
Frivilligguide Odder  
 

- Viser vej til sociale, patient- og kulturelle foreninger og 
projekter i Odder Kommune.  
 
Foreningerne er optaget i Frivilligguiden i alfabetisk rækkefølge.  
Du kan også finde en forening via ord-registret på side 4.  
 
 
Hvorfor være frivillig? 

• Du får udbygget dit netværk 
• Du møder masser af andre engagerede mennesker 
• Du gør en forskel for andre - og dig selv 
• Du kan få prøve kræfter med nye opgaver og styrke dine kvalifikationer 
• Du står stærkere i forhold til job 

 
Frivilligcenter Odder 
 
Frivilligguiden udgives af Frivilligcenter Odder, der har til opgave at synliggøre  
og formidle frivilligt socialt arbejde.  
 
Centret er en selvejende forening, uafhængig af politiske, religiøse og 
økonomiske interesser.  
 

 
 
 
 
 
  Få mere at vide på                                 
  www.frivilligcenter-odder.dk 
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Ord-register 
 
Arbejdsskade: 9 
Aspergers: 50 
Autisme: 50 
Besøgstjeneste: 74, 90  
Bisidder: 71, 90 
Blind: 20 
Blodprop: 41, 42 
Borgerforening: 10, 37, 86 
Børn: 13, 27, 33, 52 
Café: 7, 14, 15, 46 
Centerråd: 17 
Demens: 8, 90 
Depression: 32, 78, 79 
Diabetes: 26 
Døende: 52, 89 
Flygtning: 15, 16, 74, 88 
Forsamlingshus: 38, 57 
Fritidsskole: 39, 44 
Fødselsdag: 33 
Førstehjælp: 74 
Genbrug: 15, 29, 48, 58, 73 
Gigt: 34, 35 
Handicap: 23, 25, 53, 54, 87 
Handicapidræt: 53 
Hjerneblødning: 41 
Hjertecafé: 42 
Hjertekarsygdom: 42  
Humanitær: 29, 48, 58, 74  
Igangsætter: 7, 32, 78 
Indsamling: 26, 49 
IT: 7, 24, 90 
Knappedame: 71 
Knogleskørhed: 68 
Krise: 32, 51, 52, 78, 79 
Kræft: 49 
Kunst: 62, 63 
Landbrug: 66 
Ledsager: 71, 90  
Lokalråd: 56 
Medborgerhus: 38, 57 
Mentor: 18 
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Natur: 19, 61, 91 
Netværk: 32, 60, 78 
Nørklegruppe: 74 
Offer: 67, 85 
Osteoporose: 68 
Overgreb: 67, 85 
Praktisk hjælp: 36, 71 
Psykisk sårbar: 32, 78, 79, 82 
Pårørendegruppe: 8, 32, 50, 51, 52, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  
Sclerose: 77 
Selvhjælp: 32, 77, 78, 90 
Selvmord: 51 
Seniorklub: 11, 21, 22, 28, 40, 43, 47, 70, 72, 75, 90  
Sindslidende: 79, 82 
Spædbarnsdød: 52 
Støtteforening: 6, 80, 81, 82, 83, 84 
Sukkersyge: 26 
Svagsynet: 20 
Svømning: 35, 53, 70 
Tryghedsopkald: 90 
Tøjindsamling: 29, 48, 58, 73, 74 
Udviklingshæmmet: 14, 53, 54, 87 
Undervisning: 7, 24, 39, 43, 44, 90 
Unge: 13, 15, 18, 27, 33, 66, 88 
Voksenven: 13 
Værested: 7, 15, 60 
Vågetjeneste: 89 
Ældre: 6, 7, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 28, 40, 43, 47, 70, 71, 72, 75, 76, 
            80, 81, 83, 90 



Aktivitetsforeningen Bronzealdervej 
 

Kontaktinformation 
Formand: Else Marie Lerche  
Telefon: 86 55 80 17 / 28 48 37 62 
E-mail: henning.lerche@privat.dk 
 
Formål 
Foreningens formål er at tilbyde og afholde forskellige aktiviteter  
på Bronzealdervej til glæde for beboerne. 
 
Aktiviteter 
At give beboerne mulighed for deltagelse i aktiviteter f.eks. inden for: 

• Musik og sang 
• Bevægelse i form af gymnastik, svømning, dans m.v. 
• Håndarbejde 
• Underholdning i form af kortspil og filmdage 
• Arrangere festligheder ved alle årets højtider, Sct. Hans og fastelavn 
• Fejre centerets fødselsdage og lave andre sjove aktiviteter 
• Gåture/cykelture 
• Cafébesøg 
• Og meget andet 
  

Medlemskab 
Alle kan blive medlemmer. Det koster 100 kr. om året. Du er meget 
velkommen som medlem, også selv om du ikke ønsker at være frivillig.  
Vi har brug for pengene for at lave alle de aktiviteter, vi gerne vil. 
Henvendelse til formanden. 
 
Behov for frivillige: 
Vi er ca. 40 frivillige, men kan bruge endnu flere. Ring til formanden  
og hør nærmere. Måske er det lige dig, vi har ventet på.  
Alle har noget i sig, som vi kan bruge. 
 
Kom nu - vi glæder os til at høre fra dig!  
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Aktivitetshuset 
 
Kontaktinformation 
Ålykkecentret 5, 8300 Odder 
Kontaktperson: Thorkild Møller 
Telefon: 86 55 96 30 / 87 80 35 40  
E-mail: aktivitets.hus@gmail.com 
www.aktivitetshusetodder.dk 
 
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 9-15.45, fredag kl. 9-12. 
 
Formål 
Aktivitetshuset er et aktivitets- og mødested for selvhjulpne borgere  
fra det fyldte 60. år og førtidspensionister i Odder Kommune.  
 
Aktiviteter 
Aktivitetshuset har et fast aktivitetsprogram med forskellige 
ugentlige/månedlige holdaktivitetstilbud alle hverdage. Programmet 
indeholder ’aktiviteter for hånden’ (kreative aktiviteter), ’aktiviteter for 
hjernen’ (boglige aktiviteter), motionsgivende aktiviteter og 
samværsaktiviteter og er sammensat af Kontaktudvalget ud fra brugerønsker. 
I sæsonens løb tilbydes desuden korterevarende tema-aktiviteter og 
forskelligartede arrangementer. 
 
Medlemskab 
Som bruger af Aktivitetshuset skal du betale brugerbetaling, der dels består  
af et grundbeløb, dels af en aktivitetstakst pr. aktivitet. Som bruger på en 
praktisk aktivitet (frivillig) er du betalingsfri, så længe du udelukkende er 
frivillig; deltager du derimod også på en hold-/tema-aktivitet, betaler du 
brugerbetaling her på lige fod med holdets øvrige deltagere. 
 
Frivillige 
Da Aktivitetshuset udover brugermedindflydelse og overvejende grad af 
brugerstyring bygger på frivillighed, er der løbende brug for frivillige som 
igangsættere på aktiviteter, udvalgsmedlemmer, receptionsvagter, kaffe-
/cafévagter, kioskvagter, ’teknikere’ med ansvar for AV-udstyr og computer 
systemansvarlige - bare for at nævne nogle eksempler på frivillige tjanser.  
Vi er ca. 85 frivillige tilknyttet huset. 
 
På vores hjemmeside kan du se, hvilke poster vi helt aktuelt mangler frivillige 
til - men du er altid velkommen til at kigge ind og fortælle os, hvad du kunne 
tænke dig at lave som frivillig i Aktivitetshuset. 

 7 
 



Alzheimerforeningen Østjylland 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Conny Flensborg 
Telefon: 28 72 51 08  
E-mail: flensborgconny@gmail.com 
www.alzheimer.dk/østjylland 
 
Formål 
At rådgive og vejlede mennesker med demenssygdom, deres pårørende, 
fagpersoner og andre interesserede. Hvis du har brug for en samtale eller 
rådgivning, så ring til Conny Flensborg. Vi kan aftale tid og sted til en 
personlig samtale. Der må gerne være flere pårørende ad gange til en 
samtale.  
 
Aktiviteter 
Info- og samværscafé den 3. onsdag i måneden kl. 17.00 - 19.00, Marie 
Sognehus, Almindsøvej 6 i Silkeborg: Her kan pårørende, ægtefæller og de, 
der lider af hukommelsesbesvær, hygge sig og få en snak med ligestillede. 
Der er også mulighed for at møde en demenskoordinator eller en fra 
Alzheimerforeningen.  
 
Vi har også pårørendegrupper, pårørendeskole, ferier, kolonihave og meget 
andet. 
 
Huskedagen: Den 21. september er international Alzheimerdag. I Danmark 
gør Alzheimerforeningen dagen til en huskedag for mennesker med en 
demenssygdom - en dag, hvor vi husker dem, som glemmer. Ikke fordi de er 
glemsomme, men fordi de har Alzheimers sygdom eller en anden alvorlig 
demenssygdom.  
 
Medlemskab 
Enkeltpersoner: 250 kr. om året. 
Husstand: 350 kr. om året.  
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Arbejdsskadeklubben 
 
Kontaktinformation  
Kontaktperson: Else Foged 
Telefon: 86 54 35 30 
E-mail: prebenogelse@privat.dk  
 
Åbningstider: Tirsdage i ulige uger fra kl. 19.30-22.00  
i Frivilligcenter Århus, Grønnegade 80, 8000 Århus C. 

 
Formål 
Arbejdsskadeklubben giver arbejdsskadede mennesker og deres pårørende 
mulighed for at møde andre, der er eller har været i samme situation.  
 
Vi kan også hjælpe medlemmerne med at forstå breve fra kommune, 
Arbejdsskadestyrelsen og Den sociale Ankestyrelse. 
 
Aktiviteter 
Rådgivning, hygge og relevante foredrag. 
 
Medlemskab 
Kontingent er 125 kr. pr. år. 
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Borgerforeningen for Hundslund  
og omegn 

 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Karina Lambrecht 
Telefon: 22 94 51 25 
E-mail: karina@hundslund.dk 
www.hundslund.dk 
 
Formål 
At varetage borgerinteresser i Hundslund sogn, at medvirke til landsbyernes 
beståen og udvikling i området samt i øvrigt varetage medlemmernes 
interesser generelt. Foreningen drives upolitisk. 
 
Aktiviteter 
Borgerforeningen står som koordinator for forskellige arrangementer. 
Derudover kan der være ønske om et stormøde fra borgere, som ønsker at 
dele viden med andre borgere om f.eks. Kommuneplanen eller 
Kommunevalg. Her hjælper borgerforeningen med at sætte et møde i stand.  
 

• Generalforsamling: Afholdes i starten af året 
• Flag Allé: Der udlejes flag og spyd til egne arrangementer 
• Sankt Hans: En familie-begivenhed 
• De 9 årstider: En naturlegeplads, som vi vedligeholder i fællesskab 
• Juletræsfest: En familiefest for store og små i december 

 
Medlemskab  
Medlemskontingent opkræves hvert forår. Enlige 40 kr. Familier 75 kr.   
Kontingentet kan indbetales til vores konto i Nordea, Odder  
reg. nr. 1944 kontonr.: 9 444 436 421. Husk navn og adresse.  
 
Frivillige 
Har du lyst til at gøre en forskel i lokalområdet Hundslund og Omegn?  
Har du en sag, du brænder for? Vil du være en del af et team, hvis der er 
brug for praktisk hjælp? Har du lyst til at præge Borgerforeningens fremtid? 
Så tag kontakt til os på www.hundslund.dk.  
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Bowlingklubben PEFT Odder 
 
Kontaktinformation 
Formand: Knud Appel 
Telefon: 86 55 11 20 / 21 25 36 65 
E-mail: appel.knud@gmail.com 
www.peftbowling.odderweb.dk 
 
Formål 
Foreningens formål er at samle medlemmerne til bowling og socialt samvær, 
der bygger på frivillige, forpligtende fællesskaber båret af det enkelte 
medlems lyst, glæde og engagement i forhold til en fælles idé. 
 
Aktiviteter 
Bowling og socialt samvær. 
 
Medlemskab 
Som medlemmer kan optages alle personer M/K, der modtager en form  
for pension samt efterlønnere. Medlemskab i klubben er 150 kr. om året. 
Derudover skal banen betales. 
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Bruger- og pårørenderådet 
Bronzealdervej 

 
Kontaktinformation 
Formand: Dorthe Redder 
Telefon: 42 31 83 30 
E-mail: dortheredder@yahoo.dk 
 
Formål 

• At medvirke til at fremme trivsel for beboerne ved at tilgodese 
beboernes interesser og behov i videst muligt omfang 

• At medvirke til at komme med idéer og inspiration og opmuntre til  
frivillig indsats til gavn for beboerne 

• At være bindeled/kontaktorgan mellem beboerne og personalet 
• At være bindeled/kontaktorgan mellem Ældreservice og Ældrerådet 
• At medvirke som sparringspartner for ledelsen 
• At give beboerne og pårørende lejlighed til at beskæftige sig med og 

øve indflydelse på spørgsmål, der vedrører egen og centrets trivsel 
 

Aktiviteter 

• Formidle Bruger- og pårørenderådets vision - det sker gennem 
etableringen af blad/nyhedsbrev  

• Planlægge ’husmøder’ i de seks huse. Møder, hvor det enkelte hus’ 
repræsentanter i Bruger- og pårørenderådet informerer om arbejdet, 
lytter til ønsker og behov. Hvor grundlaget etableres for det fremtidige 
samarbejde i det enkelte hus 

• Søge puljer/fonde til iværksættelse af initiativer. Og beslutte hvordan  
og hvornår pengene skal bruges og på hvad 

• Ved arrangementer er der åbent for alle ældre medborgere  
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Børns Voksenvenner Aarhus 
 
Kontaktinformation 
Grønnegade 80, 3. sal, 8000 Aarhus C 
Kontaktperson: Else Hess 
Telefon: 86 18 22 78 
E-mail: aarhus@voksenven.dk  
www.voksenven-aarhus.dk 
 
Træffetider: Alle hverdage ca. kl. 10-17. 
 
