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Dette er en oversigt over forskellige aktiviteter for flygtninge og indvandrere på Frederiksberg, hvoraf de fleste er frivillige tilbud. En god indgang til de 

forskellige frivilligaktiviteter for flygtninge på Frederiksberg går ofte via de boligsociale medarbejdere eller bibliotekets medarbejdere. Derfor vil mange af 

kontaktpersonerne være ansatte, som kender det enkelte frivillige tilbud og som kan formidle kontakt til de frivillige. 

Listen er inddelt i TILBUD RETTET MOD FLYGTNINGE og TILBUD RETTET MOD DEN BREDERE INTEGRATION. Der vil være gengangere af tilbud 

som både er rettet mod flygtninge samt bredere integration, da frivillige tilbud ofte er overlappende mellem disse målgrupper. Fx er der både tilbud til 

flygtninge og ”almindelige indvandrere” i boligområderne med boligsociale tilbud. 

Under de to overordnede kategorier er listen yderligere opdelt i TILBUD TIL BØRN, TILBUD TIL VOKSNE og TILBUD TIL FAMILIER/ALLE.  

Vi håber, at listen kan hjælpe til et danne et overblik over de mange aktiviteter for flygtninge og indvandrere på Frederiksberg. 
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TILBUD RETTET MOD FLYGTNINGE 
 

 

BOLIGOMRÅDER MED BOLIGSOCIALE TILBUD 
 

For beboerne i de syv boligområder med boligsociale indsatser, er der forskellige boligsociale aktiviteter. De boligsociale medarbejdere i 
boligområderne vil være behjælpelige med introduktion til boligområdet samt de boligsociale aktiviteter. Såfremt en flygtning boligplaceres i et af 
disse områder, vil de boligsociale medarbejdere gerne arrangere en velkomst og introduktion til området. Spørg flygtningen om de kan være 
interesseret i dette og kontakt nedenstående. 

Navn Adresse Kontakt 

Finsens Have (Christian 
Paulsensvej) 

Christian Paulsensvej 30, 2000 Frederiksberg. 

 
Ditte Jensen 
Tlf.:  2898 4272 
E-mail:  dije07@frederiksberg.dk  

Boligområdet 
Søndermarkskvarteret 
(Borgmester Fischers 
Vej/Magnoliavej) 

 

Kvarterhuset Søndermarken, Roskildevej 63 1.sal, 2000 Frederiksberg 

 
Hildur Thorisdottir  
Tlf.: 2016 3011      
E-mail: hit@kab-bolig.dk  
 
Karen Gram 
Tlf. 2133 0959 
E-mail: kgr@kab-bolig.dk  

Danmarksgården (Vodroffs 
Tværgade) 
 

Vodroffs Tværgade 5E st., 1909 Frederiksberg C Claus Radcliffe Pedersen  
Tlf.: 3084 5912 
E-mail: 
claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo
.dk  

Stjernen (Kong Georgs 
Vej/Mariendalsvej) 
 

Kong Georgs Vej 84 st. tv., 2000 Frederiksberg Tinna Olufsdottir 
Tlf.: 2898 4271 
E-mail: tiol03@frederiksberg.dk 

Solbjerg Have (Solbjerg 
Have/Lauritz Sørensens Vej) 
 

Finsensvej 141, 2000 Frederiksberg 
 

Kresten Bang Heinfelt  

Tlf.: 2363 8929 
E-mail: Krh@kab-bolig.dk  

Lindevangskvarteret og 
Flintholm Allé (Flintholm 
Alle/Finsensvej) 
 

Flintholm Allé 35 st., 2000 Frederiksberg  
 

Mahdis Ghiassi-Larsen 
E-mail: magh02@frederiksberg.dk 
Tlf: 28 98 30 33 
 

 

mailto:dije07@frederiksberg.dk
mailto:hit@kab-bolig.dk
mailto:kgr@kab-bolig.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:tiol03@frederiksberg.dk
mailto:Krh@kab-bolig.dk
mailto:magh02@frederiksberg.dk
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TILBUD TIL BØRN OG UNGE 
 

Tilbud Beskrivelse Kontakt 

Venskabsgrupper  
(Red Barnet Ungdom) 
 

Frederiksberg Kommune har en samarbejdsaftale med Red Barnet 
Ungdom- Hensigten er at kunne tilbyde børn i flygtningefamilier med 
midlertidig opholdstilladelse fritidsaktiviteter gennem deltagelse i 
venskabsgrupper faciliteret af Red Barnet Ungdoms frivillige 
 
Red Barnet Ungdoms venskabsgrupper sammensættes af ca. 6 
flygtningebørn og 3 unge frivillige. De enkelte venskabsgrupper 
mødes 1 gang om ugen eller hver 14. dag. Formålet er at fremme 
børns trivsel, skabe venskaber uden for skoleregi og introducere 
dem for lokalområdets muligheder såsom legeplads, biblioteket, 
parker etc. 

