige

Y’s Men’s Clubs er en international bevæ-
gelse, der giver mening og resultater.
I Valby mødes vi 2. og 4. torsdag i måneden 
i Timotheus Kirken, hvor vi spiser sammen, 
høre foredrag, debattere aktuelle emner, 
tager på ture osv. Vi betragter hinanden 
som en stor familie med medlemmer i hele 
verden. Vi tjener penge ved uddeling af kir-
keblade i Herstedøster sogn. Det indtjente 
uddeles til lokale ungdomskorps, væreste-
der og internationale hjælpeorganisationer.

Formålet for Y’s men:
• At fungere primært som tjenesteklub for 

KFUM og KFUK-familien og FDF
• At opmuntre til retfærdighed i samfunds-

mæssige og internationale spørgsmål, 
idet klubberne altid afholder sig fra parti-
politisk stillingtagen
• At holde medlemmerne informerede om 

og aktiv engagerede i religiøse, sam-
fundsmæssige, økonomiske, sociale og 
internationale anliggender
• At dyrke et godt kammeratskab 
• At støtte internationale, nationale og 

regionale ungdomsarbejde og projekter

 

stærkere

Sammen står vi
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At hjælpe

sig selv

andre – er at hjælpe

HELE KØBENHAVN

KIFU
Københavns Idrætsforening 
For Udviklingshæmmede
Svanevej 24, 2400 København NV
Tlf: 24 77 01 46
E-mail: kifu@kifu.dk
www.kifu.dk

Kontaktpersoner
• Jakob Hald

Personale/frivillige
2 ansatte og 34 frivillige

Vi er en idrætsforening for udviklingshæm-
mede, med godt 200 medlemmer fordelt 
på 20 hold. Vi træner ugentligt på anlæg 
over hele byen.
 Alle vores trænere er frivillige. Som 
træner er du med til at planlægge og 
udføre den ugentlige træning for dit hold. 
Derudover er der mulighed for at deltage i 
stævner, kurser og andre arrangementer,  

KLUB JAPAN
Havnebyvej 131, 6792 Rømø
Tlf: 2259 6661
E-mail: klubjapan@gmail.com
www.klubjapan.dk

Kontaktpersoner
• Chieko Petersen 

tlf: 2259 6661

Personale/frivillige
Ingen ansatte og 12 frivillige

Foreningen er for japanske seniorer som 
bor i Danmark, både japanske statsborgere 
og japanere med dansk statsborgerskab.
Foreningens mål er at yde medmenneske-
lig støtte og hjælp til at forbedre Japanske 
seniorers livskvalitet.

Vi har brug for dansk talende frivillige som 
kan hjælpe os med følgende opgaver i 
foreningen:
• Konsulentopgaver i form af at informere, 

vejlede og hjælpe med aldringsproblemer
• Redigering/oversættelsesopgaver for 

skriftlige materialer på dansk
• Fond ansøgning
• Hjælpe med foreningens synliggørelses-

opgaver; bl.a. Facebook, HP, plakater på 
dansk

Til frivillige som kan tale japansk har vi op-
gaver som at tage på besøg hos ensomme 
ældre og give daglig praktisk støtte og 
hjælp efter foreningens retningslinjer. Der-
udover har vi en frivillig transportordning 
hvor ældre hentes og bringes til Cafeen om 
eftermiddag og køres hjem igen i egen bil.   
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DANSK FOLKEHJÆLP 
VESTRE AFDELING
E-mail: Vestre@afdeling.folkehjaelp.dk
www.folkehjaelp.dk

Kontaktpersoner
• Tommy Jensen

Personale/frivillige
Ingen ansatte og 10 frivillige

Dansk Folkehjælp er en landsdækkende, 
frivillig, humanitær organisation, som yder 
hjælp til udsatte mennesker i Danmark og 
udlandet. Det grønne kors er vores kende-
tegn, hvor frivillighed, solidaritet med de 
svageste, og bæredygtighed i vores arbejde 
er de grundlæggende elementer.