Formål 
Formålet med Børns Voksenvenner er at skabe venskaber mellem børn og 
unge med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne.  
 
Aktiviteter 
Børn og voksenvenner mødes 2-4 gange om måneden. Samvær foregår 
almindeligvis i voksenvennernes hjem. Men børn og voksenvenner aftaler 
selv, hvor og hvordan de har lyst til at tilbringe tid sammen, fx leg, cykelture, 
boldspil, svømmehal, naturoplevelser, bøger, muséer, byture, madlavning. 
 
Foreningens primære opgave er at tilrettelægge godkendelsesforløb for  
såvel frivillige som børn/familier samt matchforløb for frivillige voksenvenner 
og børn. En anden væsentlig foreningsopgave er via opsøgende 
informationsarbejde, markedsføring og annoncering at skabe synlighed om 
foreningens arbejde. Dette dels i forhold til hvervning af frivillige, dels for at 
gøre familier opmærksomme på foreningens eksistens og tilbud om en frivillig 
voksenven til et barn. 
 
Medlemskab 
Har du ikke mulighed for at tilbyde dig som frivillig voksenven i foreningen,  
er du velkommen til at støtte Børns Voksenvenner Århus ved at tegne et 
medlemskab. Det årlige kontingent er kr. 150.  
 
Frivillige 

• Kvinder og mænd i alle aldre og med forskellig baggrund 
• De frivilliges arbejdsområde: Tid, lyst og personligt overskud til at 

engagere sig i et venskab med et barn/en ung 
• De frivilliges arbejdssted: Eget hjem eller andre steder 
• De frivilliges arbejdstider: 2-4 gange pr. måned à ca. 5 timer 
• Særlige kvalifikationer: Ansvarsbevidste, modne og rummelige voksne, 

som evner at skabe nærvær og tillid 
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Café Pakhuset 
 
Kontaktinformation  
Banegårdsgade 5, 8300 Odder 
Telefon: 87 80 33 86 
E-mail: cafepakhuset@odder.dk 
www.cafepakhuset.dk   
 
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00. 
 
Formål 
Café Pakhuset udspringer af et samarbejde mellem Pakhusforeningen,  
Odder Kommune og bostedet Åhusene. Medarbejderne i caféen er en 
blanding af udviklingshæmmede, personer i jobafklaring og praktik,  
frivillige og pædagogisk personale. 
 
Aktiviteter 
Drift af Café Pakhuset, herunder madlavning og servering.  
 
Frivillige 
Kontakt Café Pakhuset for at høre, hvordan du bliver frivillig medarbejder  
i caféen.  
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Café Retro 
 
Kontaktinformation 
Rosensgade 47, 8300 Odder 
Daglig leder: Karin Tønner Hansen 
Telefon: 86 55 11 12 
Mobil: 23 70 97 38 
E-mail: kth@kfumsoc.dk 
www.caferetro-odder.dk  
 
Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 11-17. Fredag kl. 11-16.  
Desuden åbent i forbindelse med aktiviteter/arrangementer. 
 
Formål 

• Et røg-, stof- og alkoholfrit værested for unge mellem 13-25 år 
• Genbrugsbutik med udvalgte varer fra Retro Genbrug 
• Café for kunder, der kommer ind fra gågaden eller gården 

 
Aktiviteter 
De unge har mulighed for gratis at benytte computere med 
internetforbindelse, poolbord, fodboldspil, video, guitar og meget mere.  
Vi tilbyder også: Temaaftener, økonomi- og budgetrådgivning, lektiehjælp  
og projektsamarbejdet "Frivillig-dynamo", hvor unge og frivillige samarbejder 
om at udvikle projekter.  
 
Frivillige 
Caféen har brug for engagerede frivillige, som er selve nerven i caféen.  
Uden de frivillige - ingen café eller værested.  
De frivillige bidrager hver især til, at Café Retro er et rart sted at være.  
 
Vi har brug for frivillige til forskellige opgaver: 

• Forberedelse, anretning, servering og salg af mad- og drikkevarer 
• Indretning og dekoration 
• Betjening i "Bixen", der er vores genbrugsbutik overfor Café Retro 
• Økonomi- og budgetrådgivning til unge 
• Lektiehjælp 
• Frivillig-dynamo: Kom med en idé, du har lyst til at udvikle i samarbejde 

med unge 
 
Det er et krav, at vores frivillige er ansvarlige rollemodeller for de unge,  
møder de unge uden fordomme, udviser rummelighed og respekterer  
de unges integritet.  
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Café Tal Dansk - Odder 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Pernille Helbo  
Telefon: 30 84 34 80 
E-mail: post@frivilligcenter-odder.dk 
www.frivilligcenter-odder.dk 
 
Café Tal Dansk har åbent mandage kl. 16-18 i Café R5, Randlevvej 5, Odder.  
 
Formål 
Café Tal Dansk har til formål at hjælpe flygtninge og indvandrere - herefter  
nyborgere - i Odder Kommune med at blive godt integreret i Danmark.  
Café Tal Dansk Odder foregår i et samarbejde mellem Frivilligcenter Odder 
og Odder Frimenighed. 
 
Aktiviteter 

• Indholdet skal i høj grad bestemmes af nyborgerne. 
• Samtale er ønsket, og vi er klar over, at udgangspunktet ofte er et 

meget dårligt dansk.  
• Café Tal Dansk skal være en oase i byen. Gæsterne skal kunne slappe 

af, og caféen må gerne ligne noget, nyborgerne er vant til i hjemlandet.  
• Evt. vise rundt i Odder, hvis nyborgerne har svært ved at finde rundt. 
• Mulighed for at lave mad og spise sammen ca. én gang om måneden.  
• Caféen er et neutralt område, religiøst og politisk. 

 
Frivillige 
Som frivillig i Café Tal Dansk:   

• Har du ansvar for at tage initiativ til dialog 
• Kan du foreslå aktiviteter der fremmer integrationen 
• Skal du være opmærksom på ikke selv at komme i fokus 
• Skal du forsøge at inddrage Nyborgere i samtaler om hverdagsting 
• Skal du medvirke til at caféens miljø er befordrende for formålet 

 
Café Tal Dansk tilbyder:  

• Introduktion til arbejdet med integration 
• Inspirationsmøder, træning og coaching 
• Årlig opfølgningssamtale 
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Centerrådet for Stenslund 
 

Kontaktinformation 
Stenslund 6, 8300 Odder 
Leder: Anni Andersen 
Telefon: 87 80 37 01 
E-mail: anni.andersen@odder.dk 
www.stenslundcentret.odder.dk 
 
Formål 
Centerrådet medvirker til at fremme beboernes trivsel ved at komme med 
idéer til aktiviteter og arrangementer. Det er bindeleddet mellem beboere, 
personale og Ældrerådet i Odder. 
 
Rådet giver endvidere beboere og pårørende lejlighed til at øve indflydelse  
på spørgsmål, der vedrører egen eller centrets trivsel. 
      
Aktiviteter 
Centerrådet har fire årlige møder i månederne februar, maj, august og 
november. Væsentlige arbejdsopgaver er at komme med forslag til 
forbedringer af beboernes hverdag, forslag til arrangementer og at indgå  
i nær kontakt med beboerne, således at vi gør en ekstra indsats for at 
informere og opmuntre den enkelte beboer om tilbud og muligheder.  
 
En vigtig opgave er også, at vi arbejder for at fremme den frivillige indsats  
i forbindelse med aktiviteter på Stenslund. 
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Come Together Odder 
 

Kontaktinformation 
Come Together 
Telefon: 30 51 58 98 
Frivilligcenter Odder 
Telefon: 30 84 34 80 
www.cometogether.dk 
 
Formål 
At inkludere socialt sårbare unge i fællesskabet/samfundet og dermed 
reducere antallet af sårbare unge. At øge socialt sårbare unges 
mestringsevne via positiv netværksdannelse. 
 
Come Together er en frivillig mentorordning for unge i Odder Kommune. 
Tilbuddet er forankret i foreningen Come Together Odder i samarbejde med 
Frivilligcenter Odder og Jobcenter Odder.  
 
Mentorordningen henvender sig til unge mellem 18 og 35 år, der mangler en 
ressourcestærk voksen i deres netværk. De unge kan have problemer med 
ensomhed, psykiske lidelser, have haft et misbrug, eller der kan være tale om 
unge med et svagt eller manglende netværk, som bare mangler nogen at 
være sammen med.  
 
Fælles for alle de unge er, at de har brug for støtte i deres liv for at kunne  
stå på egne ben. 
 
Aktiviteter 
Samvær mellem mentorer og mentees. 
 
Frivillige 
Mentorerne i Come Together er voksne over 30 år i og omkring Odder 
Kommune, der har tid og energi til at være sammen med den unge omkring 
nogle gode oplevelser. Vi hverver mentorer ved henvendelse til foreninger  
og erhvervslivet, via medierne og ved at holde informationsmøder om  
Come Together.  
 
Mentoren skal ikke have en bestemt uddannelse eller erfaring med at arbejde 
med unge. Det væsentligste krav er at ville være der for en ung. Mentoren er 
selv med til at aftale hvordan, hvor tit og hvornår, han/hun vil mødes med  
den unge.  
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Danmarks Naturfredningsforening 
Odder Lokalafdeling 

 
Kontaktinformation  
Kontaktperson: Ib Salomon 
Telefon: 24 44 39 87 
E-mail: odder@dn.dk 
www.dn.dk/odder 
 
Formål 
At frede natur og landskaber, skabe mere natur i Danmark, beskytte naturen 
mod klimaforandringer, sikre rent vand og adgang til naturen. 
 
Aktiviteter 
Lokalafdelingen i Odder arbejder for en bedre natur og et bedre miljø i  
Odder Kommune. Vi arrangerer også ture og arrangementer i lokalområdet. 
 
Medlemskab 
Danmarks Naturfredningsforening er en landsdækkende forening med  
ca. 140.000 medlemmer. I Odder Kommune har vi over 650 medlemmer.  
Vores målgruppe er alle borgere, der ønsker, at Odder Kommune skal  
udvikle sig til en grøn kommune. 
 
Du kan blive medlem via vores hjemmeside www.dn.dk eller ved at kontakte 
os på telefon 39 17 40 13. 
 
Frivillige 
I Odder Kommune er vi 15-20 aktive frivillige. 
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Dansk Blindesamfund Lysglimt 
 
Kontaktinformation 
Kontaktpersoner: Viggo Krog  
og Kirstine Petersen 
Telefon: 86 54 04 67 / 75 68 42 69 
www.dkblind.dk   
 
Formål 
At give blinde og svagtseende mennesker i Odder Kommune mulighed  
for socialt samvær og erfaringsudveksling med ligestillede.  
 
Aktiviteter 
Lysglimt mødes den 2. torsdag i måneden kl. 15-17 i Frivilligcenter Odder.  
Vi udveksler erfaringer og har af og til besøg af en foredragsholder.  
Det sker også, at vi tager på en udflugt.  
 
Kom med til et møde og find ud af, om Lysglimt er noget for dig.  
Ledsagere er også meget velkomne.  
 
Medlemskab  
Det koster 100 kr. om året at være medlem af Lysglimt. 
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 Danske Seniorer Odder 
 

Kontaktinformation 
Formand: Jytte Colding 
Telefon: 20 23 65 09 
E-mail: lofagbent@gmail.com 
 
Formål 
Samle pensionister, efterlønsmodtagere og andre seniorer og varetage  
deres interesser. Oplyse om kulturelle og sociale tiltag.  
Foreningen er tilsluttet Ældremobiliseringen. 
 
Aktiviteter 
Møder, foredrag og andre aktiviteter af oplysende karakter. 
 
Medlemskab 
Pensionister og efterlønsmodtagere kan optages som medlemmer. 
Medlemskort koster 100 kr. om året. 
 
Frivillige 
Frivillige findes i bestyrelsen og medlemskredsen.  
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Danske Seniorer Ørting-Falling 
 
Kontaktinformation 
Formand: Kirsten Jørgensen 
Telefon: 86 55 40 76 
E-mail: kirsten.lykke.j@gmail.com 
www.danske-seniorer.dk 
 
Formål 
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere  
om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. 
 
Aktiviteter 
Banko, foredrag og lotteri. 
 
Medlemskab 
Som medlemmer kan optages alle, der er på efterløn eller modtager  
stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens formål. 
 
Frivillige 
Foreningens frivillige findes i bestyrelsen. 
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Dansk Handicap Forbund 
Odder Afdeling 

 
Kontaktinformation 
Formand og kontaktperson: Knud Mikkelsen  
Telefon: 86 54 41 57 / 28 70 41 57 
E-mail: knud.mikkelsen@business.tele.dk 
www.dhf-net.dk  
 
Formål 
Forbundets formål er at samle mennesker med fysiske handicaps i en 
landsdækkende organisation og derigennem arbejde for de interesser, 
mennesker med fysiske handicaps har. Det er forbundets hovedopgave 
at tilstræbe, at enhver - uanset handicap - får mulighed for at fungere og 
deltage aktivt på lige vilkår med andre borgere. 
 
Aktiviteter 
At gøre Odder Kommune mere handicapegnet og lave arrangementer  
for medlemmerne. 
 
Medlemskab 
Enhver, som har interesse i, vil støtte eller arbejde for forbundets formål,  
kan optages som medlem. Det kan være personer, selskaber, institutioner, 
foreninger eller lignende. 
 
