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Sociale problemer/rådgivning
Baglandet
Målgruppe:
Unge over 18 år

Headspace
Målgruppe:
Unge 12-25 år

Baglandet er et mødested for unge, som er eller
har været anbragt udenfor hjemmet, er over 18
år og bor i eller omkring Aalborg. Baglandet ønsker, at støtte tidligere anbragte unge i et få et liv
på lige fod med andre. Det gøres bl.a. ved støtte
i forhold til at udbygget netværk og hjælper med
at indgå i Baglandets fællesskab.
Der laves fællesarrangementer og fejres højtider
som juleaften, påsken og fødselsdage. Der tilbydes rådgivning, samtaler, terapi, og bisidder
funktion.

Baglandet
Kong Hans Gade 1
9000 Aalborg

Headspace tilbyder hurtig og effektiv hjælp for
unge, som oplever problemer eller kriser i deres
hverdag f.eks. i forhold til uddannelse, job, familie
og kæreste, stofmisbrug, ensomhed, mangel på
selvværd, mobning eller andet. Alle kan droppe
in i Headspace og få en snak med frivillige og ansatte, og er der brug for det, så henvises der videre til andre frivillige eller kommunale tilbud.

Headspace
Borgergade 6
9000 Aalborg

Pernille Skak Lindegren
22 76 02 32
E-MAIL
WEBSITE

Tlf:.53 73 30 06
E-MAIL
Line Brix Madsen
53 61 04 87
WEBSITE

Kofoeds
Skole
Målgruppe:
Alle

Kofoeds Skole tilbyder et aktivt, udviklende og alkoholfrit socialt netværk for alle ledige og socialt
udsatte mennesker i alle aldre, der vil være med
i et fællesskab, hvor der er plads til alle. Kofoeds
Skole bygger på et princip om hjælp til selvhjælp.
Der tilbydes værkstedsarbejde, undervisning,
fælles-spisning og rådgivning fra husets egen socialrådgiver.

Kofoed Skole Aalborg
Ågade 23, baghuset
9000 Aalborg
Kofoed Skole Øst
Troensevej 9
9220 Aalborg Øst
Laila Betina Jensen
41 73 30 60
E-MAIL
WEBSITE

Ungpålinje
Målgruppe:
Unge 13-30 år

Alle unge kan ringe til Ungpålinjes telefon eller
chatte med Ungonline på nettet og få en uforpligtende og anonym snak. Samtalerne kan dreje sig
om himmel og jord, fx ensomhed, kærlighed,
sorg mv.

70121000
Søndag-Fredag:
Kl. 19-22
WEBSITE

Fritidsliv
Broen Aalborg
Målgruppe:
Børn/unge
6 -17 år

Børns Voksenvenner
Målgruppe:
Børn 0-15 år

Formålet er at støtte socialt udsatte børn
i alderen 6-17 år, så de på lige fod med
andre børn får mulighed for at dyrke
sport og fritidsinteresser i lokale foreninger.
Midlerne skaffes ved at søge fonde, puljer og private sponsorer. Broen støtter
børnene i nært samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, SSP og andre, der har daglig omgang med børn og unge.

Broen Aalborg
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg

Børns Voksenvenner arbejder for at
skabe kontakt og etablere varige venskaber mellem frivillige ressourcestærke
voksne og børn/børnefamilier, som mangler voksenkontakt.

Børns Voksenvenner
Aalborg & Omegn
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg

E-MAIL
FACEBOOK
WEBSITE

28 12 29 21
E-MAIL
WEBSITE

Foreningen
Grønlandske
Børn
Målgruppe:
Børn/unge fra Grønland

Natteravnene
Målgruppe:
Børn/unge

Børnemix
Ungdommens
Røde Kors
Målgruppe:
Børn 6-12 år

Foreningen Grønlandske Børn arbejder
for bedre integration af sårbare grønlandske børn og deres familier. Gennem samvær og aktiviteter som weekendkolonier,
aktivitetseftermiddage, familie-aktiviteter
og forældrerettede aktiviteter tilbyder vi
berigende oplevelser og samvær børn og
forældre imellem. Familierne bliver inddraget i fællesskaber, opbygger venskaber og møder nærværende voksne, som
støtter og vejleder både børn og forældre.
Familierne optages i det forebyggende tilbud ”Et bedre liv i Danmark” gennem en
afklarende samtale.

