
Oversigt over lokale og landsdækkende 

frivillige hjælpemuligheder i denne ”coronatid” 

     Muligheder for hjælp og støtte. 

    Telefonopkald/kæder/stjerner: 

 Folkekirkens telefonkæde 

Tilbud til alle enlige, der ønsker at blive ringet op hver morgen. 

Kontakt: Petrea og Ejner Andersen, tlf. 97 15 41 63 

 

 Headspace 

Har nedlukket sin fysiske rådgivning på grund af Coronakrisen, men i stedet oprettet en national 

Headspace-telefonlinje for børn og unge mellem 12 og 25 år.  

Her kan du ringe og tale med en af vores rådgivere hver dag mellem kl. 12:00 og 18:00 på 

Tlf. 25 97 00 00. 

Chatten er også fortsat åben mandag-torsdag kl.12:00-18:00. Klik her Vores chat  

Cope med Corona – Se seks gode råd til at håndtere dine bekymringer om hele Coronasituationen. 

Klik her coronabekymringer 

 

 Kirkens Korshær - Sct. Nikolaj tjenesten 
Anonyme og uforpligtende samtaler til dig, som har brug for det. 
Åbningstider: 
Mandag til lørdag: 9.00-3.00 samt søn- og helligdage: 13.00-3.00 
Kontakt: Tlf. 70 12 01 10 
 

 Landsforeningen Bedre Psykiatri 
Et tilbud til pårørende til psykisk sårbare.  
Der kan ringes 71 74 34 91 mandag, tirsdag eller torsdag ml. kl. 10.00 - 11.00, hvor der kan bookes 
telefonisk aftale. 
 

 LEV’s Aftentelefon 
Et tilbud om en støttende samtale. Et tilbud for alle med udviklingshandicap og deres pårørende. 
Man behøver ikke være medlem. 
Åbent hver tirsdag fra kl. 19.00-21.00.  
Kontakt: Tlf. 28 51 52 52.  
 

 NEFOS, Landsorganisationen - Netværket for selvmordsramte  
Hjælper selvmords-ramte over telefonen alle ugens dage fra 9.00 - 18.00.  
Du kan få telefonisk rådgivende og støttede samtaler.  
Corona-virus aktiverer også din sorg over at have mistet ved selvmord. Kontakt os hvis du har brug 
for en at tale med – i fællesskab laver vi aftale om hyppigheden af samtalerne. 
Kontakt: 
Tlf. 51 90 95 84 eller 6312 1226.  
mail: kontakt@nefos.dk  
Se mere på  www.nefos.dk 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.headspace.dk/chat
https://www.headspace.dk/coronabekymringer
mailto:kontakt@nefos.dk
http://www.nefos.dk/


 

 UngLiv.dk – en Coronahotline 
Gratis støtte / vejledende samtaler for alle unge mellem 14 og 25 år over hele landet, der går med 
bekymringer om Covid-19 og spekulationer i deres daglige tilværelse. 
Tilbud om et gratis miniforløb med op til 3 gratis telefoniske samtaler. 
Læs mere her: https://www.ungliv.dk/kontakt/corona-hotline/ 

 

 UngeRum – telefonrådgivning 
UngeRum er klar til at tale med unge i Ikast-Brande kommune om jeres bekymringer, via en ny lokal 
telefonrådgivning.  
Ud over bekymringer som ensomhed, angst, kærestesorger osv., kan denne coronatid også nemt give 
anledning til andre svære tanker. Uanset hvad, er intet for småt. Vi er der, når du har brug for støtte 
og nogen at snakke med! 
Kontakt: tlf. 42 14 94 09.  
Ring senest hver fredag, og bestil tid til en rådgivningssamtale pr. telefon den efterfølgende onsdag 
mellem kl. 17 - 19. 
Læs mere her https://www.facebook.com/pg/ungerum/posts/?ref=page_internal 
 