Frivillige 
Vi kan bruge frivillige i forbindelse med banko-arrangementer. 
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Datacafé for ældre 
 
Kontaktinformation 
Ungdomsskolen, Nølevvej 2, 8300 Odder 
Kontaktperson: Kirsten Nørregaard 
Telefon: 86 55 35 10 / 41 43 35 10 
E-mail: kirsten.jensen@mail.tele.dk 
www.datacafe.odderweb.dk 
 
Formål 
Datacaféen skal skabe større kendskab til EDB blandt de ældre.  
Initiativet til Datacaféen i Odder er taget af de fire LO seniorklubber:  
FOA, 3F, HK og Pensionistforeningen i Odder.  
Alt sammen i samarbejde med Ældremobiliseringen. 
 
Aktiviteter 
Datacafé for ældre holder til i Ungdomsskolens lokaler på Parkvejens skole. 
Vi er i Datacaféen mandag og tirsdag, hvor vi har to hold:  
Et hold fra kl. 9-10.30 og et hold fra kl. 10.30-12.  
Der er 10 deltagere på hvert hold.  
 
Vi har 11 computere, en printer og en scanner. Vi har et godt lokale og 
mulighed for at lave en kop kaffe. 
 
Opstart 1. mandag i januar og 1. mandag i september. 
 
Medlemskab 
Alle ældre mennesker i Odder Kommune. Pris 100 kr. pr. halvår. 
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DH - Danske Handicaporganisationer  
- Odder 

  
Kontaktinformation 
Formand: Vive Nødvig 
Telefon: 86 56 05 12 / 23 72 36 25 
E-mail: vive.nodvig@mail.dk 
www.handicap.dk 
 
Formål  
Afdelingen blev stiftet i efteråret 2005. Afdelingens formål er at være 
samlingssted for kommunens handicaporganisationer.  
Afdelingen skal udpege repræsentanter til en række kommunale råd  
og udvalg - ikke mindst det kommunale handicapråd. 
 
Aktiviteter 
DH har siden 1934 været paraplyorganisation for de danske 
handicaporganisationer. De 32 organisationer i DH har over 320.000 
medlemmer og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med 
handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer  
af samfundet.  
 
DH arbejder ifølge vores formålsparagraf alene med de emner, der er af 
fælles interesse for vores medlemsorganisationer. DH yder ikke rådgivning 
eller støtte til den enkelte borger - det gør den relevante 
medlemsorganisation. 
 
Frivillige 
Da DH er en paraplyorganisation, er det ikke i DH, der er brug for frivillige, 
men derimod i de 32 organisationer under DH. 
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Diabetesforeningen 
Odder Lokalforening  

 
Kontaktinformation 
Diabetesforeningen, Odder Lokalforening 
Formand: Jan Madsen 
Telefon: 75 61 88 08 / 61 76 22 76 
E-mail: odder@diabetes.dk  
www.diabetes.dk / www.diabetes-odder.dk 
 
Aktiviteter 
Foredrag, diabetes café, kurser og Støt børn med diabetes. 
 
Desuden tilbyder vi type 2-diabetikere og pårørende, som gerne vil ændre 
livsstil, at deltage i vores Motivationsgruppe. Gruppen er sammen om at  
lave sund mad og dyrke motion. Derudover har vi fokus på egenomsorg og 
erfaringsudveksling med andre diabetikere. Det er gratis at deltage,  
men man betaler selv for den mad, gruppen laver og spiser sammen. 
 
Medlemskab 
Diabetikere, pårørende og andre med interesse for diabetes.  
 
Meld dig ind i Diabetesforeningen og modtag kogebogen "Fuldkorn der frister" 
som velkomstgave. 

• Personligt medlemskab 260 kr. årligt 
• Ungdomsmedlemskab (18-30 år) 260 kr. årligt 
• Pensionist/efterlønner medlemskab 160 kr. årligt 
• Familiemedlemskab 375 kr. årligt 
• Udlandsdansker 260 kr. årligt 
• Fagmedlemskab 450 kr. årligt 

 
Frivillige 
Som bestyrelsesmedlem og/eller med praktiske opgaver som kaffebrygning, 
servering og opvask i forbindelse med Diabetesforeningens Diabetes-café  
og foredrag i Pakhuset, Odder. 
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 DUI - Leg og Virke, Odder Afdeling 
 
Kontaktinformation 
Rørthvej 29, 8300 Odder 
Formand: Aage Rothmann 
Telefon: 86 54 31 89 / 30 25 50 32 
E-mail: aage@rothmann.nu 
www.dui.dk 
 
Formål 
At give børn og unge mulighed for selvstændig udvikling i respekt for 
fællesskabet.  
 
Aktiviteter 

• Ungdomstræf og internationale sommerlejre 
• Kanotur, overlevelsestur eller andre weekendture  
• Hobbyaktiviteter  
• Teater, musik og sport  
• Hygge, latter og snak om hverdagens trummerum  
• Internationalt solidaritetsarbejde 

 
Medlemskab 
For at deltage i DUI’s arrangementer skal du være medlem.  
Til gengæld får du tilbud om at deltage i en masse billige aktiviteter  
og ture samt abonnement på medlemsbladet LEG og VIRKE.  
 
Frivillige 
Brænder du for at give børn og unge en fritid med mening - og har du lyst at 
blive en del af DUI’s unikke fællesskab? I DUI kan vi altid bruge nye frivillige 
medarbejdere. 
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Faglige Seniorer Odder 
 

Kontaktinformation  
Sektionsformand: Bjarne Nielsen 
Telefon: 40 36 67 79 
E-mail: bjarnenielsen46@gmail.com 
 
Formål 
Samarbejde mellem de faglige seniorklubber til gavn for de enkelte 
medlemmer i hver kommune. Sektion 3 Midt Øst består af kommunerne 
Hedensted, Horsens, Samsø, Skanderborg, Odder, Aarhus, Favrskov og 
Silkeborg. 
 
Aktiviteter 
Forårs- og efterårsture, biograf- og ferieture, evt. foredrag eller studiekredse.  
Temamøder om hvad der rører sig i samfundet for efterlønnere og 
pensionister. Kollektiv trafik, møder om sygehusene, boligpolitik, rettigheder 
og frivillighedsprincippet. 
 
Medlemskab 
Du er automatisk medlem af Faglige Seniorer, når du er pensionist, 
efterlønner eller på overgangsydelse, hvis du har været medlem af en af  
LO's tilsluttede fagforeninger. Der opkræves et mindre årligt kontingent  
til de forskellige klubber. Hver enkelt klub er selvstændig og suveræn  
i sine afgørelser. 
 
Frivillige 
Frivillige bliver valgt i de enkelte klubber til lokale klubbestyrelser, som så 
vælger sektionens bestyrelse. Sektionsformanden er automatisk medlem  
af hovedbestyrelsen i Faglige Seniorer. 
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Folkekirkens Nødhjælp  
- Genbrugsbutikken i Odder 

 
Kontaktinformation 
Holsteinsgade 8-10, 8300 Odder 
Leder: Anna Lorentzen 
Telefon: 86 56 00 77/ 41 60 01 58 
E-mail: ao51b@turbopost.dk 
www.noedhjaelp.dk  
 
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10-17,  
lørdag kl. 9.30-12.30. 
 
Formål 
Målet for Folkekirkens Nødhjælps arbejde er at hjælpe undertrykte,  
oversete og svage befolkningsgrupper. Vores arbejde er en del af det 
verdens-omspændende kirkelige hjælpearbejde. Vi og vores 
samarbejdspartnere arbejder for de fattige i Afrika, Asien, Latinamerika, 
Østeuropa og Mellemøsten.  
 
Aktiviteter 
Folkekirkens Nødhjælp har siden 1972 åbnet 123 genbrugsbutikker fordelt 
over hele landet. Butikkerne drives af 3.400 frivillige medarbejdere, der sørger 
for alt fra vinduespyntning til regnskab, klargøring af tøj og det daglige salg. 
 
I Genbrugsbutikken i Odder finder du smart tøj til en billig pris.  
Samtidig støtter du et godt formål, da al overskud fra butikkerne går til 
Folkekirkens Nødhjælps arbejde. 
 
Medlemskab 
Du kan give et bidrag til Folkekirkens Nødhjælps arbejde på 
www.noedhjaelp.dk.  
 
Frivillige 
Frivilligt arbejde er en meget central del af Folkekirkens Nødhjælp.  
Du kan gøre en forskel for verdens fattigste ved at arbejde i 
Genbrugsbutikken i Odder. 
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Foreningen 8. marts - en køn forsamling 
 
Kontaktinformation  
Forkvinde: Helle Husum  
Telefon: 28 30 76 99  
E-mail: helle@kon-tekst.dk 
www.enkonforsamling.odderweb.dk 
 
Formål  
Kvindernes internationale kampdag 8. marts - er det en forældet institution  
for gamle rødstrømper, der ikke følger med tiden, eller en vigtig dag, hvor vi 
kan kigge lidt på vores egen hverdag og sætte fokus på lige rettigheder og 
lige pligter for mænd og kvinder?  
 
En køn forsamling stiller spørgsmål til køn, kvinder, mænd og ligestilling i dag 
og serverer forskellige vinkler på problematikkerne.  
 
Aktiviteter  
En køn forsamling arrangerer debat-arrangementer hvert år på Kvindernes 
Internationale Kampdag den 8. marts. Og stiller skarpt på køn og ligestilling 
ved forskellige debatarrangementer i løbet af året.  
 
Medlemskab  
Du er medlem af En køn forsamling, når du har indbetalt 100 kr. på konto nr. 
7250 140660-6 (Jyske Bank). Husk at angive dit navn og din e-mailadresse 
(så sender vi dig nyhedsbreve og andre informationer om foreningen).  
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Foreningen NORDEN 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Aage Augustinus 
Telefon: 51 18 51 02 
E-mail: aage-augustinus@mail.dk 
www.norden.odder.dk 
 
Formål 
Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål 
på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil  
og udadtil.   
 
Aktiviteter 
Dette formål søger vi at indfri ved forskellige arrangementer af kulturel 
karakter for vore medlemmer. Det være sig rejser til de andre nordiske lande 
som arrangementer med nordiske film inkl. oplæg (i Biffen), foredragsaftner 
om nordiske forhold, oplæsningsaftner i samarbejde med Odder Bibliotek m.v. 
 
Medlemskab  
Personligt    260 kr. 
Husstand incl. børn til 18 år  340 kr. 
Pensionist 65 år og førtidspension 160 kr. 
Pensionistpar og førtidspension 200 kr. 
Skolemedlemskab   495 kr. 
Skolemedlemskab under 100 elever 200 kr. 
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 Frivilligcenter Odder selvhjælpstilbud 
 

Kontaktinformation 
Frivilligcenter Odder, Pakhuset,  
Banegårdsgade 5, 8300 Odder 
Projektleder: Pernille Helbo 
Telefon: 30 84 34 80 
E-mail: post@frivilligcenter-odder.dk 
www.frivilligcenter-odder.dk 
 
Formål 
Forebygge og afhjælpe sociale problemer for borgere i en vanskelig 
livssituation. Møder i en selvhjælpsgruppe giver brugerne mulighed for  
at udveksle erfaringer med ligestillede.  
 
Aktiviteter 
Vi opretter grupper efter muligheder og behov. Gruppernes emner kan fx 
være sorg, stress, depression, samvær og netværk, selvværd og grænser.  
 
Medlemskab 
Frivilligcenter Odders selvhjælpstilbud hører organisatorisk under foreningen 
Frivilligcenter Odder. Foreninger/projekter, der gør en frivillig indsats, kan 
søge om medlemskab af centret. Medlemskab er gratis.  
 
Frivillige 
Frivilligcenter Odder har uddannet en række frivillige igangsættere  
i selvhjælpens metode, værdier og principper.  
Vi uddanner igangsættere efter muligheder og behov.  
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Fødselsdagshjælpen.dk 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Kresten Buch 
Telefon: 28 12 31 96 
E-mail: pernille@foedselsdagshjaelpen.dk 
www.foedselsdagshjaelpen.dk 
 
Formål 
Fødselsdagshjælpen.dk er en 100 % frivillig forening, der laver 
fødselsdagspakker til børn i udfordrede familier.  
 
Vi arbejder for at sikre, at man som barn i Danmark - på sin fødselsdag 
 - kan byde sine kammerater i børnehave og skole på en bolle,  
et stykke kage og lidt snack, frugt eller slik. Eller hygge sig med sin familie 
og opleve at der flag og boller på sin fødselsdag. 
 
Aktiviteter 
Vores frivillige forening pakker fødselsdagspakker med flag, boller, balloner, 
slik og kakao og meget mere, der indgår i en fødselsdagspakke, som så 
leveres hos familien ifølge aftale med kontaktperson hos kommunen eller 
direkte med familien.  
 
Vi rejser penge til pakkerne hos dansk erhverv og ved at søge fonde  
og en smule kage/merchandise salg.  
 
Frivillige 
Har du lyst til at være frivillig i Fødselsdagshjælpen.dk og lave 
fødselsdagspakker, deltage i fundraising eller nogle af vores mange 
arrangementer, kan du høre mere om opgaverne hos 
didde@foedselsdagshjaelpen.dk.  
 
Der er mange forskellige opgaver, der skal løses, så vi vil glæde os til at høre 
fra dig. Vi er ca. 100 frivillige spredt over hele landet.  
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Gigtforeningen - Lokalgruppe Odder 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Pia Qvist 
Telefon: 28 60 74 70 
E-mail: pia@aku-qvist.dk 
www.gigtforeningen.dk 
 
Formål 
Mødested for gigtramte. 
 
Aktiviteter 
Gigtgruppen i Odder er en netværksgruppe for mennesker med forskellige 
gigtdiagnoser, hvor vi bruger hinandens erfaringer konstruktivt.  
 
Gruppen mødes ca. én gang om måneden, normalt om onsdagen,  
i Frivilligcenter Odder, Pakhuset.  
 
Medlemskab 
Det er gratis at være med i vores gruppe. Kontakt os gerne, hvis du vil  
være med.  
 