Kulturhuset Trekanten
Sebbersundvej 2A
9220 Aalborg Ø

Det er Natteravnenes primære formål at
medvirke til at skabe større lokal tryghed
for børn og unge ved at være synlige i gadebilledet. Man påtager sig hverken politimæssige eller professionelle sociale opgaver eller optræder som vagtværn.

Aalborg
20 70 62 20
E-MAIL

Børnemix har til formål at skabe et fedt
sted for børn. En blanding af inde- og
udendørsaktiviteter som for eksempel
filmaften, teatersport, spilleaften, hjemmevideo, madaftener og meget mere.

Skallerupvej 139,
(kælder under vaskeriet)
9220 Aalborg Øst

Phoebe Rafaelsen
51 46 03 37
E-MAIL
Lone Holmen
29 38 07 79
E-MAIL

WEBSITE

WEBSITE

Kenneth Christensen
26 12 55 92
E-MAIL

E-MAIL
WEBSITE

Gestus Kids
Målgruppe:
Børn 7-13 år

GestusKids primære formål er, at skabe
sikre, sjove og trygge rammer for udsatte
børn i Nordjylland. Flere nordjyske børnefamilier har svært ved at få hverdagen
til at hænge sammen, hvilket der kan
være flere årsager til. Det er derfor ikke
alle nordjyske børn, som kommer på
hyggelige ture eller får oplevelser i fritiden eller skoleferierne.
For nogle børn er hver dag en kamp. Måske har deres forældre ikke ressourcer til
at give dem en almindelig opvækst, som
andre børn. Måske kommer de fra en
kærlig familie, men der er ikke de økonomiske midler til ferier eller oplevelsesture.

Kidschef
Rikke Kvindebjerg
Porsvej 3
9000 Aalborg
25 72 72 00

E-MAIL
FACEBOOK
WEBSITE

Misbrug
Barnets Blå
Hus
Målgruppe:
Børn 6-13 år og forældre

I Barnets Blå Hus hjælpes børn, hvis forældre drikker eller har andre misbrugsproblemer. Børn kan tale med en voksen, få lektiehjælp, møde andre børn i
samme situation og i det hele taget få
støtte i Barnets Blå Hus. De kan komme
alene eller sammen med deres forældre.
Åbningstider: Hverdage 13-17. Torsdag
13-20.

Sønderbro 2, st.
9000 Aalborg
98 10 00 20
Daglig leder
Bettina Poulsen
29 68 96 64
E-MAIL
WEBSITE
FACEBOOK

TUBA
Målgruppe:
Unge 14-35 år

CISEM – Center
for Incestramte og Seksuelt Misbrugte

TUBA står for Terapi og rådgivning for
unge, som er børn af alkoholmisbrugere.
TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge, der er vokset op i hjem med
alkoholmisbrug.

Møllegade 8, 1. tv.
9000 Aalborg

CISEM’s formål er at yde støtte, vejledning og terapi til mennesker, der har været udsat for incest, voldtægt og andre
seksuelle overgreb. Centeret tilbyder telefonrådgivning, gruppeterapi og samvær med ligestillede.

Galstergade 3, 1. tv.
9400 Nørresundby

Kvisten er terapi til ofre for seksuelle
overgreb og deres pårørende.
Vi tilbyder individuelle samtaleforløb,
parterapi, gruppeterapi samt foredrag
og undervisning.
Alle der har været udsat for seksuelle
overgreb eller har en følelse af, at deres grænser er blevet overskredet på
en seksuel måde, kan henvende sig.
Pårørende til seksuelt misbrugte.