 Ældre Sagen, Brande – Telefonven 
Er du ældre og mangler nogen at tale med i denne tid med isolation pga. corona-epidemien, kan du 
få en Telefonven.  
Vi vil forsøge at formidle kontakten mellem nogen der ringer, og nogen der ønsker at få et opkald. 
Ønsker du at komme på listen – enten som ringer eller som modtager af opkald - skal du enten ringe 
eller sende en mail med navn, telefonnummer samt angivelse af om du ønsker at være ringer eller 
modtager af opkald. 
Kontakt:  
Lillian Rauff, tlf. 22 68 15 86, mail al.rauff@mail.dk 
Kirsten Sørensen, tlf. 25 51 74 98, mail sfs3@altiboxmail.dk 

 

 Ældre Sagen, Ikast - Telefonven 
Er du ældre og mangler nogen at tale med i denne tid med isolation pga. corona-epidemien, kan du 
få en Telefonven.  
Vi vil forsøge at formidle kontakten mellem nogen der ringer, og nogen der ønsker at få et opkald. 
Ønsker du at komme på listen – enten som ringer eller som modtager af opkald - skal du enten ringe 
eller sende en mail med navn, telefonnummer samt angivelse af om du ønsker at være ringer eller 
modtager af opkald.  
Kontakt:  
Lis Nielsen, tlf. 40 22 36 03, mail lisn@mail.dk  
Esther Lau, tlf. 61 71 76 74, mail eslau@live.dk 
Gerne hverdage i tiden 09.00 - 11.00 
 

 Ældre Sagen, Nørre Snede / Ejstrupholm / Klovborg – Telefonven 
Er du ældre og mangler nogen at tale med i denne tid med isolation pga. corona-epidemien, kan du 
få en Telefonven.  
Vi vil forsøge at formidle kontakten mellem nogen der ringer, og nogen der ønsker at få et opkald. 
Ønsker du at komme på listen – enten som ringer eller som modtager af opkald - skal du enten ringe 
eller sende en mail med navn, telefonnummer samt angivelse af om du ønsker at være ringer eller 
modtager af opkald. 
Kontakt:  
Bernt Bech, tlf.  26 70 13 50, mail bernth.bech@gmail.com  

Kirsten Thuesen, tlf. 22 77 27 42,  mail egealle42thuesen@gmail.com 
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mailto:al.rauff@mail.dk
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Ældre Sagens telefonstjerner 
Tilbud til alle enlige, der ønsker at blive ringet op hver morgen. 
Kontakt: 

Ikast: Lis M Nielsen, tlf. 40223603, mail lisn@mail.dk 

Brande: Kirsten Sørensen, tlf. 97182045, mail sfs3@altiboxmail.dk  

 

 

Videosamtaler / virtuelle tilbud: 

 Børnetelefonen – Coronavirus i børnehøjde 

Svar på børns spørgsmål om coronavirus 

https://bornetelefonen.dk/corona-virus-spoergsmaal-og-svar-til-boern/ 

 

 Dansk center for mindfulness - Gratis mindfulness for unge under coronakrisen 

Er du mellem 15-30 år, og oplever du stress, angst og depression - måske som følge af eller 

forstærket af coronakrisen - tilbyder Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, nu 8-ugers 

gratis online mindfulnessforløb for unge. 
Læs mere og tilmeld dig her:  https://events.au.dk/gratisforunge 
 

 CoronaVenner i Ungdommens Røde Kors 

Corona Venner giver virtuel støtte og sender digital hjertevarme til børn og unge, der netop nu er 

afskåret fra fællesskabet. 

CoronaVenner kan hjælpe med lektier, lave sociale aktiviteter, eller hvad du har brug for af støtte - 

virtuelt, digitalt og online. 

Når du får en CoronaVen, bliver du matchet med en ung frivillig, der kan give lige præcis den støtte, du 

har brug for.  

Du kan læse mere om hvordan du får en #CoronaVen her 

 

 Online befriender 

Tilbud om personlige videosamtaler døgnet rundt til alle over 18 år. 

Kontakt: Tlf. 93403014, mail bliv-bruger@connec.dk 

 

 Sammen Hver For Sig – virtuelle læsegrupper. 

Virtuelle læsegrupper skal inspirere, styrke fællesskabet og modvirke ensomhed i en tid, hvor vi mere 

end nogensinde har brug for at stå sammen. 

Du kan komme med i en læsegruppe ved at udfylde en formular som du finder via dette link  

Alle er velkomne – det er gratis og kræver intet andet end en computer og et internet. Princippet 

er først til mølle. I hver læsegruppe er der plads til 6 deltagere.  