 
 

 34 
 



Gigtskolen Odder 
 
Kontaktinformation 
Formand: Palle Hansen 
Telefon: 30 23 69 69 
E-mail: palle@gigtskolen-odder.dk 
www.gigtskolen-odder.dk 
 
Formål 
At tilbyde folkeoplysende voksenundervisning for alle. 
 
Aktiviteter 

• Hensyntagende afspændings- og bevægelseslære i  
Svømmehallens varmvandsbassin med instruktion af  
uddannede afspændings-fysioterapeuter  

• Fysio-Pilates  
• Eksperimenterende maleri 
• Croquis tegning 
• Strikke workshops 
• Foredrag og debatskabende aktiviteter 

 
Medlemskab 
Som medlemmer kan optages alle, som kan tilslutte sig foreningens 
formålsparagraf. 
 
Frivillige 
Medlemmer til bestyrelsen.  
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Giv en Hånd 
 

Kontaktinformation 
Café R5, Randlevvej 5, 8300 Odder 
Kontaktperson: Maria Kold Dalgaard 
Telefon: 28 12 98 04 
E-mail: givenhaand@odderfrimenighed.dk 
www.odderfrimenighed.dk 
 
Formål 
Giv en Hånd ledes og udføres af ca. 15 frivillige.  
Vores primære formål er at være omsorgsfulde og hjælpsomme.  
Giv en Hånd henvender sig primært til personer, som er bosat i  
Odder kommune. Odder Frimenighed står bag projektet. 
 
Aktiviteter 
Giv en Hånd yder praktisk hjælp som f.eks. havehjælp, rengøring  
og oprydning til personer, som har brug for en hjælpende hånd.  
 
Vi tilbyder typisk hjælp af 1-1½ times varighed pr. gang og rykker fast  
ud sidste søndag i måneden. Ved særlige behov kan der også  
ydes hjælp på andre tidspunkter. 
 
Medlemskab 
Man kan ikke være medlem af Giv en Hånd. Man kan dog altid være  
med som frivillig hjælper. Man kan vælge at melde sig som fast frivillig  
eller dukke op en gang imellem.  
 
Frivillige 
Der er altid behov for frivillige i Giv en Hånd. Meld dig gerne til hos  
Maria Kold og mød op sidste søndag i måneden kl. 9.30 i arbejdstøj i  
Café R5 på Randlevvej. Medbring morgenmad til dig selv - og evt. frokost.  
 
Efter fælles morgenmad fordeler vi dagens opgaver mellem os.  
Du arbejder ca. 1½ time. Hvis du har lyst, spiser du din medbragte  
frokost sammen med resten af Giv en Hånd teamet.  
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Gylling Borgerforening 
 
Kontaktinformation 
Formand: Katja Iversøe 
Telefon: 22 57 29 96 
E-mail: katjaiversoe@gmail.com 
 
Formål 
At styrke og bevare Gylling-området som et aktivt lokalområde med skole  
og fritidsaktiviteter, dagligvarebutikker, erhvervsvirksomheder, kirke, kulturliv, 
fritidsskole og kollektiv trafik. At være områdets talerør overfor kommunen  
og andre offentlige instanser.  
 
Aktiviteter 
Gylling Borgerforening arrangerer og afholder oplysende  
og selskabelige sammenkomster, udflugter m.v. for foreningens medlemmer. 
 
Medlemskab  
Som medlem kan optages enhver i Gylling og omegn, som er fyldt 18 år. 
Tilflyttere har automatisk kontingentfrit medlemskab i det regnskabsår,  
hvori tilflytningen finder sted. Medlemmer, der er fyldt 70 år, har ligeledes 
kontingentfrit medlemskab.  
 
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller et 
bestyrelsesmedlem. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 
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Gylling Forsamlingshus  
og Eventforening 

 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Tine Brandt 
Telefon: 28 94 12 24 
E-mail: tamk.brandt@gmail.com 
www.gyllingforsamlingshus.dk 
 
Formål 
Gylling Forsamlingshus drives af en gruppe frivillige ildsjæle, der sørger for 
den daglige drift og udlejning af forsamlingshuset og arrangerer en del løse 
og faste årlige events. 
 
Aktiviteter 
Vi har mange forskellige aktiviteter, f.eks. pigeaften, dilettant, julemarked, 
fællesspisning, oktoberfest, ældre-it og bankospil. 
 
Medlemskab 
Medlemskab koster 100 kr. om året. 
 
Frivillige 
Vi er ca. 20 frivillige og vil gerne være flere. Vi tager gerne imod ønsker, idéer 
og en hjælpende hånd.  
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Gylling Fritidsskole 
 
Kontaktinformation  
Leder: Solveig Olsen 
Telefon: 20 12 00 38 / 42 38 04 98  
(bedst kl. 17.30-19.30)  
E-mail: solisol@ofir.dk                   
 
Formand: Hans Mortensen 
Telefon: 42 38 04 98   
E-mail: hans.mortensen@odder.dk 
www.bricksite.com/gyllingfritidsskole 
   
Formål  
Det er fritidsskolens formål at tilbyde almennyttig, kreativ og folkeoplysende 
undervisning efter folkeoplysningslovens bestemmelser - og efter ønske fra 
foreninger m.v. i Gylling og omegn at give oplevelser og øge den enkeltes 
almene faglige indsigt, kreativitet og færdigheder.  
   
Aktiviteter  
Gylling Fritidsskole er en folkeoplysende forening, åben for alle, med 
voksenundervisning i henhold til den enhver tid gældende lov om 
folkeoplysning. Idéer og ønsker til undervisningen er meget velkomne  
og kan sendes til leder.  
   
Medlemskab  
Skolens øverste myndighed er repræsentantskabet, der fastlægger  
de overordnede retningslinjer på det årlige møde i januar måned. 
 
Repræsentantskabet er lokale foreninger, institutioner og personer.  
Ved ønske om medlemskab af repræsentantskabet fremsendes anmodning 
herom til fritidsskolens leder senest 1. november. 

 39 
 



Gylling Pensionistforening 
 

Kontaktinformation 
Formand: Inger Christiansen 
Kontaktperson: Jørgen Hansen 
Telefon: 51 33 26 05 
E-mail: jh.4400@hansen.mail.dk 
 
Formål 
Sociale aktiviteter, oplysende arrangementer, udflugter, gensidige  
støtte-  og hjælpeordninger mm. i Gylling for lokale, tidligere beboere  
og andre interesserede (uden aldersbegrænsning).  
 
Aktiviteter 
Busture, sociale aktiviteter, oplysende arrangementer, udflugter, gensidige 
støtte- og hjælpe-ordninger, markering af runde fødselsdage, hjælp til IT, 
hjertestarter-vejledning, fællesspisninger.  
 
Arrangement 2. fredag i hver måned.  
 
Medlemskab 
Medlemskab koster 75 kr. om året. Vi har ca. 110 medlemmer.  
 
Frivillige 
Vi har frivillige IT-hjælpere, aktivitetshjælpere og bestyrelsesmedlemmer. 
Kontakt os, hvis du vil være frivillig sammen med os.  
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Hjernesagen 
 Lokalforening Odder 

 
Kontaktinformation 
Formand: Aage Poulsen  
Telefon: : 86 27 21 71 / 23 96 27 21 
E-mail: aage.d.poulsen@gmail.com 
www.hjernesagen.dk  
 
Formål 
• At forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen 
• At sikre bedst mulig behandling og genoptræning af mennesker,  

der rammes af blodprop eller blødning i hjernen  
• At sikre bedst mulig støtte til ramte og deres pårørende  
 
Aktiviteter 
Foreningen har medlemsmøde 3. onsdag i hver måned kl. 13.30-15.30,  
dog ikke i juni, juli og august. Møderne foregår i klubrummet i  
Aktivitetshuset, Ålykkecentret 5, 8300 Odder.  
 
Møderne har indhold af både oplysende og underholdende karakter.  
Der er også mulighed for deltagelse i udflugter eller aktivitetsdage udvalgt  
af medlemmerne og foreningens bestyrelse. 
 
Medlemskab 
Medlemmer er mennesker, der er ramt af blodprop og blødning i hjernen  
eller beslægtede lidelser samt deres pårørende og interesserede.  
Der kan tegnes personligt medlemskab, husstandsmedlemskab,  
institutions-/virksomhedsmedlemskab.  
 
Et medlemskab i Hjernesagens landsforening er også et medlemskab  
i lokalforeningen. 
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Hjerteforeningen 
 Odder Lokalkomité 

 
Kontaktinformation 
Formand: Ole Peder Sidenius Jensen 
Telefon: 86 54 12 96   
Mobil: 60 14 12 96 
E-mail: ole.sidenius@mail.dk  
www.hjerteforeningen.dk/lkodder  
 
Formål 
Hjerteforeningens aktiviteter er afhængige af gaver og arv fra private, 
virksomheder, fonde og kontingenter.  
 
Midlerne bruges på rådgivning og vejledning af hjertepatienter,  
forebyggelse af hjertekarsygdomme, information om hjertekarsygdomme  
og forskning i hjertekarsygdomme. 
 
Aktiviteter 
Lokalkomitéen tilbyder: 
• Førstehjælpskurser 
• Foredrag 
• Traveture i vores dejlige natur hver søndag kl. 9.45-12.  

Mødested: Åparkeringen 
• Hjertecafé med foredrag, dialog og debat - se det spændende program på 

www.hjerteforeningen.dk/lkodder  
 
Medlemskab 
Alle kan blive medlemmer. Personligt medlemskab 195 kr. årligt.  
Par medlemskab 310 kr. årligt.  
 
Frivillige 
Behovet for frivillige er altid til stede. Hjerteforeningens frivilligkonsulent  
Tove Hansen, telefon 21 75 56 68, oplyser om patientstøtte, hjertecentre,  
og hvad foreningen står for.  
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Hou Aktivitetscenter for Ældre 
 
Kontaktinformation 
Kontaktpersoner: Kirsten Mørk 
Telefon: 86 55 62 55 
E-mail: strandgade28b@gmail.com 
 
Formål 
At danne paraply for de aktiviteter, der foregår i aktivitetscenteret. 
 
Aktiviteter 
Aktiviteter for alle på 60 år og opefter foregår i Medborgerhuset om 
torsdagen. Kaffe kan købes.  
 
Pt. har vi følgende aktiviteter, der primært henvender sig til selvhjulpne ældre: 

• Sangkor 
• Torsdagsgruppe 
• Kortspil 
• Større månedlige aktiviteter 

 
Medlemskab 
Kontingent: 100 kr. for hele året.  
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Hou Kulturcenter 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Mona Magnussen 
Telefon: 23 11 62 53 
E-mail: magnussenmona@gmail.com 
 
Formål 
Idéen med Hou Kulturcenter er, at vi skal mødes, hjælpe og inspirere 
hinanden, arbejde sammen. På den måde skal vi være med til at styrke 
lokalsamfundet og tilføje det så mange aktiviteter som muligt.  
 
Aktiviteter 
Vores aktiviteter spænder vidt og kan variere fra sæson til sæson.  
Eksempler på aktiviteter er madlavning, design af brugskunst, syning  
og maling. 
 
Aktiviteterne foregår typisk på Hou Skole fra kl. 19-22.  
Se vores program for nærmere information om aktiviteter, tid og sted. 
 
Medlemskab 
For at deltage i aktiviteterne skal du være medlem af Hou Kulturcenter.  
Årligt medlemskab koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.  
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Hou Lokalhistoriske Arkiv 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Gunhild Hoe 
Telefon: 21 75 54 77 
E-mail: gunhildhoe@hotmail.com 
www.hou-la.dk 
 
Formål 
Hou Lokalhistoriske Arkiv har til formål at indsamle arkivalier i lokalområdet 
og registrere, opbevare og viderebringe lokalhistorien.  
 
Aktiviteter 
Arkivet formidler lokalhistorien gennem udstillinger, projekter og i arkivets 
åbningstid. Vi er et levende arkiv, hvor medlemmerne er aktive både i forhold 
til administrative opgaver og i forhold til aktivt at få indsamlet egnens  
arkivalier og personhistorier.  
 
Medlemskab 
Personligt medlemskab koster kr. 100 pr. år. 
Familiemedlemskab koster kr. 150 pr. år. 
Virksomhedsmedlemskab koster kr. 400 år. 
 
Frivillige 
Arkivet drives udelukkende af frivillige, og der er behov for flere med interesse 
for lokalhistorie, som kan indsamle, registrere og formidle lokalhistorien. Det 
kan være som assistent i arkivets åbningstid, som indsamler af informationer 
og foretage interviews, som formidler ved f.eks. at nedskrive de forskellige 
begivenheder til udgivelse på nettet eller lave ressourcearbejde på konkrete 
opgaver, såvel i huset som udenfor huset.  
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Hundslund Købmandsgård 
 

Kontaktinformation 
Formand: Claus Christiansen  
Telefon: 86 55 00 33 / 40 53 04 52 
E-mail: clauchri@ofir.dk 
 
Butiksleder: Edel B. B. Poulsen 
Telefon butik: 86 54 56 58 
E-mail butik: hk@hundslundsbutik.dk 
www.hundslundsbutik.dk 
 
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 8-18. Lørdag og søndag kl. 8-15.  
 
Formål 
Hundslund Købmandsgård åbnede i august 2011 og fungerer udelukkende 
via lokal opbakning og lokales indskud (økonomisk) i butikken.  
Butikkens formål er at betjene 8350-området og omegn.  
 
Aktiviteter 

• Den daglige drift 
• Varekørsel 
• Afhentning af specialvarer i lokalsamfundet. 
• Socialfunktion, - herunder caféhjørne og netcafé, hvor især ældre 

borgere kan få hjælp til e-post, netbank og anden kontakt til det 
offentlige m.m. 

• Almennyttige arrangementer 
 
Medlemskab 
Vi er over 200 medlemmer i købmandsgården.  
 
Frivillige 
Vi er ca. 30 frivillige, der hjælper i butikken, netcaféen, bringer og henter  
varer mm. Vi har løbende brug for flere frivillige. 

