
Bliv frivillig på 
Det Blå Værested

GØR EN FORSKEL FOR MENNESKER  
MED UDFORDRINGER I LIVET



HVEM ER VI?

Det Blå Værested er beliggende på 1. sal i Arden  
Kulturhus. Værestedet er for mennesker med forskellige ud-
fordringer i livet, f.eks. psykiske problemer, fysisk  
sygdom, ensomhed, sociale problemer eller misbrug.

Vi hører under Blå Kors Danmark og arbejder derfor ud fra et 
kristent menneske- og livssyn. Det betyder, at alle mennesk-
er ses som unikke og værdifulde, og at alle bliver mødt med 
forståelse og respekt for den, de er. 

PÅ DET BLÅ VÆRESTED GIVER VI MULIGHED FOR:

• Et sted at være 
• Fællesskab og nyt netværk
• Meningsfulde aktiviteter
• Støtte til det, der udfordrer
• Personlige samtaler om nye muligheder



Frivillige giver noget særligt til livet på værestedet, men samti-
dig er der også rig mulighed for at få noget igen. 

SOM FRIVILLIG KAN DU:

• Støtte og give nærvær til vores brugere
• Bidrage til det positive og livgivende fællesskab
• Løse praktiske opgaver i værestedets dagligdag
• Bygge bro til verden udenfor værestedet
• Bidrage med nye idéer til værestedets hverdag

SOM FRIVILLIG FÅR DU:

• Mulighed for at gøre en forskel for andre
• Kontakt med spændende mennesker
• Del i et særligt fællesskab, både med brugere, ansatte og 

andre frivillige
• Udvikling af dine kompetencer indenfor det at arbejde med 

mennesker
• Ny viden og inspiration gennem frivilligmøder og kurser ved 

Blå Kors Danmark
• Mulighed for at vise dit engagement i samfundet og samti-

dig udvide dit CV

SKAL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ DET BLÅ VÆRESTED?



DET BLÅ VÆRESTED  Bluhmesgade 19  9510 Arden

dbv@blaakors.dk  www.detblaavaerested.dk

Som frivillig kan du bidrage med din hjælp i værestedets  
café- eller aktivitetsdel.
I Caféen kan frivilligopgaverne være positivt nærvær og  
kontakt til brugerne samt madlavning og evt.  
lettere rengøring.

I aktivitetsdelen kan frivilligopgaverne være at give positivt 
nærvær og støtte til brugerne, samt hjælpe med det  
praktiske i planlægning og udførelse af aktiviteterne. 

Aktiviteterne kan være: Haven, kreativ café, mad-fælles skab,  
gå-gruppe, spille spil og meget andet. 

Måske du har en særlig interesse eller kompetence, du kan 
bidrage med til vores værested? Så fortæl os om det.

Vil du være med til at gøre en forskel på Det Blå Værested?

Så ring til os på tlf.: 29 68 96 27 eller send en mail til  
dbv@blaakors.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

HVILKE FRIVILLIGOPGAVER? 