Du kan tilmelde dig den læsegruppe du ønsker at deltage i senest kl. 15.00 dagen før læsningen. 

 

 SnakSammen – Røde Kors 

Et tilbud om en snak mellem to mennesker. En frivillig samtaleven fra Røde Kors og dig. 

I kan snakke om alt – de frivillige samtalevenner er bare helt almindelige mennesker og hverken 

rådgivere eller eksperter. 

I sidder hver især hjemme hos jer selv, men I kan se hinanden på video, mens I snakker sammen. 

Helt uden at du skal installere besværlige programmer – dog skal du have en nyere mobiltelefon, 

tablet eller computer med kamera for at du kan bruge SnakSammen. 

Læs mere her https://boblberg.dk/Snaksammen 
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Hjælpenetværk/hjælp til indkøb og andre praktiske gøremål: 

 Dansk Folkehjælps Akuthjælp til sårbare ældre  

Her kan du som udsat ældre søge hjælp gennem tiden med COVID 19.  

Læs mere her 

 

 Røde Kors hjælpenetværk 

Et hjælpenetværk til dig, som enten er syg, i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med 

Corona virus. Hjælpenetværket kan for eksempel hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og 

medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. Bemærk hjælpen omfatter IKKE børnepasning.  

Åbningstider: Alle dage mellem 9.00-19.00 

Kontakt: Tlf. 35299660 

Læs mere  her 

 

 Hjælp til udbringning af varer 

Vi er oplyst om at mange lokale butikker i denne tid helt ekstraordinært tilbyder at bringe vare ud til 

kunderne.  

Vi anbefaler at man ved behov kontakter den konkrete butik og forespørger om muligheden for 

udbringning. 

 

 

Hjælp på Facebook:  

 Mens vi venter på, at vi kan være sammen igen. 

Hele Danmarks Familieklub har oprettet en facebookgruppe, der hedder ”Mens vi venter på, at vi kan 
være sammen igen”. Det er et fællesskab, hvor børnefamilier deler ægte hverdagsøjeblikke, fif og 
støtter hinanden i de udfordringer, som vi alle oplever. Kort sagt alt det vi normalt deler med andre 
familier - i familieklubben, i børnehaven, i mødregruppen, på legepladsen og mange andre steder, 
hvor vi lige nu ikke kan være.  
Facebook gruppen finder du her  https://www.facebook.com/groups/655936318311780 

 
 Landsforeningen af Væresteders digitale værested  

En Facebook gruppe der er oprettet på grund af Corona. Det digitale rum, bruges som værested, hvor 
der opstår digitalt fællesskab. Der er Virtuelle gåture, ”fælles film” hver for sig, billeder af kaffe og 
”snakke” med andre osv. 
Obs. Det er en privat gruppe, men du kan ansøge om at blive medlem her: 
https://www.facebook.com/groups/212795823434921/?hc_location=ufi 
 

 Lokale Facebook sider. 
Mange privatpersoner tilbyder hjælp via lokale facebookgrupper.  
Søg en lokal facebookgruppe i nærheden af hvor du bor. 

 

 

 

 

https://www.folkehjaelp.dk/
https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp
https://www.facebook.com/groups/655936318311780
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Øvrige tiltag: 

 Danmark synger 
Hver morgen kl. 9.05 er der fællessang på DR1 og P2 
 

 We.care – gratis psykologisk rådgivning til coronaramte 
Er du ramt af Corona virus? Få autoriseret psykologhjælp via skrift og video gratis. 
Kontakt: Tlf. 6070333    Hjemmeside: www.we.care/corona/ 
 
 
 
 

Muligheder for dig der har lyst til at yde frivillig hjælpe i denne coronatid. 

 Dansk Folkehjælps Akuthjælp til sårbare ældre  

Meld dig her som frivillig for sårbare ældre der søge hjælp gennem tiden med COVID 19.  

Læs mere her 

 

 #CoronaVen i Ungdommens Røde Kors 
Ungdommens Røde Kors er gået i luften med en ny online-indsats, de kalder #CoronaVenner.  

Som #CoronaVen giver du virtuel støtte og sender digital hjertevarme til de udsatte børn og unge, der 

netop nu er afskåret fra fællesskabet under Coronakrisen. 