 46 
 



Hundslund Seniorforening 
 

Kontaktinformation 
Formand: Heimo Dalsgaard 
Telefon: 86 55 05 23 / 22 40 35 89 
E-mail: heimopost9@gmail.com  
www.hundslund.dk 
 
Formål 
At samle pensionister og andre seniorer, at varetage deres interesser  
over for offentlige og private myndigheder og at fremme sammenholdet. 
 
Aktiviteter 
Møder hver tredje fredag i vinterhalvåret med diverse foredrag og  
andre aktiviteter.  
 
Medlemskab 
Kontakt Hundslund Seniorforening for nærmere information. 
 
Frivillige 
Frivillige findes i medlemskredsen. 
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Kirkens Korshærs Genbrugsbutik 
 

Kontaktinformation 
Rosensgade 35, 8300 Odder 
Kontaktperson: Bente Grønfeldt 
Telefon: 86 54 20 54 
E-mail: bente@gronfeldt.com 
www.kirkenskorshaer.dk  
 
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10-17.30, lørdag kl. 10-13. 
  
Formål 
Kirkens Korshær er en privat, social og folkekirkelig hjælpeorganisation  
blandt udstødte i Danmark. Overskuddet fra butikken i Odder fordeles  
mellem Nattjenesten i Århus og Kirkens Korshærs landsarbejde.  
 
Aktiviteter 
Behandlingscentre, bofællesskaber, byarbejder, herberger, korshærspræster, 
Sct. Nicolai Tjenesten, genbrugsbutikker, varmestuer, besøg i arresthuse.  
 
I Odder har Kirkens Korshær en af sine mere end 200 genbrugsbutikker. 
Genbrugsbutikkerne er en meget vigtig indtægtskilde for Kirkens Korshær.  
 
I de mere end 200 butikker arbejder frivillige med at skaffe penge til arbejdet 
for de svageste i samfundet. Alle medarbejdere i genbrugsbutikkerne er 
frivillige. 
 
I Odder har vi også en strikkekreds, der mødes og strikker tøj af 
genbrugsgarn til hjemløse i Århus. Interesserede kan henvende sig til  
Inger Enggaard på tlf. 86 54 35 35. 
 
Frivillige 
Kirkens Korshærs Genbrugsbutik oplever en jævn tilmelding af frivillige. 
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Kræftens Bekæmpelse 
Odder Lokalafdeling 

 
Kontaktinformation 
Formand: Tove Rasmussen 
Telefon: 23 26 17 35 
E-mail: toverasmussen@live.com 
www.cancer.dk  
 
Formål 
Kræftens Bekæmpelse arbejder for et ’liv uden kræft’, og lokalt synliggøres 
Kræftens Bekæmpelse gennem aktiviteter og indsamling af midler til 
forebyggelse, forskning og rehabilitering.  
 
Aktiviteter 

• Landsindsamling, deltagelse i Byfesten og Lyserød Lørdag 
• Gratis, kompetent kræftrådgivning og temamøder den 2. mandag  

i måneden (på nær juni og juli) i Frivilligcenter Odder, Pakhuset 
• Foredrag af forskellig art, nogle med relation til kræft, andre af  

kulturel art. Alle dog med det formål at synliggøre lokalafdelingen  
 
Medlemskab 
Medlemskab er for alle. Indmeldelse på www.cancer.dk eller pr. telefon. 
 
Frivillige 
Der er løbende behov for frivillige indsamlere til den årlige landsindsamling  
i april (også for ikke-medlemmer).  
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Landsforeningen Autisme 
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Kredsforening Østjylland 
 
Kontaktinformation 
Formand: Marianne Banner  
Telefon: 50 43 83 61 / 86 12 25 19 
E-mail: marianne_banner@yahoo.dk 
www autismeoj.dk 
 
Formål 
Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen Autisme  
og i overensstemmelse med landsforeningens formål:  
 
At skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum 
Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom.  
 
Aktiviteter 
Formålet søges opfyldt ved at: 
 

• Udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører 
• Repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser 

overfor samfundet 
• Støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF 
• Virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF 

nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, 
beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud 

• Sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og 
tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov 

• Fremme nødvendig forskning samt formidling heraf 
• Sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og 

indflydelse til gavn for medlemmerne 
 
Medlemskab 
Ca. 40 medlemmer i Odder Kommune, ca. 1.100 medlemmer i 
kredsforeningen. 
 
Frivillige 
Der er ca. 10 frivillige i Kredsforening Østjylland og et antal ad hoc frivillige  
i forbindelser med arrangementer og temadag. 



Landsforeningen for efterladte  
efter selvmord 

 
Kontaktinformation 
Lokalkreds Midtjylland er pt. hvilende.  
Telefon: 70 27 42 12  
(telefonsvarer som aflyttes flere gange om ugen)  
E-mail: info@efterladte.dk 
www.efterladte.dk 
 
Formål 
Hvert år sker der i Danmark mellem 600 og 700 selvmord. Det betyder, at der 
hvert år er mindst 4.000 mennesker, som oplever det traume det er, at en af 
deres nære har taget sit eget liv. I 2008 var selvmordstallet 597. Det fordeler 
sig på 415 mænd og 182 kvinder. Til sammenligning blev 394 personer dræbt 
i trafikken samme år.  
 
Mange efterladte står tilbage med følelsen af et dobbelt svigt - de føler sig 
svigtet af den døde, og de føler, at de selv har svigtet. Og mange isoleres i 
deres sorg, fordi selvmord stadig er et tabu emne, og omgivelserne ikke ved, 
hvordan de skal håndtere situationen.  
 
På denne baggrund blev Landsforeningen for efterladte efter selvmord  
stiftet i november 2002.  
 
Lokalkredsens formål er at danne et lokalt netværk, der kan komme  
efterladte til gavn. 
 
Aktiviteter 
Se aktiviteter på www.efterladte.dk. 
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 Landsforeningen Spædbarnsdød, Aarhus 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Birgitte Horsten 
Telefon: 39 61 24 51 (Sekretariat) 
E-mail: birgitte@spaedbarnsdoed.dk 
www.spaedbarnsdoed.dk  
 
Formål 
At rådgive og støtte forældre og pårørende til forældre, som har mistet  
et spædbarn før, under eller i det første leveår efter fødslen. 
 
Aktiviteter 
I Aarhus holder vi Temaaftener den anden torsdag hver måned.  
Ved Temaaftenerne kan du møde andre i samme situation, og der er foredrag 
eller oplæg om relevante emner, f.eks. parforholdet efter at have mistet, 
tilbage på arbejdet og søskendes sorg. Hvert år i november arrangerer vi 
også en Alle Helgen Mindegudstjeneste.  
  
Medlemskab 
Landsforeningen Spædbarnsdød er den eneste af sin art i Danmark.  
Vi er en privat forening; der findes ikke noget modstykke i det offentlige 
system. Det er ingen betingelse eller krav at være medlem for at kontakte os. 
Alle er velkomne.   
 
Ved at støtte Landsforeningen er du med til at sikre, at forældre, der har 
mistet et spædbarn, bliver hjulpet og støttet gennem sorgen.  
Du kan støtte os ved at blive medlem eller ved at sende et støttebidrag.   
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LAVIA Odder 
 
Kontaktinformation 
Formand: Birgitte Frislev      
Telefon: 21 67 34 43 
E-mail: laviaodder@live.dk  
www.lavia.frivilligcenter-odder.dk  
  
Formål 
LAVIA Odder er en handicapidrætsforening for såvel fysisk som psykisk 
handicappede. Det er dog ingen betingelse, at du er handicappet for at 
deltage, men aktiviteterne foregår på de handicappedes præmisser. 
 
Aktiviteter 
SVØMNING: Vi har ca. 20 svømmere fordelt på familiesvømning, 
motionssvømning og konkurrencesvømning - så der er mulighed for,  
at alle kan deltage. 
BOWLING: I LAVIA Odder er der mulighed for at bowle til medlemspris  
i Odder Bowling Center. Vi har en bowlingrampe, så alle medlemmer  
kan dyrke denne sportsgren. 
 
LAVIA Odders medlemmer deltager i svømme- og bowlingturneringer og 
hjembringer hvert år mange medaljer - samt nye venskaber og mange gode 
oplevelser. Vi har også et meget aktivt festudvalg. 
  
Medlemskab 
I LAVIA Odder kan du være aktivt eller passivt medlem (typisk pårørende).  
 
Frivillige 
For at drive en forening som LAVIA Odder kræver det en hel del frivillige 
hjælpere/trænere og ledere. Vi kan sagtens bruge flere frivillige,  
så kontakt os gerne, hvis du har et par ledige timer om ugen til at gøre en 
forskel og deltage i et hyggeligt fællesskab.  
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 LEV Odder / Samsø Kommunekreds 
 
Kontaktinformation 
Formand: Tom Møller Jensen 
Telefon: 30 20 91 33 
E-mail: tom.m.jensen@gmail.com 
www.lev.odderweb.dk  
 
Formål 
LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede,  
pårørende og andre interesserede. LEV arbejder for, at alle mennesker 
uanset udviklingshæmning har lige ret til livet. Samfundet skal indrettes,  
så alle med udviklingshæmning kan deltage i samfundslivet som aktive, 
ligeværdige og ligeberettigede borgere. 
 
Aktiviteter 
Rådgivning, arrangementer og publikationer.  
 
Medlemskab 
Et medlemskab af LEV koster 300 kr. for enkeltpersoner og 425 kr. for par 
medlemskab. For pensionister og studerende 150 kr. (enkeltpersoner)  
og 225 kr. for par medlemskab. Et medlemskab af LEV inkluderer: 
 

• Medlemsbladet LEV (min. 8 numre/år) 
• Blad fra din lokalkreds (4 numre/år) 
• Information om lokale arrangementer 
• Rådgivning 
• Tilbud om forsikring og pension målrettet handicappede og  

deres pårørende 
• Adgang til relevant information i form af bøger, rapporter, 

undervisningsmateriale og gratis pjecer 
• Mulighed for kontakt med andre i samme situation 
• Indflydelse på udviklingshæmmedes vilkår i Danmark 
• Mulighed for gratis besøg af LEV´s børneterapeuter (0-7 år) 
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Lions Club Odder 
 

Kontaktinformation 
Odder Parkhotel 
Thorvald Køhlsvej 25, 8300 Odder 
Præsident: Per Kaspersen 
Telefon: 31 49 92 99 
E-mail: odder@lions.dk 
www.lions.dk 
 
Formål 
Klubben formål er at gennemføre aktiviteter, hvor medlemmerne bidrager 
med deres egen gratis arbejdskraft. Således skaber klubben et overskud, 
som ubeskåret går til hjælp til humanitære og kulturelle formål i ind- og 
udland. 
 
Dernæst bestræber klubben sig på at skabe et godt kammeratskab og 
sammenhold i en munter og afslappet atmosfære. Der arrangeres f.eks. 
foredrag, virksomhedsbesøg eller sociale events med ledsager. 
 
Aktiviteter 
En Lions klub er en lokal gruppe af aktive, servicemindede mennesker,  
der vil gøre et stykke frivilligt arbejde for at hjælpe andre, der har behov  
for hjælp. 
 
Medlemskab 
I Lions er alle samfundslag og aldersgrupper med mange forskellige 
kompetencer repræsenteret. Som medlem vil du komme til at: 
  
•   hjælpe i dit lokalområde 
•   gøre en indsats - stor eller lille, du bestemmer selv 
•   lære at lede f.eks. en aktivitet, et udvalg eller en klub 
•   bygge netværk med andre ildsjæle, organisationer, virksomheder mv. 
•   få et uvurderligt socialt samvær med klubbens medlemmer 
 
Du vil opdage, at som medlem af Lions vil dit frivillige arbejde blive værdsat, 
både privat og professionelt. Vær med i et netværk af frivillige - lokalt og 
internationalt.  
 
Motto for Lions klubber overalt i verden er  "We serve". "Vi hjælper". 
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Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne 
 

Kontaktinformation 
Formand: Jan Kjærsgaard 
Telefon: 20 65 53 50 
E-mail: lokalraad@oertingfalling.dk 
www.oertingfalling.dk 
 
Formål 
Lokalrådets formål er at vedligeholde og udvikle lokalområdet i et åbent 
samarbejde med de borgere, som er tilknyttet Ørting-Falling Sogne.  

• Skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde borgerne imellem  
og borgerne og kommune inden for lokalområdet. 

• Formidle, organisere, planlægge, igangsætte møder og aktiviteter 
mellem borgere og kommune.  

• Samarbejde med kommunen omkring kommuneplan, lokalplaner, 
fritidstilbud, trafik og infrastruktur, erhvervs- og turismefremme og 
drøftelser af idéer og projekter af bred interesse for lokalområdet. 

 
Aktiviteter 

• Lokalrådets bestyrelses mødes en gang månedligt. 
• Årlig generalforsamling i 1. kvartal. 
• Årligt dialogmøde med foreninger, institutioner og forsyningsselskaber. 
• Arrangere borgermøde efter behov. 
• To møder årligt med andre lokalråd i Odder Kommune. 
• Et årligt møde med Odder Kommune. 

 
Medlemmer 
Enhver forening, erhvervsvirksomhed eller fastboende borger over 16 år i 
Ørting-Falling Sogne betragtes som medlem af Lokalrådet for Ørting-Falling 
Sogne. Der opkræves ikke kontingent. 
 
Frivillige 
Lokalrådet nedsætter ad-hoc udvalg efter behov og kontakter relevante 
borgere m.v. i lokalrådets område. 
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Medborgerhuset for Hou og omegn 
 

Kontaktinformation 
Formand: Peder Nissen 
Telefon: 86 55 77 45 
E-mail: info@medborgerhuset.dk 
www.medborgerhuset.dk 
 
Formål 
Foreningens formål er at administrere den kommunalt ejede ejendom 
og drive den som ”Borgernes Hus i Hou”. 
 