Kvisten Nordjylland
88 44 81 41
E-MAIL
WEBSITE

30 93 91 17
E-MAIL
WEBSITE

20 66 01 50
E-MAIL
WEBSITE

Målgruppe:
Unge over 18

Kvisten
Målgruppe:
Unge over 18 år

Familiearbejde
Mødrehjælpen
Målgruppe: Familier

Kirkens Korshærs Familiearbejde
Målgruppe: Enlige forsørgere og deres børn

Fødselsdagskompagniet
Målgruppe: Børn 4-11 år

En hånd med
på vejen
Målgruppe: Familier

Familieklub
v. Kofoeds
Skole
Målgruppe: Familier

Familieoplevelsesklub v.
Red Barnet
Målgruppe: Familier

Familieklubben
Målgruppe: Familier

Mødrehjælpen ønsker at give en hjælpende
hånd til gravide, enlige forsørgere samt børnefamilier, som har udfordringer med at håndtere hverdagens problematikker. Mødrehjælpen tilbyder bl.a. telefonrådgivning, Den Rullende Kagemand (hjælp til børnefødselsdage), genbrugsbutik og julehjælp. Derudover
afholdes sociale arrangementer og undervisning.

Mødrehjælpen Aalborg
Boulevarden 30, 4. Sal.
9000 Aalborg

Kirkens Korshærs familiearbejde er tilbud til
udsatte familier, primært enlige mødre, hvis
tilværelse er præget af mange forskellige
problemstillinger som: spinkelt netværk, social isolation, dårlig økonomi, fysiske og/eller
psykiske lidelser.Kirkens Korshær kan bl.a.
tilbyde: Rådgivning, støtte og samtaler, netværksskabende aktiviteter som torsdagscafé
og ”Klubben” for unge mellem 13-19 år. Tøjhjælp, julehjælp til børnefamilier, hyggeligt
samvær, weekendture og udflugter for børn
og voksne.

Kirkens Korshær
Søndergade 14
9000 Aalborg
98 12 94 54

Fødselsdagskompagniet tilbyder at afholde
fødselsdage i familier med økonomisk og socialt underskud.


Daglig leder:
Lene Østergaard
61 60 41 65

Fødselsdagene afholdes som temafester,
hvor kompagniet kommer med alle materialer,
mad og frivillige til at afholde festen.

E-MAIL
WEBSITE
FACEBOOK

Et tilbud til familier, der står i en presset eller
vanskelig situation og har brug for en hånd til
f.eks. praktisk hjælp, økonomisk rådgivning
eller børnepasning. Der uddeles også julehjælp.

Dina Sandvaad
41 61 89 34

Er et mødested for børnefamilier og deres
ven/kæreste og bedsteforældre. Månedligt
møde omkring forskellige aktiviteter f.eks. musik, bagning, naturture eller fejring af højtider.
Formålet er at skabe netværk med positive og
berigende relationer.

Laila Betina Jensen
41 73 30 60
E-MAIL

Red Barnets familieoplevelsesklubber er for
familier med begrænset netværk, der har lyst
til at få nye venner og/eller oplevelser. Familier udvælges i samarbejde med boligsociale
medarbejdere i Aalborg Øst og Skelagergårdene.

Formand
Frank M. Andersen
30 30 08 28

Et alkoholproblem er ikke nemt at tackle
alene. Familieklubben har erfaringen med at
sætte ikke mindst børnene i centrum og tage
hånd om problemet.

Cafe Væxt, Poul Paghs
Gade 6A,
9000 Aalborg

69 13 32 00
E-MAIL
WEBSITE

E-MAIL
WEBSITE

E-MAIL
WEBSITE

WEBSITE
FACEBOOK

E-MAIL
WEBSITE

42 50 42 75
MAIL
WEBSITE

Tal - sammen
Målgruppe:

Folkekirkens
familiestøtte
Målgruppe:

Forældre med børn i
alderen 0-17 år.

Tal- sammen foreningen har som formål at give praktiske redskaber og færdigheder til at arbejde med og udvikle
den gode og trygge kommunikation og
konfliktløsning i parforholdet og derved
medvirke til at forebygge skilsmisse og
samlivsbrud til gavn for børn og
voksne.

Center for Folkekirkens Familiestøtte er
til gavn for forældre, der har brug for
hjælp til at ændre kurs i forhold til opdragelse af børn samt til at få et bedre samspil i dagligdagen mellem forældre indbyrdes og i forhold til børnene.