Kontakt i Frederiksberg 
Kommune 
Familieafdelingen,  
Mette Bønneland Hingebjerg 
Tlf.: 3821 3642 
E-mail: mehi01@frederiksberg.dk 
 

DFUNK Ung-til-ung aktiviteter Ung-til-ung aktiviteterne er for unge med flygtningebaggrund fra 16-26 år, 
som har lyst til at møde andre unge. Her kan de unge flygtninge møde 
andre lokale unge og deltage i forskellige fritidsaktiviteter: Udflugter, 
fællesspisning, filmaftner, idræt, spil og meget mere. Der afholdes 
aktiviteter 2 gange om måneden.  

Facebookgruppe 
https://www.facebook.com/groups/2
89723274552076/  
 

Frivillige 
forældremyndighedsindehavere 
(Røde Kors) 

Frederiksberg Kommune har en samarbejdsaftale med Røde Kors 

for at kunne tilbyde frivillige forældremyndighedsindehavere til 

uledsagede flygtningebørn. Børnene skal visiteres til tilbuddet hos 

Røde Kors via Familieafdelingen. 

 

Formålet med samarbejdet er at: 

 øge rekrutteringen af frivillige forældremyndighedsindehavere. 

 sikre den fornødne viden blandt de frivillige via 
introduktionsmøder og jævnlige lokalt baserede temadage.  

 styrke bæredygtighed, organisering, fastholdelse og 
erfaringsdeling for forældremyndighedsindehavere via etablering 
af et lokalt netværk. 

 
Hjemmeside:  
http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-vi/integration/midlertidig-
foraeldremyndighedsindehaver/  
 

Kontakt i Frederiksberg 
Kommune 
Familieafdelingen,  
Mette Bønneland Hingebjerg 
Tlf.: 3821 3642 
E-mail: mehi01@frederiksberg.dk  
 
Kontakt i Røde Kors 
Udviklingskonsulent Cecilie Herløw 
Tlf.: 3833 6400 
E-mail: ch@rodekors.dk  
 

 

https://www.facebook.com/groups/289723274552076/
https://www.facebook.com/groups/289723274552076/
http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-vi/integration/midlertidig-foraeldremyndighedsindehaver/
http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-vi/integration/midlertidig-foraeldremyndighedsindehaver/
mailto:mehi01@frederiksberg.dk
mailto:ch@rodekors.dk
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TILBUD TIL VOKSNE 
 
Tilbud Beskrivelse Kontakt 

Netværksfamilier  
(Dansk Flygtningehjælp) 

Frederiksberg Kommune har et samarbejde med Frivillignet under Dansk 
Flygtningehjælp, om at tilknytte netværksfamilier til nyankomne flygtninge. 
Som flygtning visiteres man til tilbuddet via Center for Integration. 
 
Netværksfamilier møder flygtninge i øjenhøjde og hjælper dem med at falde 
til i deres nye tilværelse i Danmark. Det giver en indgang til det danske 
samfund og det danske fællesskab og bidrager til at bryde social og kulturel 
isolation. 

Frivillige netværksfamilier tager udgangspunkt i flygtninges behov og 
ønsker, og derfor laver frivillige og flygtninge mange forskellige 
aktiviteter. Nogle hjælper med hverdagsting, såsom at handle ind, mens 
andre prioriterer udflugter og oplevelser i lokalmiljøet. På den måde er 
netværksfamilier en meget fleksibel måde for flygtninge at få praktisk hjælp i 
hverdagen og til at skabe muligheder for netværk og tilhørsforhold til 
lokalmiljøet. 

Frivillignets hjemmeside:  
http://frivillignet.dk/hvad-vi-laver/netvaerksfamilier  

Kontakt i Frederiksberg 
Kommune 
Center for Integrations 
Teamleder Rita Bråten 
Tlf.: 2898 5890 
E-mail: ribr02@frederiksberg.dk  
 

Frivilligt socialt arbejde i Café 
Paraplyen 

Cafe Paraplyen tilbyder muligheden for at nyankomne flygtninge kan blive 
frivillige og herigennem møde nye mennesker, udvikle kompetencer og få 
kendskab til lokalområdet.  
 
Cafe Paraplyen er en social café på Nyelandsvej 66, hvor der er 70 frivillige 
og 4 ansatte. Der laves traditionel dansk mad, der er en genbrugsbutik og 
et mødested for ensomme mennesker. 
 