Huset bruges til medlemsarrangementer og udlejes til foreninger og private. 
Huset kan rumme op til 75 personer. 
 
Aktiviteter 
Sociale arrangementer, f.eks. fællesspisning for medlemmerne og afholdelse 
af vores årlige julemarked. 
 
Medlemskab 
Medborgerhuset for Hou og Omegn har ca. 300 betalende medlemmer.  
Det koster 60 kr. om året at være medlem for privatpersoner og  
300 kr. for foreninger.  
 
Medlemskab giver mulighed for at deltage i de årlige fællesspisninger m.m. 
samt at leje Medborgerhuset til en fordelagtig pris. 
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Mission Afrika Genbrug 
 

Kontaktinformation 
Banegårdsgade 4, 8300 Odder  
Formand: Fatma Sayli 
Telefon: 61 24 91 55 
www.missionafrikagenbrug.dk  
  
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10-17, lørdag kl. 10-13. 
 
Formål 

• Støtte Afrika Missionens arbejde 
• Være et godt sted at komme/handle for vores kunder 
• Informere om Mission Afrikas arbejde 

 
Mission Afrika driver 85 genbrugsbutikker, de fleste under navnet  
Mission Afrika Genbrug eller d’IN genbrug.  
 
30 butikker drives i fællesskab med andre organisationer.  
I de 85 butikker finder man omkring 2.200 motiverede medarbejdere.  
 
Aktiviteter 
Mission Afrika i Odder modtager og sælger tøj, sko, bøger og andre 
spændende sager.  
 
Frivillige 
Mission Afrika i Odder drives af frivillige, ulønnede medarbejdere.  
Vi har også brug for din hjælp i butikken, når du har tid og lyst. 
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Musikskolens Venner 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Birthe Rågård 
Telefon: 86 54 58 22 / 60 24 29 53 
E-mail: mail@birthe-raagaard.dk 
www.oddermusikskole.dk 
 
Formål 
Musikskolens Venner er en forening af frivillige musikentusiaster, der støtter 
Odder Musikskole ved at samle penge ind til ekstraordinære anskaffelser,  
der ligger uden for Musikskolens drift og økonomiske formåen.  
Det kan f.eks. være investeringer i ekstraordinære instrumenter.  
 
Aktiviteter  
Praktisk arbejde primært i forbindelse med afholdelse af koncerter, hvor vi 
driver café og fadølsbar/champagnebar (Nytårskoncert).  
 
Overskud fra vores salg samt bidrag fra byens erhvervsliv og foreninger  
går ubeskåret til Musikskolen. 
 
Medlemskab 
Det er gratis at være medlem. 
 
Frivillige 
Vi er pt. fem frivillige - og vi vil gerne være flere. 
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Nye Netværk i Odder 
 

Kontaktinformation 
Projektleder: Lisbeth Andreassen Ryelund 
Telefon: 30 93 91 05 
E-mail: lar@blaakors.dk 
 
Frivillig: Christina Bach 
Telefon: 30 94 41 88 
www.nyenetvaerk.dk 
 
Åbent hver anden tirsdag i lige uger kl. 17.30-20.30 i Café R5,  
Randlevvej 5 i Odder. 
 
Formål 
Nye Netværk drives af Blå Kors i samarbejde med frivillige. Nye Netværk er 
for mennesker, som bor i eller omkring Odder og gerne vil lære nye 
mennesker at kende. Få nyt indhold i tilværelsen i form af nye venskaber, 
interesser mv. 
 
Nye Netværk vil gerne hjælpe mennesker, der: 

• Ikke selv har ressourcerne til at opbygge relationer 
• Har mistet kontakten til familie og venner 
• Kan klare sig selv, men er ensomme og savner mere indhold i 

hverdagen 
• Har brug for et venligt puf til at opbygge nye relationer 

 
Aktiviteter 
Madfællesskab, hygge, gåture, snakke mv.  
 
Medlemskab 
Netværket kræver ikke medlemskab. Det er gratis at deltage.  
 
Frivillige 

• Frivillige, som har interesse og flair for at snakke med andre 
mennesker, og som har forståelse for, at vores gæster har forskellige 
behov 

• Frivillige, som kan arrangere aktiviteter  
• Frivillige, som er gode til praktiske opgaver 
• Frivillige, som er gode til at skabe en god stemning 
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Odder Kogræsserforening 
- Aktiv Naturpleje  

 
Kontaktinformation  
Kontaktperson: Lars Vilhelm Hansen   
Telefon: 21 18 08 60 / 86 54 48 79 
E-mail: larsvilhelm@hansen.mail.dk   
www.dn.dk/odder 
 
Formål 
At pleje naturområder i Odder Kommune samt at give medlemmerne 
mulighed for at få fyldt fryseren med godt naturplejekød. 
 
Aktiviteter 
Foreningen udfører naturpleje af naturarealer i Randlev Mose med  
5-8 kødkvæg i græsningssæsonen april til oktober. I løbet af året  
arrangeres sociale events, hvor foreningens medlemmer kan mødes.  
Til november fordeles det finparterede kød til medlemmerne. 
 
Medlemskab 
Odder Kogræsserforening har over 35 medlemmer, og vi har mulighed for at 
optage flere medlemmer. Vores målgruppe er alle borgere, der interesserer 
sig for dyrevelfærd og natur. 
 
Du kan læse mere om kogræsserforeningen og medlemskab på vores 
hjemmeside www.dn.dk/odder. 
 
Du kan blive medlem eller få flere informationer ved at kontakte os pr. mail 
larsvilhelm@hansen.mail.dk eller på telefon 21 18 08 60. 
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Odder Kunstforening 
 
Kontaktinformation 
Formand: Jørgen Søes Hejlsvig 
Telefon: 22 48 59 54 
E-mail: joergen@hejlsvig.dk 
www.odder-kunstforening.dk 
 
Formål 
Odder kunstforening blev dannet i 1971. Foreningens formål er at øge 
interessen for dansk kunst gennem blandt andet udstillinger, foredrag  
og andre arrangementer. 
 
Aktiviteter 
Udstillinger og andre arrangementer, f.eks. kunstture og foredrag.  
 
Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. 
Medlemskab koster 150 kr. pr. person.   
 
Du kan blive medlem af Odder Kunstforening ved at indsætte et beløb i 
Sparekassen Kronjylland, reg.nr. 6116, kontonr. 9043017485.  
Husk at skrive navn, adresse, e-mail og tlf.nr. på indbetalingen. 
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Odder Kunstsamling 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Jon Bahl  
Telefon: 42 18 60 41 
E-mail: jonbahl@mail.dk 
www.odderkunstsamling.dk 
 
Formål 
Odder Kunstsamling har til formål at udbrede kendskabet til kunstnere,  
som er født, opholder sig eller har boet i Odder Kommune.  
 
Aktiviteter 
Vi markerer en række anerkendte kunstneres runde fødselsdage med  
større udstillinger på Odder Museum.  
 
Udover at kunstnerne har gjort sig bemærket i dansk kunstliv, har de alle  
en tilknytning til Odder. 
 
Medlemskab  
150 kr. for enlige, 250 kr. for par og 500 kr. for virksomheder årligt. 
 
Frivillige 
Vi kan bruge hjælp med at arrangere udstillinger og markedsføre foreningen. 

 63 
 

mailto:jonbahl@mail.dk


Odder Ny Dartklub 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Klaus Ejdesgaard Petersen 
Telefon: 40 18 43 81 
E-mail: oddernydartklub@gmail.com 
 
Formål 
Klubbens formål er at spille dart og med udgangspunkt i fællesskabet og det 
sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til dart. Det er endvidere klubbens 
formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar 
i klubben.  
 
Det betyder, at klubben gerne vil have alle eller næsten alle medlemmer til at 
deltage aktivt i klubben og få så mange som muligt til at spille dart i Odder 
uanset alder og køn. Derudover bliver alle en del af et fællesskab, som 
samles om en fælles interesse, der er dart. 
 
Aktiviteter 
Ifølge Dansk Dart Unions regler kan alle fra det fyldte 8. år deltage i 
turneringer mm., og der er ingen øvre krav til alder. Målgruppen er også den 
pensionist eller andre, der har lyst til at møde en anden over et hyggeligt spil 
dart og derefter kan sidde med en kop kaffe og hygge sig med en god snak. 
 
Medlemskab 
Medlemskab koster 600 kr. pr. år, der evt. kan betales i to rater.  
 
Frivillige 
Vi vil gerne have flere medlemmer, der vil spille dart og være en del af et 
fællesskab.   
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Odder Rotary Klub 
 

Kontaktinformation 
Præsident: Martin Skovbo Hansen 
E-mail: miljoekonsulenten@gmail.com 
www.rotary.dk 
  
Formål 
Rotary har som formål at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en 
forudsætning for al god virksomhed og kan anskueliggøres ved, at Rotary 
opmuntrer den enkelte rotarianer til at: 
 

• Udvikle sit netværk  
• Være åben for andres meninger og vise forståelse for andres vilkår  
• Anerkende andres indsats og arbejde 
• Interessere sig for det omgivende samfund og gøre en humanitær 

indsats  
• Virke til gavn for international forståelse 

 
Aktiviteter 
Rotary Foundation har projekter i gang inden for områder med bekæmpelse 
af sult og sygdom samt projekter for bedre forståelse mellem mennesker. 
Desuden finansierer Rotary Foundation studiegruppers rejser og støtter 
velfærdsprogrammer. 
 
Medlemskab 
Rotary er en verdensomspændende organisation med ca. 1,2 mio. 
medlemmer i 166 lande. I Danmark er der ca. 11.700 medlemmer  
i 272 klubber. 
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Odder- Skanderborg Landboungdom 
 
Kontaktinformation 
Formand: Henrik Christensen 
E-mail: henrik_hc87@hotmail.com 
www.landboungdom.dk 
 
Formål 
Forening med det formål at afholde sociale og faglige arrangementer for 
medlemmer, hjælpe nye landbrugselever hvis de har spørgsmål vedr. 
landbrugsuddannelsen, samt at oplyse om glæden ved at bo og arbejde  
på landet.   
 
Foreningen er for unge mellem 16 og 36 år med tilknytning til eller interesse 
for landbrug og livet på landet i Odder- Skanderborg-området. 
 
Aktiviteter 
Sociale og faglige arrangementer. 
 
Medlemskab 
Foreningen har ca. 100 medlemmer. Kontakt os for information om 
medlemskab.   
 
Frivillige 
Vi er ca. 25 frivillige hjælpere. Kontakt os, hvis du vil være med.  
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Offerrådgivningen i Østjylland 
 
Kontaktinformation 
Telefon hele døgnet: 23 68 60 56 
Mail: ostjylland@offerraadgivning.dk 
Hjemmeside: http://oid.østjylland.com 
 
Formål 
Offerrådgivningen er et supplement til Politiets vejledningsforpligtelser.  
Offerrådgivningen henvender sig ikke udelukkende til ofre, men også 
vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende  
oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, 
sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse. 
 
Aktiviteter 
Vi kan tilbyde dig at tale med et menneske, som har forståelse for og indsigt i 
din situation. Udover samtale kan vi give råd og vejledning. Vigtigst for os er, 
at du får mulighed for at tale om den hændelse, du har været udsat for, og vi 
sammen finder ud af næste skridt. 
 

• Vi yder medmenneskelig støtte i den akutte fase, men ikke behandling 
• Vi giver anonym støtte og rådgivning i form af telefonsamtaler og 

vejledning om mulige hjælpeforanstaltninger af psykologisk, social og 
juridisk karakter 

• Vi kan fungere som bisidder, og vi har en mentorordning til de ofre, der 
har brug for støtte over en periode 

• Rådgivningen ydes af frivillige, der har tavshedspligt 
• Rådgiverne er uafhængige af myndighederne - og det er muligt at være 

anonym 
• Hjælpen er gratis 
 

Offerrådgivningscentret: Du kan få en personlig samtale med en 
offerrådgiver mandag, onsdag og torsdag fra kl. 16-20 i Fredensgade 25 i 
Aarhus (5 min. gang fra Rutebilstationen og Banegården), og du behøver ikke 
bestille tid.  
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Osteoporoseforeningen for 
Skanderborg-Odder-Samsø 

 
Kontaktinformation 
Formand: Birthe Jensen 
Telefon: 29 67 01 96 
E-mail: birthe.a.jensen@gmail.com 
www.osteoporose-f.dk 
 
Formål 
Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed  
og følgerne heraf, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed  
livet igennem.  
 
Dette gøres bl.a. ved at:    

• Udbrede kendskabet til osteoporose/knogleskørhed 
• Udbrede kendskabet til forebyggelse og behandling af sygdommen,  

bl.a. gennem oplysning om motion og sund levevis 
• Yde støtte til personer med osteoporose/knogleskørhed 
• Støtte forskning i osteoporose/knogleskørhed 

  
Foreningen yder støtte til dansk forskning inden for foreningens formål, 
eventuelt i samarbejde med internationale forskningsprojekter. 
 
Aktiviteter 
Mange forskellige arrangementer. Kan ses på www.osteoporose-f.dk. 
 
Medlemskab 
Ved at tegne er medlemskab er du med til at give Osteoporose-foreningen 
større mulighed for at informere, rådgive og støtte mennesker med 
osteoporose.  
 
Samtidig hjælper du foreningen til at få større gennemslagskraft overfor de 
besluttende myndigheder.  
 
Medlemskab koster fra 200 kr. om året. 
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Pakhusforeningen 
 
Kontaktinformation 
Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder 
Formand: Svend Donby 
E-mail: svedon@gmail.com 
 
Teknisk leder: Peter Heilesen 
Telefon: 86 54 10 17 / 30 49 10 17, bedst formiddag 
E-mail: post@pakhuset-odder.dk    
www.pakhuset-odder.dk   
 
Kontoret er ikke altid bemandet. En e-mail er tit hurtigst.  
 