Hovedvænget 10
9000 Aalborg
24 23 17 10.
E-MAIL
WEBSITE

Center for Folkekirkens Familiestøtte
Gammel Torv 4
9000 Aalborg
Leder Leif Sondrup
30 33 32 01
E-MAIL
WEBSITE

Rådgivning til forældre/pårørende
Foreningen
Far til støtte
for børn og
forældre
Målgruppe: Forældre

FBU Region
Nordjylland
Målgruppe: Forældre

Foreningen Far sætter barnets og barnets ret
til to ligeværdige forældre i centrum. Formålet
er at arbejde for at børn i videst muligt omfang
kan bevare en tæt kontakt til og omsorg fra
begge forældre efter parforholdets ophør.
Der tilbydes telefonisk og personlig rådgivning.

Hovedbiblioteket
Rendsburggade 2
9000 Aalborg

FBU’s formål er at samtale, støtte og rådgive
forældre, hvis børn eller unge modtager eller
har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service, herunder anbringelser udenfor
hjemmet.

FBU Region Nordjylland
Forældrehuset
Østergade 45 st.
9400 Nørresundby

E-MAIL
WEBSITE

20 42 69 14
WEBSITE

HvadNu
Målgruppe: Forældre

Depressions
Foreningen
Målgruppe:
Pårørende over 18 år

En uplanlagt graviditet kan være svær at stå
overfor. Kvinder, der har været i situationen,
efterlyser muligheden for at tale tanker,
spørgsmål og valgmuligheder igennem med
en. Hjerte for Liv ønsker at give denne mulighed. Gravide, der er i tvivl, tilbydes information, rådgivning og støtte.

HvadNu.dk
c/o Hjerte for Liv
Postboks 1404
9100 Aalborg

Depressions Foreningen er en uafhængig
patientforening, der tilbyder netværk, støtte
og sammenhold til dig, der er patient eller
pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse. Hos os finder du
andre, der forstår.
Hver 14. dag kl. 19.00-21.00. Ring/skriv
først.

En Af OS,
C.W. Obels Plads 20,
9000 Aalborg

E-MAIL
WEBSITE

Lise Juul Lauritsen:
23232256
E-MAIL
WEBSITE

Skolegang/lektiecafe
Lektiecafé
Ungdommens
Røde Kors
Målgruppe: Børn/unge

I Aalborg har URK flere lektiecaféer, der arbejder med alt fra en 4. klasses matematikopgave eller en 1.g'ers engelske stil til at
hjælpe en nydansker, der er ved at tilegne
sig det danske sprog. Motivation og positivt
samvær er det vigtigste.
Der er Lærings- og lektiecaféen Kvarterts
Hus, og Lektiecaféen Sofiendal. Find info
om tid og sted på hjemmesiden.

Lange Müllers Vej 18
9000 Aalborg
Alexandra Romanowska
20 84 52 69
E-MAIL

Kvarterts Hus
E-MAIL
Lektiecaféen Sofiendal
E-MAIL
WEBSITE

Lektiecafé
Red Barnets Ungdom

Red Barnet Ungdom har lektiecaféer i hele
landet. Her styrker de frivillige først og fremmest de faglige ressourcer hos børn og unge
via hjælp til lektielæsning.

Sandra Skødt
42 15 60 29
E-MAIL
E-MAIL

Målgruppe: Børn/unge

WEBSITE

Lektiecafé
Nordjyllands Internationale Forening
Målgruppe: Børn/unge 6-17 år

Tilbyder lektiehjælp i alle fag to gange om
ugen i Aalborgs østlige bydel. Mange børn
benytter lektiecafeen, som også giver børnene et frirum, hvor det er muligt blot at
komme for at være social med andre børn,
eller voksne, for at spille spil, læse bøger eller ”finde Holger”.

Trekanten
Sebbersundvej 2A
9220 Aalborg Ø
Formand:
Ifrah Ali
60138090
E-MAIL
WEBSITE

Lektiecafé og
sprogtræning
Dansk Flygtningehjælp
Målgruppe: Børn, unge og
voksne

Henførende stedord, superlativer og andengradsligninger kan være svære nødder at
knække. Særligt hvis ens mor og far ikke er
i stand til at hjælpe. Derfor hjælper frivillige
fra Dansk Flygtningehjælp flygtninge og indvandrere med lektiehjælp over hele landet.
Find info om tid og sted på hjemmesiden.