Det er muligt at være frivillig i caféen 4 – 6 timer pr. dag (mellem 1-5 dage 
om ugen) fx med madlavning/rengøring/indkøb/vedligeholdelse mv. Fx kl 
9:00-14:00 (5 timer) eller 11:30 -16:30 (5 timer) 
 
Der er åbent hver dag – og der kan bookes et frivilligjobinterview ved at 
ringe caféen op.  
 
Hjemmeside: http://www.paraplyenfrb.dk/  
 

Kontakt 
Tlf.: 3888 7578 eller 3888 7579.  
Spørg efter Tina Kragh, Lene Mette 
Klit, Isa eller Louise. 

http://frivillignet.dk/hvad-vi-laver/netvaerksfamilier
mailto:ribr02@frederiksberg.dk
http://www.paraplyenfrb.dk/
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Fritidspas og fritidsguidning Frederiksberg Kommune har udvidet ordningen om fritidspas og 
fritidsguidning til også at omfatte voksne flygtninge. Fritidsguiden hjælper 
den enkelte flygtning med at finde en relevant forening og med fritidspasset 
betales det første års foreningsmedlemsskab af Frederiksberg Kommune. 

Kontakt  
Flygtningekoordinator Maiken 
Kirk Andersen 
Mobil: 2898 0124 

 

 

TILBUD TIL FAMILIER/ALLE ALDERSGRUPPER 
 

Tilbud Beskrivelse Kontakt 

Støtteforeningen Solbjerg Støtteforening Solbjerg blev etableret som frivilliggruppe, da Frederiksberg i 
2015 etablerede de første midlertidige boliger for flygtninge. 
Solbjerggruppen starter mange forskellige aktiviteter op, fx 

 Cafe-aften er et ugentligt tilbagevendende arrangement for både de 
nye Frederiksberg-beboere, de aktivt frivillige og interesserede 
naboer. Man mødes til kaffe/the og ofte hjemmebagt brød. Målet er 
først of fremmest hygge, men der holdes på disse aftener også 
informationsmøder om nye tiltag og arrangementer. 

 Til cafe-aftener er der ofte også dansk-undervisning. 

 Solbjerggruppen hjælper også – specielt de unge mænd – med 
medlemskab af idrætsforeninger og nødvendigt sportudstyr 

 Kulturaktiviteter arrangeres af de enkelte frivillige og kan være alt 
fra besøg på biblioteket, teater og musik arrangementer. 

 
I øjeblikket er der 850 medlemmer af Facebook-gruppen Solbjerggruppen, 
men det frivillige arbejde bæres i realiteten af 20-30 frivillige. 
 
Link til facebook-gruppen: 
https://www.facebook.com/groups/1607516166179629/?fref=nf  

Kontaktperson 
Steen Kallestrup  
Tlf.: 2127 4923 
E-mail: 
steen.kallestrup@gmail.com  

https://www.facebook.com/groups/1607516166179629/?fref=nf
mailto:steen.kallestrup@gmail.com
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Drop-in på Café Cadeau Hver torsdag er der på Café Cadeau ekstra opmærksomhed på at byde 
nyankomne flygtninge velkomne. Det betyder, at der vil være særlige 
arrangementer rettet mod flygtninge de forskellige torsdag i tidsrummet 
16.00-21.30: 
 

1. torsdag i måneden: Sociale aktiviteter 
2. torsdag i måneden: Mulighed for at få rådgivning fra en advokat 

om familiesammenføring (kl. 17-19) 
3. torsdag i måneden: Sociale aktiviteter 
4. torsdag i måneden: Mulighed for at få rådgivning fra en advokat 

om familiesammenføring (kl. 17-19) 
 

Andre aktiviteter vil være: Informationsaftener om aktuelle temaer, 
fællesskab, kaffe, the, og aftensmad, spil og film og mulighed for at være 
frivillig 
 
Man kan også møde op i caféen og lave en individuel aftale med en af 
caféens rådgivere. 
 
Derudover ydes gratis retshjælp hver første søndag i måneden kl. 12 
- 15 ved advokat Aage Kramp, Ryesgade 54, 2100 Østerbro. 
 
Adresse:  
H.C. Ørsteds Vej 28, 1879 Frederiksberg C 
 

Hjemmeside:  
http://www.cafecadeau.dk/dk/om-cafen/  

Kontakt 
Tlf.: 3326 2028 
E-mail: info@cafecadeau.dk  

 

Cykeltræning for begyndere Domus Vista Biblioteket har sammen med en frivilliggruppe arrangeret 
cykeltræning for begyndere.  
 
Tidspunkt:  
Onsdag kl. 15-17  
Lørdag kl. 11-13  
 
Det er muligt at låne cykler. 