Formål 
Pakhuset i Odder er et brugerstyret aktivitets- og kulturhus.  
Det er et samlingssted for borgere, der har interesser, idéer eller  
projekter, de kan arbejde med og eventuelt præsentere for andre.  
 
Aktiviteter 
Bestyrelsen skaffer midler til driften og kulturelle arrangementer/aktiviteter  
ved de indtægter, der opnås ved udlejning af lokaler.  
 
I ’Salen’ er der plads til 180 personer. Booking foretages på  
www.pakhuset-odder.dk.   
 
Medlemskab  
Medlemskab af Pakhusforeningen koster 100 kr. om året.  
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Pensionisternes Svømmeklub 
 

Kontaktinformation 
Kasserer: Fritz Løgitmark 
Telefon: 86 54 47 16 / 21 96 69 12 
E-mail: fritzhlogitmark@gmail.com 
www.pensionisternessvoemmeklub.odderweb.dk 
 
Formål 
Foreningens navn er Pensionisternes Svømmeklub, og den har hjemsted i 
Odder kommune. Foreningens formål er udøvelse af svømning og socialt 
samvær.  
 
Foreningen skal bygge på frivilligt forpligtende fællesskab båret af det enkelte 
medlems lyst, glæde og engagement i forhold til en fælles idé. 
Pensionisternes Svømmeklub har eksisteret siden 1989 som forening. 
 
Aktiviteter 
Svømning er sundt - ikke mindst for de unge, som er blevet ældre.  
Både krop og sjæl har gavn af svømning, hvor alle muskler bliver aktiveret.  
 
Pensionisternes Svømmeklub lægger meget vægt på det sociale samvær,  
der også er med til at holde dårligt helbred på afstand. 
 
Medlemskab  
For at blive medlem af pensionisternes Svømmeklub skal du være  
fyldt 58 år og betale et årligt kontingent på 400 kr.  
Indmeldelse og udmeldelse skal ske til kassereren. 
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Prikken over i’et 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Hanne Jensen 
Telefon: 20 90 34 18 
www.prikken.frivilligcenter-odder.dk 

Træffetid: Torsdag kl. 10-12. 
 
Formål 
Prikken over i’ et er en gruppe frivillige mennesker med lyst og overskud  
til at bruge tid på frivilligt arbejde for borgere i Odder Kommune. 

Aktiviteter 
Prikken over i’ et skal give gode oplevelser og positivt samvær i hverdagen  
mellem brugerne af korpset og de frivillige. Korpset yder hjælp til brugerne  
af ældre- og socialområdet i Odder Kommune, som det offentlige regi ikke  
har mulighed for at yde. Det kan for eksempel være hjælp eller ledsagelse til:  
 
Indkøb, kaffeselskab (borddækning, kaffebrygning og indkøb), udskiftning af 
elpærer, nedtagning af gardiner, hvis de skal vaskes, afrimning og rengøring af 
køle- fryseskab, påsætning af glidesøm under møbler o.l., sang og musik for 
enkeltpersoner/grupper, højtlæsning for enkeltpersoner/grupper, brevlæsning og 
besvarelse, tilplantning af altankasser og blomsterkrukker, flytning af havemøbler - 
frem og tilbage, støtte ved sygdom og evt. hvis ægtefælle/samlever har brug for  
en fritime, udflugt og rejse, koncert og teaterbesøg, speciallæge, optikker,  
diætist o.l., chauffør, der kan køre din bil, hvis du har behov for aflastning. 
 
Knappedamerne: Udfører små-reparationer af tøj for ældre svagelige 
borgere. Det kan for eksempel være isyning af knapper eller reparation af 
sømme. Knappedamerne træffes i Daghjemmet, Ålykkecentret i Odder,  
den 3. torsdag i hver måned fra kl. 10-12.  
 
Medlemskab 
Prikken over i’et er ikke en medlemsorganisation. 
 
Frivillige 
Bliv frivillig i Prikken over i’et hvis du: 

• Har lyst og overskud til at hjælpe andre 
• Har lyst til at samarbejde med andre 
• Vil gøre en forskel og opleve at din indsats værdsættes 
• Vil have mulighed for at holde op når du vil 
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Randlev Klubben 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Agnete Christensen 
Telefon: 86 55 63 05 / 29 70 63 05 
E-mail: nete.christensen@mail.dk 
 
Formål 
At samle og aktivere pensionister og efterlønnere i Randlev og Bjerager 
sogne. 
 
Aktiviteter 
Klubben mødes hver tirsdag eftermiddag kl. 13-16 i Randlev Præstegårds 
konfirmandstue. Medlemmerne laver forskellige aktiviteter så som pileflet, 
håndarbejde, kortfremstilling af teposer, rebflet og kortspil. 
Vi arrangerer ture et par gange om året, samt har foredrag, høstfest, 
bankospil, sang. 
 
Medlemskab 
Kontingent: 200 kr. om året. Generalforsamling i september. 
 
Frivillige 
Bestyrelsen består af frivillige. Kontakt os gerne for at være med.  
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Retro Genbrug 
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Kontaktinformation 
Skovdalsvej 27, 8300 Odder  
Telefon: 21 69 05 72 
www.retroen-genbrug.dk  

Åbningstid: Torsdag kl. 15-18, lørdag kl. 10-13  
hele året med undtagelse af helligdage. 
 
Formål 
Genbrugsvirksomheden Retro Genbrug blev oprettet i foråret 2004  
med det formål at skaffe midler til oprettelse og drift af den alkoholfri 
ungdomscafé Café Retro i Odder.  

Formålet søges gennemført ved at arbejde med salg af genbrugseffekter. 
Vores effekter får vi, dels ved afhentning hos borgerne i Odder, dels henter vi 
fra en genbrugscontainer, der er opstillet på Nærgenbrugspladsen i Odder af 
I/S Renosyd. Overskuddet fra Retro Genbrug går til den daglige drift af den 
alkoholfri ungdomscafé Café Retro. 

Aktiviteter 
Drift af genbrugsforretning og salg over hjemmesiden  
www.retroen-genbrug.dk. 
 
Medlemskab 
Retro Genbrug er ikke en medlemsorganisation, så der kan ikke tegnes 
medlemskab. 
 
Frivillige 
Vi bruger frivillige til at løse mange opgaver, for eksempel til at afhente 
effekter ved borgerne i Odder og genbrugscontaineren på 
Nærgenbrugspladsen. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om frivillige 
opgaver hos Retro Genbrug.  
  



Røde Kors 
 Odder Afdeling 

 
Kontaktinformation  
Formand: Eva lund Jespersen  
Telefon: 86 54 09 23  
E-mail: evalj@turbopost.dk  
www.odder.drk.dk 
 
Formål  
Røde kors bygger på syv principper, der gælder for alle Røde Kors 
medarbejdere og frivillige i hele verden: Medmenneskelighed - upartiskhed - 
neutralitet - uafhængighed - frivillighed - enhed - almengyldighed.  
 
Aktiviteter  
Besøgstjenesten: Glæd et andet menneske ved at bruge en times tid om 
ugen. Besøgstjenesten matcher besøgsvenner og besøgsmodtagere i Odder 
by. For besøgstjeneste i Odder opland, se Ældre Sagen.  
Førstehjælp: Røde Kors tilbyder kurser i førstehjælp, bl.a. i forbindelse med 
kørekort, samt til firmaer og foreninger. På disse kurser bliver der undervist i 
brugen af hjertestarter. 
Nørklegruppen: Syer og strikker børnetøj til katastrofeområder efter helt 
bestemte opskrifter. Den første nørklegruppe i Danmark startede for 25 år 
siden. I Odder har nørklegruppen fungeret i 19 år og består af cirka 60 flittige 
nørklere, der mødes den første onsdag i måneden kl. 14.30 i Odder 
Kirkecenter. På landsplan sendes der årligt ca. 40 t tøj til katastroferamte 
områder. Vi strikker af garnrester, som vi indsamler på forskellig vis. Har du 
garn i overskud, kan det afleveres til Kamma Jørgensen, Kildegade 5, Odder.  
Integrationsnetværk: Netværket matcher flygtningefamilier med danske 
familier. Aktivitetsleder: Karen Møller, telefon 86 53 12 08.  
 
Medlemskab  
Vi har brug for dig, uanset om du vil støtte Røde Kors ved et passivt 
medlemskab, eller du ønsker at tage aktiv del i foreningens aktiviteter. 
Medlemskab af Røde Kors koster 125 kr. pr. år (150 kr. for hele husstanden). 
Kontakt kasserer Per Smidt, telefon 86 56 05 12.  
 
Frivillige 
Vi har altid behov for flere frivillige. Især har vi ofte brug for flere 
besøgsvenner. Interesserede kan henvende sig til  
Kamma Jørgensen, telefon 87 80 02 55 eller e-mail kildegade5@pc.dk. 
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Saksild Senior Klub 
 

Kontaktinformation 
Formand: Inge Rasmussen  
Telefon: 86 55 80 83 / 23 66 23 19 
E-mail: paradis22@gmail.com 
 
Formål 
At virke som en inspirerende platform for et aktivt og sundt seniorliv fyldt  
med livsglæde og handlekraft, hvor hyggeligt socialt samvær er i højsædet. 
Foreningen er startet i august 2015. 
 
Aktiviteter 
Foredrag, oplæg, film, udflugter og et par sange ved hvert møde.  
Vigtigst er det sociale samvær, hvor vi kommer hinanden ved. 
 
Medlemskab 
Medlemmerne er seniorer fra Saksild og omegn.  
Medlemskab koster 250 kr. pr. år.  
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Seniorcenter Saxild Strand 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Henrik Woer 
Telefon: 86 55 40 55 
E-mail: hewo@fo-aarhus.dk 
www.saxild-strand.dk 
 
Formål 
Saxild Strand - Sundhed & Rekreation tilbyder rekreation og sundhedsophold 
til seniorer over 55 år. Vores gæster er mennesker, som har behov for et 
rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende ophold. Desuden har vi 
tilbud til mennesker med en kronisk sygdom, og til dem som er i risikogruppen 
for at udvikle en kronisk sygdom. 
 
Aktiviteter 
Senioraktiviteter og kulturelle arrangementer. Vi har 30-40 ugeophold om året 
for seniorer. Desuden arrangerer vi årligt 20-30 kulturelle tilbud. Heraf er en 
stor del, blandt andet litteraturforedrag, åbne for offentligheden. 
 
Frivillige 
Vores frivillige tager sig af mange opgaver, f.eks. aktiviteter, hygge, 
madlavning og oprydning. Vi har ofte brug for flere frivillige - skriv en mail til 
Henrik Woer hewo@fo-aarhus.dk, hvori du fortæller lidt om dig selv. 
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Scleroseforeningens Lokalafdeling 
for Odder og Samsø 

 
Kontaktinformation 
Formand: Dorthe Kristensen 
Telefon: 42 67 02 03 
E-mail: smdt@mail.tele.dk 
www.scleroseforeningen.dk 
 
Formål 
Lokalafdelingen er samlingspunktet for alle, der arbejder for sclerosesagen  
i vores lokalområde. Det er vores mål at skabe netværk både mellem os,  
som er berørt af sclerose, og alle jer, der har indflydelse på vores hverdag.  
 
Aktiviteter 
Vi afholder oplysende og underholdende arrangementer for vores  
medlemmer og andre interesserede. Vi engagerer os i lokalpolitik ved at 
arbejde i det lokale handicapråd, ved repræsentation i DH Odder og ved 
kontakt med lokalpolitikere og embedsmænd.  
 
Scleroseforeningen står også bag selvhjælpsgrupper, der mødes  
i Frivilligcenter Odder.  
 
Se yderligere oplysninger på www.scleroseforeningen.dk/odder.  
 
Medlemskab 
Hvis du er medlem af Scleroseforeningens hovedafdeling, er du automatisk 
medlem af lokalafdelingen. Scleroseforeningens Lokalafdeling for Odder og 
Samsø modtager dog gerne støttebidrag på 100 kr. pr. år, så deltagerprisen 
til arrangementer kan holdes på et rimeligt niveau. 
 
Frivillige 
Hvis du er interesseret i at støtte sclerosesagen med din frivillige arbejdskraft, 
så kontakt lokalafdelingen.  
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Selvhjælp Aarhus 
 
Kontaktinformation 
Grønnegade 80, 8000 Aarhus C 
Daglig leder: Anita Torlyn   
Telefon: 86 12 12 72 
E-mail: kontor@selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk 
www.selvhjælpsgrupperiaarhus.dk 
 
Formål 

• Lave netværksskabende, forebyggende og sundhedsfremmende 
aktiviteter til gavn for den enkelte og samfundet. 

• Bringe mennesker sammen om fælles problemer eller ønsker og 
hermed give mulighed for i selvhjælpsgrupper at udveksle erfaringer  
og støtte og styrke hinanden. 

• Skabe rammer, der giver mennesker mulighed for selv at handle til 
fordel for egen og andres sundhed og velvære. 

• Den enkelte - i samspillet med de andre i gruppen - udvikler egne 
ressourcer til i højere grad at forme sit eget liv. 

 
Aktiviteter 
Selvhjælp Aarhus tilbyder trygge rammer at mødes med andre, som står  
i samme situation som en selv. Emnerne kan være skilsmisse, sorg mm.  
Der er en frivillig gruppeleder tilknyttet grupperne til bl.a. at sikre, at alle får 
lige lang taletid. Gruppeprocessen er ikke behandling eller terapi, men 
medmenneskelig erfaringsudveksling og støtte. Der er tavshedspligt. 
 
Medlemskab 
Det koster 150 kr. om året at være medlem af Selvhjælp Aarhus. 
 