Formand:
Hanne Lisbeth Pedersen
40 16 65 76
E-MAIL
WEBSITE

Oplevelsesture/Ferielejre
Børnenes
Kontor Aalborg
Målgruppe: Børn 0.
til 10. klasse

Dansk Folkehjælp
Målgruppe: Børn 614 år og forældre

Blå Kors
Målgruppe: Børn og
unge

Red Barnet
Målgruppe: Børn 015 år og forældre

CIVS - Aalborg
Målgruppe: Børn fra
11 år

Børnenes Kontor har tre feriehjem i
Nordjylland, hvor børn fra Aalborg
Kommune kan få en ferie. Derudover
deler Børnenes Kontor tøj og sko ud
samt julehjælp.

Formand
Nina Hav

Dansk Folkehjælp sender socialt udsatte og sårbare børn og deres familier af sted på sommer-, vinter- og efterårsferier.

70 22 02 30
E-MAIL
WEBSITE

Sommerlejre særligt rettet mod
børn/unge, der har forældre med alkoholmisbrug.

86 81 15 00
E-MAIL
WEBSITE

Red Barnet afholder ferielejre for
børn samt lejre for børn og forældre.

Frank M. Andersen
30 30 08 28
E-MAIL
WEBSITE

CISV arrangerer internationale aktiviteter og lejre for børn og unge. Formålet
er at skabe venskaber på tværs af
landegrænser og kendskab til andre
lande og kulturer. CISV vil gerne
uddanne unge til interkulturelitet og
fred.
CISV er en ikke-politisk, ikke-religiøs
organisation under FN

98 16 46 47
E-MAIL
WEBSITE

Aalborg
Afdelingsformand
Birger Thomsen
Kornblomstvej 18, 1. 01.
9000 Aalborg
27 64 00 17

Formand Aalborg
Alex Hendriksen
98 15 88 05
23 20 00 24
E-MAIL
WEBSITE
FACEBOOK

Sorg
Familiesorggruppe Målgruppe:
Familier

Børnesorggruppe
v. Hasseris
Kirke Målgruppe:
Børn/unge

Børnesorggruppe
v. Kræftens
Bekæmpelse
Målgruppe: Børn/unge

I familiesorggruppen hjælpes familierne
til at leve med sorgen sammen. Det er
muligt at dele oplevelser med andre familier der har prøvet næsten det samme.
Der afholdes samtaler i gruppen både
sammen og børn/forældre hver for sig,
samt laves forskellige fælles aktiviteter.

Familiesorggruppe
v/Birgitte og Poul Nygaard
Østre Alle 41
9000 Aalborg

Tilbudet er et gratis tilbud for børn og
unge der lider under alvorlig sygdom,
dødsfald eller skilsmisse i familien. Tilbuddet gælder også selv om man ikke
bor i Hasseris. I gruppen kan børnene
mødes med andre børn, der er i samme
situation som dem selv.

Hasseris Kirke
Thorsens Allé 2
9000 Aalborg
96 34 65 00
E-MAIL

I en sorggruppe får børnene mulighed
for at tale om deres oplevelser, høre om
andre børns oplevelser, og møde forståelse for de mange kaotiske følelser, der
knytter sig til et tab. Optagelse til grupperne sker gennem visitation, typisk via
henvendelse fra forældre/pårørende,
PPR, skole, sagsbehandler eller via forældre som får rådgivningssamtaler i et
af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscentre.