Dansk Folkehjælp arbejder med disse 3 
indsatsområder:

Førstehjælp og forebyggelse: Via uddan-
nelse i førstehjælp tilbyder vi de frivillige 
en kompetent uddannelse på højt niveau i 
førstehjælp og udøve de færdigheder man 
opnår i forbindelse som samarit til forskel-
lige sports- og kultur arrangementer. 

Frivilligt socialt arbejde: Dansk Folkehjælp 
tilbyder de svageste i vores samfund nogle 
tilbud som de normalt ellers vil have svært 
ved at opnå på anden vis. 
• Vi samler ind til Julehjælp til glæde for 

børn i fattigdom af enlige forsørgere. 
• Vi tilbyder ferieophold til forskellige mål-

grupper og som frivillig på disse ophold 
er man med for at aktivere deltagere til 
gavn og glæde fremover. 
• Vi tilbyder at deltage i forskellige former 

for netværksarbejde til gavn for de svage-
ste i vores samfund lokalt som nationalt. 

Arbejde ude i verden: Oplysning om - og 
indsamling til fordel for - Dansk Folke-
hjælps arbejde ude i verden 

FØDEVAREBANKEN
Birkedommervej 31, 3., 2400 København NV
Tlf: 3121 0029
E-mail: info@foedevarebanken.dk
www.foedevarebanken.dk

Kontaktpersoner
• Henrik Olsen 

Personale/frivillige
11 ansatte og 150 frivillige

FødevareBanken bekæmper madspild og 
hjælper socialt udsatte borgere på samme 
tid. På 25 ugentlige ruter i kører vi ud til 
fødevareproducenter og indsamler mad, 
som ellers ville være blevet smidt ud, 
selvom det intet fejler. Denne mad kører vi 
ud til over 60 organisationer, som hjælper 
udsatte borgere. Vi findes i både Køben-
havn og Aarhus.

Som frivillig kan du blive:
• Chauffør i vores kølebiler
• Assistent i vores kølebiler 

(løfte, organisere og scanne varer)
• Assistance på lageret
• Ad hoc-assistance: lave kaffe, sende fri-

villige afsted, taste varer ind, lave frokost 
mm.

HOME-START 
FAMILIEKONTAKT
Tlf: 2074 1292
E-mail: koebenhavn@home-start.dk
www.home-start.dk

Kontaktpersoner
• Lone Møller

Personale/frivillige
1 koordinator ansat og 30-35 frivillige

Home-Start støtter småbørnsfamilier 
under pres ved at frivillige familievenner 
besøger dem hjemme og hjælper praktisk 
og personligt. Støtten er minimum et halvt 
år eller til behovet er dækket.
 Familievennerne starter med et 20 
timers forberedelseskursus og tilbydes 
vejledning og sparring af koordinatoren 
undervejs. Der er løbende lokale og lands-
dækkende arrangementer, hvor Home-
Starts koncept, værdier og fællesskab 
præsenteres og udvikles. Det er en meget 
populær, enkel og givende opgave at være 
familieven.
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Frivillig

– fordi du kan!

UNGDOMMENS 
RØDE KORS 
Hejrevej 30, 2., 2400 København NV 
Tlf: 3537 2555 
E-mail: vsv@urkmail.dk 
www.urk.dk 

Kontaktpersoner
• Lokale Udviklings Råd Vesterbro, 

Sydhavnen og Valby (LUR VSV)

Personale/frivillige
66 ansatte og 2239 betalende frivillige på 
landsplan 70 aktive frivillige i VSV

Formålet med arbejdet i Det Lokale Udvik-
lings Råd – Valby, Sydhavnen og Vesterbro 
er at støtte op om og udvikle nye projekter 
under Ungdommens Røde Kors i områ-
derne Valby, Sydhavnen og Vesterbro. 