Frivillige 
Selvhjælp Aarhus har tilknyttet ca. 30 frivillige igangsættere, som yder et 
frivilligt, ulønnet arbejde i forbindelse med opstart af en selvhjælpsgruppe.  
For at blive igangsætter hos Selvhjælp Aarhus, skal du deltage i et 
igangsætterkursus, som foreningen arrangerer og betaler. Inden kurset 
inviteres du til en samtale med daglig leder. Du får du mulighed for at fortælle 
om, hvem du er, og hvorfor du gerne vil være igangsætter. Derefter kan både 
du og vi tage stilling til en eventuel deltagelse på igangsætterkurset. 

 78 
 



SINDs Pårørenderådgivning 
Lokalafdeling Odder 

 
Kontaktinformation 
Lokal kontaktperson: Hanne Westergaard 
Telefon: 30 86 01 33 
E-mail: westergaard@hjw.dk 
www.sindspaa.dk 
 
Formål 
SINDs Pårørenderådgivning yder rådgivning, vejledning, støtte  
og undervisning til pårørende til sindslidende/psykisk syge.  
Meget arbejde udføres af frivillige. 
 
Aktiviteter 
Åben rådgivning i Odder for pårørende til personer med en psykisk sygdom. 
Socialrådgiver til stede efter aftale. 
 
Tid og sted 

• Sidste mandag i måneden kl. 18-20 (undtagen juli og december) 
• I Frivilligcenter Odder, Pakhuset, Banegårdsgade 5, Odder 
• Telefon i åbningstiden 21 27 76 70. Uden for åbningstiden 86 12 48 22 
• Der er mulighed for individuelle samtaler uden for åbningstiden  

efter aftale 
• Henvendelser er gratis, og der kræves ikke tidsbestilling 

 
Frivillige 
Kontakt Hanne Westergaard, hvis du er interesseret i at være frivillig  
til gavn for psykiatrien i Odder Kommune. 
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Støtteforeningen for Daghjemmet  
og Korttidsafsnittet, Ålykkecentret  

 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Jytte Thygesen 
Telefon: 23 70 84 15 
E-mail: thygesen.jytte@gmail.com 
 
Formål 
Støtteforeningen for Daghjemmet og Korttidsafsnittet retter sit virke mod 
brugere af Daghjemmet samt beboere af Korttidsafsnittet i Odder kommune. 
 
Foreningens formål er almennyttigt og velgørende og rummer initiativer til 
opmuntring og glæde for disse målgrupper med initiativer, som ikke dækkes 
af Ældreservice eller andre offentlige myndigheder.  
 
Aktiviteter 
I Daghjemmet kommer dagligt ca. 25 hjemmeboende borgere og deltager  
i forskellige aktiviteter. Indholdet af disse aktiviteter afhænger af brugernes 
funktionsniveau samt behov for støtte, stimulation og anden hjælp.  
 
Nogle af brugerne kommer dagligt, andre én eller flere dage om ugen.  
I alt kommer ca. 50 brugere hver måned. 
 
Frivillige 
Vi vil gerne have flere frivillige hjælpere, som kan give en hånd, når vi har 
større arrangementer.  
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Støtteforeningen for Skovbakkehjemmet 
 

Kontaktinformation 
Formand: Christian Halkier Jørgensen  
Telefon: 86 56 00 33  
E-mail: kontakt@halkiers.dk 
www.623.diakonhjem.dk 
 
Formål 
Foreningens formål er at indsamle midler til aktiviteter, der tjener til gavn for 
beboerne på Skovbakkehjemmet samt beboerne i de dertil knyttede 
ældreboliger og for ældre i området. 
 
Aktiviteter 
Året rundt hjælper mange frivillige med de mange aktiviteter på og omkring 
Skovbakkehjemmet: 

• Kiosk  
• Caféhjælp 
• Banko 
• Filmklub 
• Morgensang 
• Fællessang 
• Skovmandsklub 
• Julemarked 1. søndag i advent  
• Koncerter og underholdning 
• Beboerbladet "Talerøret"  

Medlemskab 
Enhver kan optages som medlem af foreningen. Optagelse sker ved 
henvendelse til bestyrelsen eller til Skovbakkehjemmet.  
Et medlemskab koster 100 kr. pr. år. 

Frivillige 
Alle kan være frivillige i Støtteforeningen for Skovbakkehjemmet og bidrage 
med hjælp til ovennævnte aktiviteter. Det frivillige arbejde i Støtteforeningen 
for Skovbakkehjemmet hviler på værdierne fællesskab, troværdighed, 
demokrati, ansvar, åbenhed og glæde. Den enkelte frivillige tillægges 
selvstændighed, kompetence og ansvar. 
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Støtteforeningen Rosens Venner 
 

Kontaktinformation 
Formand: Niels Rosenberg 
Telefon: 86 55 14 16 
Fax: 86 54 32 87 
E-mail: niels.rosenberg@odder.dk 
www.rosenhuset.odder.dk 
 
Formål 
Støtteforeningen Rosens Venner er en privat forening, der har til formål  
at fremme nogle af de aktiviteter, brugerne i Rosenhuset kunne ønske sig.  
Det sker gennem økonomisk støtte.  
 
Bestyrelsen består af brugere, pårørende og personale. 
 
Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte til voksne sindslidende  
og omfatter værested og støtte i eget hjem.  
 
Rosenhuset er beliggende i et alment boligbyggeri, hvor 20 lejligheder er 
forbeholdt Rosenhusets målgruppe. 
 
Medlemskab 
Foreningen modtager gerne støtte i form af medlemskab eller gaver.  
Årligt kontingent er 150 kr.  
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Støtteforeningen for Stenslunds Venner 
 

Kontaktinformation 
Formand: Hanne Nilson 
Telefon: 41 14 14 60 
 
Kasserer: Kell Redzin 
Telefon: 41 26 60 28 
E-mail: kellr@live.dk 
 
www.stenslundcentret.odder.dk 
 
Formål 
Foreningen hjælper med at indsamle midler til og yde praktisk hjælp ved 
arrangementer og aktiviteter til gavn og glæde for beboerne på Stenslund. 
 
Aktiviteter 
I Støtteforeningens blad ”Stentavlen” kan du læse om kommende 
arrangementer. I samråd med beboere, personale og ledelse kan du komme 
med forslag til aktiviteter på Stenslund. Ved arrangementer er der åbent for 
alle ældre medborgere.  
 
Medlemskab 
Har du en e-mail adresse, får du som medlem tilsendt Stenslunds månedlige 
blad "Stentavlen" samt andre relevante oplysninger. 
 
Frivillige 
Vi har brug for frivillige kræfter til de enkelte arrangementer.  
Du kan tilmelde dig som hjælper fra gang til gang. 
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Støtteforeningen Åhusene 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Astrid Marie Nielsen 
Telefon: 87 80 36 40 
Fax.: 86 54 27 98 
E-mail: astrid.marie.nielsen@odder.dk 
www.aahusene-odder.dk  
 
Formål 
Støtteforeningen Åhusene blev stiftet den 2. december 2002 af forældre, 
brugere og pårørende til Bostedet Åhusene. 

Åhusene er et kommunalt bostøttetilbud, der henvender sig til voksne borgere 
i Odder Kommune, der har brug for pædagogisk hjælp, støtte eller omsorg for 
at kunne klare at bo i eget hjem. 
  
Aktiviteter 
Støtteforeningen tilbyder samarbejde med brugerne i Åhusene omkring 
oplevelser og aktiviteter som f.eks. udflugter og andre aktiviteter.  

Støtteforeningen er ligeledes aktiv i brugernes ønske om videst mulig 
integration i lokalsamfundet. Bl.a. ved at deltage i Odder Byfest og arbejde 
med udvikling af ’Det gode naboskab’.  

Der er tradition for, at støtteforeningen arrangerer jule-arrangementer,  
hvor såvel brugere som pårørende og naboer deltager. 
 
Frivillige 
Hvis du er interesseret i at støtte foreningens arbejde, kan du kontakte  
Astrid Marie Nielsen, e-mail: astrid.marie.nielsen@odder.dk.  
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Tenadu Centeret 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Hanna Tenadu 
Telefon: 23 87 70 80 
E-mail: hanna@tenadu.dk 
www.tenadu.dk 
 
Formål 
Tenadu Centerets opgave er at yde gratis støtte og rådgivning til kvinder og 
børn, der er udsat for fysiske og/eller psykiske overgreb i hjemmet. 
 
Målgruppe: 

• Kvinder 18+ udsat for overgreb 
• Børn udsat for overgreb 
• Unge udsat for kærestevold 
• Kvinder af anden etnisk baggrund, udsat for overgreb.  

Herunder grundet kulturelle forskelle 
 
Aktiviteter 
Samtaler og rådgivning. Ledsagelse til politi, læge, retssager m.v. Foredrag. 
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Tunø Beboerforening 
 

Kontaktinformation 
Formand: Lotte Rekly 
Telefon: 29 20 40 85 
E-mail: lrekly@aarhus.dk 
www.tuno-avis.dk   
 
Formål 
At skabe debat og fælles fodslag til at stå sammen i sager af betydning for 
øens fremtid og dens befolkning, samt at gøre beboerne interesserede i øens 
specielle problemer og få dem til aktivt af tage del i løsningen af disse.  
 
Aktiviteter 
Foreningen afholder møder efter behov. Der afholdes minimum et 
informationsmøde i oktober.  
 
Medlemskab 
Beboere på Tunø og personer med tilknytning til øen kan optages som 
medlemmer. Kontingent fastsættes ved generalforsamlingen.  
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ULF Odder Kreds 
 

Kontaktinformation 
Telefon: 75 72 46 88 
E-mail: ulf@ulf.dk 
www.ulf.dk 
 
Formål 
ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund - Odder kreds arbejder for 
udviklingshæmmedes rettigheder og for selvbestemmelse i eget liv.  
Vi ønsker at udvikle os mest muligt og bidrage til samfundet med frivilligt 
socialt arbejde 
 
Aktiviteter 
Frivilligt socialt arbejde, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, fester, 
kurser, foredrag mm. 
 
Medlemskab 
ULF Odder Kreds har ca. 25 medlemmer.  
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Ungdommen Røde Kors, Odder 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Matilde Rasmussen 
E-mail: matildenukarasmussen@gmail.com 
Telefon: 61 28 41 26 
 
Kontaktperson: Juliane Rask Maack 
E-mail: julianeraskmaack@gmail.com 
Telefon: 26 11 06 97 
 
www.urk.dk 
 
Formål 
Lokalgruppens formål er at hjælpe sårbare børn og unge i Odder Kommune.  
 
Aktiviteter 
Sociale aktiviteter for unge flygtninge/indvandrere.  
 

Medlemskab 
Et medlemskab i Ungdommens Røde Kors koster 100 kr. pr. kalenderår.  
For hvert medlem mellem 7 og 30 år modtager vi flere hundrede kroner  
i støtte fra tipsmidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd.  
Et medlemskab rækker derfor langt.  
 
Frivillige 
Vi har altid behov for nye frivillige - du er meget velkommen til at kontakte os.  
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Vågetjenesten i Odder Kommune 
 
Kontaktinformation 
Kontaktperson: Henny Hove 
Telefon: 86 52 55 02 / 20 73 02 43 
E-mail: hove@hestens-vaern.dk 
  
Formål 
Vågetjenestens mål er at gøre en forskel ved at være medmenneskeligt  
til stede, give tryghed, omsorg og nærvær til døende.  
Give aflastning og støtte til pårørende i det svære forløb. 
 
Aktiviteter 
De frivillige vågere er klædt på til opgaven gennem kurser med temaer,  
der er relevante for opgaven. Vågetjenesten mødes seks gange årligt. 
 
Frivillige 
Bliv frivillig i Vågetjenesten i Odder Kommune.  
Kontakt Henny Hove, hvis du vil høre om at være frivillig våger m/k. 
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Ældre Sagen, Odder Lokalbestyrelse 
 
Kontaktinformation 
Formand: Christen Christensen 
Telefon: 86 55 82 55 
E-mail: jonnachristen@gmail.com  
www.aeldresagen.odderweb.dk  
 
Formål 
Ældre Sagen virker for de ældres sag, for medindflydelse i samfundet og 
medbestemmelse over egne vilkår. At bidrage til at opfylde ældres ønsker  
og forventninger til tilværelsen. At sikre ældre friheden til og forudsætningerne 
for at klare sig selv bedst og længst muligt på deres egne betingelser som 
livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet. 
 
Aktiviteter 
Ældre Sagen Odder Lokalbestyrelse står bag tryghedsopkald, 
besøgstjeneste, pårørendegruppe til mennesker med demens,  
bisidder/ledsagerordning og IT-undervisning for ældre.  
Vores besøgstjeneste dækker Odder opland.  
 
For besøgstjeneste i Odder by, se Dansk Røde Kors. 
 
Desuden har vi forskellige arrangementer, for eksempel foredrag, rejser, 
bowling, senior-bio og fysisk træning. 
 
Medlemskab 
Personkontingent 115 kr. halvårligt. Familiekontingent 190 kr. halvårligt. 
 
Frivillige 
Vi har jævnligt brug for flere tryghedsopkaldere, besøgsvenner  
og bisiddere/ledsagere.  
 
Kontakt venligst Annelise Greve på telefon 86 55 15 24. 
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Økologiens Venner 
 

Kontaktinformation 
Kontaktperson: Sanne Rubinke 
Telefon: 24 96 30 15 
E-mail: mail@okologienshave.dk 
www.okologienshave.dk 
 
Formål 
Udbrede kendskab til økologi og bæredygtighed i bred forstand.  
Drive besøgshaven Økologiens Have i et netværk baseret på frivillighed  
og medlemmernes aktive involvering. 
 
Aktiviteter 
Vedligeholde og udvikle Økologiens Have. Afvikle aktiviteter og 
arrangementer, der udbreder kendskab til økologi og bæredygtighed  
i bred forstand. Skabe kulturelle oplevelser i Havens rammer. 
 
Medlemskab 
Ca. 300 medlemmer. 
 
Frivillige 
Ca. 60 frivillige.  
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