Kræftrådgivningen i
Aalborg
Steenstrupsvej 1
9000 Aalborg

98 12 56 56
E-MAIL
WEBSITE

Mikael Ingmar Byrial
Jensen
25 21 19 56
E-MAIL
WEBSITE

70 20 26 85
E-MAIL
WEBSITE

Ensomhed
Ventilen
Målgruppe:
Unge 15-25 år

Ventilen er et mødested for ensomme
unge. Ventilen søger gennem aktiviteter
at danne et fristed, hvor problemer kan
tages op og venskaber dannes.

v/ KFUM og KFUK
Danmarksgade 52
9000 Aalborg
42 46 10 51
E-MAIL
WEBSITE

Psykiske lidelser
ADHD Nord
Målgruppe:
Børn/unge samt pårørende

Klub On Side
Sind Aalborg
Målgruppe:
Unge 18-30 år

Landsforening mod
spiseforstyrrelser og
selvskade
Målgruppe: Børn/unge
samt pårørende til spiseforstyrrede

Frirummet
Målgruppe:
Psykisk sårbare unge
mellem 18 og 35 år

Depressions
Foreningen
Målgruppe:
Depressionsramte unge
fra 18-26 år.

Angst Foreningen
Målgruppe:
Angstramte

Råd og vejledning om ADHD. Vi tilbyder samvær med andre i samme situation samt arrangerer kurser og temadage for folk med ADHD og deres pårørende.

Terndrupskovbrynet 9
9575 Terndrup

Klub On Side er et trygt mødested for
psykisk sårbare unge i alderen fra 18 til
30 år, som savner samvær og fællesskab med andre unge. Her kan du mødes med andre som et alternativ til at
sidde alene hjemme. I klub On Side kan
du komme blot for at få en snak, hygge
dig med andre, spille forskellige spil, se
film og TV eller deltage i forskellige aktiviteter som: Madklub, aftenskole, IT
café, kulturarrangementer, motion, kreative værksteder m.m.

Bispensgade 7A, 2.
sal
9000 Aalborg

Landsforeningens overordnede formål
er at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt til
pårørende og andre interesserede. Der
afholdes cafemøder, samtaler, tilbydes
anonym rådgivning både personligt og
på mail eller telefon. Derudover afholder foreningen dialogmøder med psykiatriledelsen i Region Nord.

C. W. Obels Plads 20
9000 Aalborg

Klubben ønsker at skabe et miljø med
plads og rum til alle, hvor der er forståelse og accept for forskellighed

C.W. Obels Plads 20,
9000 Aalborg

22 18 00 55
E-MAIL
WEBSITE

98 13 80 66
E-MAIL
WEBSITE

Rådgivning:
70 10 18 18
Sekretariatet:
35 36 49 13
WEBSITE

60 30 60 50
MAIL
WEBSITE
FACEBOOK

Depressions Foreningen er en
uafhængig patientforening, der tilbyder
netværk, støtte og sammenhold til dig,
der er patient eller pårørende til et
menneske med en depression eller bipolar lidelse. Hos os finder du andre,
der forstår. Her er du aldrig alene.
Mandage i lige uger Kl. 16.30-18.30

Kontaktpersoner:
Louise og Maria

Angstforeningen tilbyder
selvhjælpsgrupper for blandede
angstlidelser, dvs. at deltagerne har en
eller flere af følgende angstlidelser:
panikangst, agorafobi, generaliseret
angst, helbredsangst, socialfobi. I Aalborghar angstforeningen også grupper
specifikt for socialfobi.
Grupperne mødes en fast
hverdagsaften, hver anden uge,

Angstfore´ningen
Peter Bangsvej 5B
2000 Frederiksberg
70 27 13 20

En Af OS
C.W. Obels Plads 20
9000 Aalborg
EMAIL
WEBSITE

EMAIL
WEBSITE

Sygdomme/handicap
GUU-GUA Foreningen
Målgruppe: Børn og unge
samt pårørende

Foreningen arbejder for mennesker med
diagnosen Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse Anden (GUA) samt beslægtede diagnoser. Foreningens formål er
at oplyse om GUU og GUA, skabe netværk, samt forbedre forholdene for mennesker med disse diagnoser og deres
pårørende.
I Nordjylland afholder foreningen foredrag samt danner grupper for målgruppen.