Det er for eksempel de børn, der er indlagt på landets hospitaler. Det er de unge, der mangler nogen at 

dele deres bekymringer med. Og dem, der skal bruge lektiehjælp - fx i boligsociale områder. 

Du kan blive frivillig i #CoronaVenner på den måde, der passer lige præcis til dig. 
Du kan læse meget mere om #CoronaVenner her. 

 

 Røde Kors hjælpenetværk 

Meld dig til hjælpenetværk , som enten er syg, i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med 

Corona virus. Hjælpenetværket kan for eksempel hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og 

medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. Bemærk hjælpen omfatter IKKE børnepasning.  

Åbningstider: Alle dage mellem 9.00-19.00 

Kontakt: Tlf. 35299660      Hjemmeside: https://www.rodekors.dk/corona 

 

 Frivilligjob.dk – ”Corona: Hjælp og støtte” 
Find dig et frivilligt job i denne Corona tid! 
På denne side søger forening, gruppe eller institution frivillige til aktiviteter for mennesker der har brug 
for hjælp og støtte i forbindelse med Corona-krisen. F.eks. praktisk hjælp, rådgivning eller andre former 
for aflastning.  Læs mere her 

 

 Ældre Sagen, Ikast - Telefonven 
Vi vil forsøge at formidle kontakten mellem nogen der ringer, og ældre der ønsker at få et opkald. 
Ønsker du at komme på listen som ringer, skal du enten ringe eller sende en mail med navn, 
telefonnummer samt angivelse af, at du ønsker at være ringer.  
Kontakt:  

Lis Nielsen, tlf. 40 22 36 03, mail lisn@mail.dk  
Esther Lau, tlf. 61 71 76 74, mail eslau@live.dk 
Gerne hverdage i tiden 09.00 - 11.00 
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 Ældre Sagen, Nørre Snede / Ejstrupholm / Klovborg – Telefonven 
Vi vil forsøge at formidle kontakten mellem nogen der ringer, og ældre der ønsker at få et opkald. 
Ønsker du at komme på listen som ringer, skal du enten ringe eller sende en mail med navn, 
telefonnummer samt angivelse af, at du ønsker at være ringer.  
Kontakt:  

Bernt Bech, tlf.  26 70 13 50, mail bernth.bech@gmail.com  

Kirsten Thuesen, tlf. 22 77 27 42,  mail egealle42thuesen@gmail.com 

 

 

 Om denne liste. 
 Vi har i Frivilligcenter Ikast-Brande lavet denne liste med henblik på at skabe et overblik over mulige 

 frivillige hjælpemuligheder under Corona-epidemien 2020. Listen er lavet i tæt samarbejde med 

 vores forskellige samarbejdspartnere bl.a. i kommunen. 

 Listen er på ingen måde fyldestgørende. Den omfatter kun de frivillige hjælpemuligheder, vi i  Frivilligcentret 

 er vidende om. Listen vil blive udbygget i takt med, at vi får kendskab til flere muligheder.  

 Der tages forbehold for ændringer, da de frivillige tiltag løbende kan ændres efter behov.  

 Tiltagene på denne liste er skabt af forskellige frivillige aktører. Har du spørgsmål til de forskellige tiltag,  

 kan du benytte de kontaktoplysningerne, som er oplyst under hvert enkelt tiltag.  

  

 Vedr. tilføjelser eller rettelser til listen. 
 Har du rettelser til listen eller kendskab til yderligere tiltag og muligheder, som du mener også bør 

 fremgå, håber vi meget du vil kontakte: 
  

 

 

 Vibeke Grønskov 

 Daglig leder i Frivilligcenter Ikast-Brande 

 Tlf. 21 32 94 09 

 Mail vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk 

 

OBS! Hvis du har behov for at blive guidet i forhold til, hvilke tilbud og muligheder fra listen der kan 

imødekomme dit behov, er du altid velkommen til at kontakte Frivilligcentret på tlf. 21 32 94 09. 

 

 
På forhånd tak for hjælpen til at denne liste hurtigst muligt  

kan blive så omfangsrig og dækkende som muligt! 
 

Frivilligcentret Ikast-Brande. 

 
 

 

Senest opdateret d. 08.10.20 
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