I udviklingsrådet støtter vi de frivillige i 
eksisterende Røde Kors projekter, blandt 
andet ved sikre at de gennemgår kurser og 
uddannelse. Det er samtidig vores rolle at 
ideudvikle og skabe nye aktiviteter, som 
hjælper udsatte børn og unge til en lettere 
og bedre tilværelse. Vores aktiviteter inklu-
derer blandt andet ugentlige lektiecafeer, 
som ikke blot en fortsættelse af skoleda-

gen, så udover at være et sted for børnene, 
hvor de kan modtage hjælp og støtte til 
deres skolegang, er lektiecaféerne i høj 
grad også et frirum, hvor motivation og 
positivt samvær er i højsædet.

Et andet projekt under LUR, er ’Sej Som-
mer’. Det er et tilbud til børn, der savner 
aktiviteter i sommerferien. Børnene får 
mulighed for at deltage i sjove lege og 
sportsaktiviteter med børn fra deres 
nærområde. LUR VSV afhænger af frivillige 
kræfter og vi er derfor altid på jagt efter 
nye hænder som kan hjælpe med at løfte 
opgaven. 

RØDE KORS 
HOVEDSTADEN
Nordre Fasanvej 224, 2., 2200 København N
Tlf: 3833 6400
E-mail: rikke.clausen@rodekors.dk
www.hovedstaden.drk.dk

Kontaktpersoner
• Rikke Clausen

Personale/frivillige
17 ansatte og ca. 2000 frivillige

I Røde Kors Hovedstaden er vi omkring 
2000 frivillige, som hver især yder en 
stor indsats gennem medmenneskeligt 
arbejde. De frivillige er aktive gennem en 
række forskellige aktiviteter, som alle har 
det fælles formål, at de gennem frivilligt 
arbejde støtter og hjælper mennesker, der 
har behov for det. 

Vi har 38 aktiviteter i RKH hvor alle 
frivillige har mulighed for at bidrage som 
almindelig frivillig til teamleder eller aktivi-
tetsleder, alt efter hvor meget ansvar man 

ønsker at tage eller har tid eller lyst til. 
Man kan være besøgsven, våger, arbejde i 
receptionen i RKH, være cykeltræner eller 
grafiker. Man kan være med i en venskabs-
familie eller være frivillig i vores Netværks-
hus Kastruplund i Kastrup.

UNGPÅLINJE 
OG UNGONLINE
Ungdommens Røde Kors
Hejrevej 30 2. sal, 2400 København NV
Tlf: 3537 2555
E-mal: info@urk.dk
www.urk.dk/hvad-goer-vi/mentoring-og-
raadgivning/ungpaalinje-og-ungonline/ 

Kontaktpersoner
• upl@urkmail.dk 

Personale/frivillige
1 ansat og 70-80 frivillige på chat og telefon

Samtale- og rådgivningstilbud der har til 
formål, at hjælpe unge med at sætte ord 
på svære tanker og følelser i relation til 
såvel almindelige ungdomsproblemer som 
problemer af mere alvorlig karakter.
 De frivillige i projektet er mellem 20-30 
år og der bliver lagt vægt på, at de ikke er 
uddannet indenfor psykologi, socialrådgi-
veruddannelsen eller lignende, idet idéen 
med rådgivningen/samtalen er, at de frivil-
lige skal være i øjenhøjde med de unge, 
som henvender sig. De frivillige såvel som 
brugerne er anonyme, idet anonymiteten 
giver de bedste forudsætninger for en åben 
og uforpligtende samtale. 
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Frivilligt arbejde er for 
alle! For dig, der har 
lyst til at gøre en for-
skel for andre, vil være 
med til at styrke lokal-
miljøet eller vil bruge 
dine kompetencer på 
nye måder.

 I magasinet kan du:
• Få inspiration til frivilligt 
arbejde
• Læse artikler om frivillighed
• Få overblik over foreninger 
i lokalområdet

Kontakt os hvis du vil vide mere 
om mulighederne for at blive 
frivillig...

Frivilligcenter 
Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
Lyrskovgade 4, 2 sal
1758 København V

Tlf: 6171 5574
E-mail: info@frivilligcentervsv.dk
www.frivilligcentervsv.dk