GUU-GUA Foreningen
Sekretariatet
Odensevej 131
5500 Middelfart
50 51 50 35
50 57 82 11
E-MAIL
WEBSITE
FORMAND
Desiree Andersen
MAIL-FORMAND

Diabetsforeningen
Børnefamiliegrupper
Målgruppe: Børn, unge og
forældre

Gigtramte
Børns Forældreforening
Målgruppe: Børn, unge og
forældre

Dansk Handicapforbund
Målgruppe: Børn, unge og
pårørende

Børnefamiliegrupperne arrangerer foredrag, aktiviteter og netværk for børn,
børnefamilier og deres pårørende. Herudover etablerer Børnefamiliegrupperne
også samarbejder med ambulatorier og
sundhedscentre.

Formand
Dorte Hinzmann
22 41 86 78
98 32 61 20
E-MAIL
WEBSITE - Aalborg
WEBSITE

Foreningens formål er at sikre de bedste
vilkår for gigtbørn, ved at arbejde for at
forbedre behandlings- og bistandstilbud,
samt informere om og synliggøre børnegigt for vores omverden. Endeligt
støtter vi hinanden, drager nytte af andres erfaringer og lader vore egne erfaringer komme andre til gode.

Sekretariatsleder
Iben Trabjerg Pedersen

Foreningen arbejder for at mennesker
med handicap får de samme muligheder
i samfundet som ikke handicappede.
Målet er at skabe et samfund med lige
muligheder for alle.

Ørnevej 19, Tranum
9460 Brovst
Formand
Peter Klitgaard

96 77 12 00
E-MAIL
WEBSITE

29 93 12 62
E-MAIL
WEBSITE

CaféLuxus
Målgruppe: Unge der er
indlagt på Sygehuset

Café Luxus’ hovedformål er at skabe
bedre vilkår for unge patienter på hospitalet. Café Luxus skal fungere som et fristed for de unge, hvor de kan komme
væk fra afdelingerne og få tankerne hen
på andet end sygdom.

Reberbansgade 15,
9000 Aalborg
Åben hver mandag
og torsdag 18:3021:00
40 83 42 83
E-MAIL
WEBSITE
FACEBOOK

Flygtninge
D’Funk
Målgruppe:
Flygtninge

Lektiecafé
Nordjyllands Internationale
Forening
Målgruppe:
Børn/unge 6-17 år

Lektiecafé og
sprogtræning
DHF
Målgruppe:
Børn, unge og voksne

Asylforum
Aalborg
Målgruppe:
Børn, unge og voksne

I DFUNK arbejder man for at, at flygtninge, der kommer til Danmark, får en
rimelig behandling og gode muligheder
for at etablere en ny tilværelse. Med
DFUNK’s ung-til-ung-arbejde skaber de
et socialt netværk for unge flygtninge,
der alt for ofte lever et isoleret liv.

Rikke Ringkjøbing
E-MAIL
WEBSITE

NIF henvender sig specielt til unge med
anden etnisk baggrund end dansk. NIF
tilbyder lektiehjælp i alle fag to gange
om ugen i Aalborgs østlige bydel.
Mange børn benytter lektiecafeen, som
også giver børnene et frirum, hvor det
er muligt blot at komme for at være social med andre børn, eller voksne, for at
spille spil, læse bøger eller ”finde Holger”.

Trekanten
Sebbersundvej 2A
9220 Aalborg Ø

Henførende stedord, superlativer og
andengradsligninger kan være svære
nødder at knække. Særligt hvis ens
mor og far ikke er i stand til at hjælpe.
Derfor hjælper frivillige fra Dansk
Flygtningehjælp flygtninge og indvandrere med lektiehjælp over hele landet.
Find info om tid og sted på hjemmesiden.

Hanne Lisbeth Pedersen
40 16 65 76

Asylforum Aalborg er et netværk for
folk, der er interesseret i eller berørt af
asylpolitiske emner, hvad enten man
er asylansøger, har fået opholdstilladelse eller er født i Aalborg. Asylforum
ønsker at sætte fokus på, at mennesker som bor i asyllejre ofte er isolerede og udenfor samfundet. Asylforum
skaber arrangementer og aktiviteter i
de nordjyske asyllejre og i Aalborg
med jævne mellemrum.

Mylius Erichsens vej 1,
9210 Aalborg

Formand
Ifrah Ali
60 13 80 90
E-MAIL
WEBSITE

E-MAIL
WEBSITE

MAIL
FACEBOOK
WEBSITE