 

Kontakt 
Domus Vista Biblioteket, 
bibliotekar Karen Lise Gutfelt 
(”Didde”) 
Tlf.: 3821 1950 
E-mail: kagu01@frederiksberg.dk  

Venligbohus Venligbohus er et sted der handler om at skabe fællesskaber mellem 
flygtninge og danskere. Det er et sted, hvor mennesker, der måske aldrig 
ellers ville have mødt hinanden, kan mødes, skabe venskaber og nedbryde 
fordomme.  Huset er åbnet i august 2016. 

Kontakt 
Duk op eller skriv i Facebook-
gruppen: 

http://www.cafecadeau.dk/dk/om-cafen/
mailto:info@cafecadeau.dk
mailto:kagu01@frederiksberg.dk
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Adresse:  
Onkel Dannys Plads nr. 1, København V. 

https://www.facebook.com/Venlig
boerne-K%C3%B8benhavn-
1822635827967140/ 
 

Trampolin Huset Trampolin Huset er et medborgerhus i København, der giver støtte og 
fællesskab til flygtninge. Der tilbydes forskellige klasser og aktiviteter, 
retshjælp og venskaber.  
 
Adresse:  
Thoravej 7, 2400 København NV 
 
Hjemmeside: 
http://www.trampolinehouse.dk/  

Kontakt 
Tlf.: 3220 0225 
info@trampolinehouse.dk 
 

 

 

MIDLERTIDIGE BOLIGOMRÅDER FOR FLYGTNINGE 
 

For beboerne i de tre midlertidige boligområder for flygtninge, er der forskellige sociale aktiviteter.  

Navn Beskrivelse Kontakt 

Solbjerg Solbjerg er en villa med 27 enkeltværelser samt 3 familieværelser og 3 
kvindeværelser. 
 
Adresse: 
Sdr. Fasanvej 16,  
2000 Frederiksberg 

Jens Buch, flygtningekoordinator 
Tlf.: 2898 5885 
E-mail: jebu03@frederiksberg.dk  
   
Jens Degerbøl, 
aktivitetsmedarbejder 
Tlf.: 2898 5860 
E-mail: jede02@frederiksberg.dk  

Nimbusparken Nimbusparken er et nedlagt plejehjem med store værelser m. bad/toilet og 
lille thé-køkken. Der er stort fælleskøkken på hver etage. Der skal bo 2 
personer på hvert værelse (37 stk.). Der findes desuden familieværelser, 
hvor der skal bo 4 personer pr. værelse. (10 stk.) 
 
Adresse: 
Nimbusparken 26 
2000 Frederiksberg 

 

Claus Bostrøm-Petersen. 
Tlf.: 2898 5889 
E-mail: clbo02@frederiksberg.dk  

Betty Nansens Allé På Betty Nansens Alle er der studielejligheder på 1. – 4. sal samt 6. og 7. 
salen. Der er i alt 25 værelser. 
 

Jens Buch, flygtningekoordinator 
Tlf.: 2898 5885 
E-mail: jebu03@frederiksberg.dk  

https://www.facebook.com/Venligboerne-K%C3%B8benhavn-1822635827967140/
https://www.facebook.com/Venligboerne-K%C3%B8benhavn-1822635827967140/
https://www.facebook.com/Venligboerne-K%C3%B8benhavn-1822635827967140/
http://www.trampolinehouse.dk/
mailto:info@trampolinehouse.dk
mailto:jebu03@frederiksberg.dk
mailto:jede02@frederiksberg.dk
mailto:clbo02@frederiksberg.dk
mailto:jebu03@frederiksberg.dk
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Adresse: 
Betty Nansens Allé 51-53 
2000 Frederiksberg 

 

   
Jens Degerbøl, 
aktivitetsmedarbejder 
Tlf.: 2898 5860 
E-mail: jede02@frederiksberg.dk  

 

  

mailto:jede02@frederiksberg.dk
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TILBUD RETTET MOD DEN BREDE INTEGRATION 
 

 

BOLIGSOCIALE AKTIVITETER 
 
For beboerne i de syv boligområder med boligsociale tilbud, er der forskellige boligsociale aktiviteter, der retter sig mod alle beboere. De boligsociale 
medarbejdere i boligområderne kan hjælpe den enkelte beboer med at afdække mulighederne for aktiviteter, afhængigt af den enkeltes behov. 
Aktiviteter kan fx være: Familielegegruppe, pigecafé, lektiecafé, sy og strik, afgrænsede kursusforløb, individuelt relations arbejde 

Navn Adresse  Kontakt 

Finsens Have (Christian 
Paulsensvej) 

Christian Paulsensvej 30, 2000 Frederiksberg Ditte Jensen 
Tlf.:  2898 4272 
E-mail:  dije07@frederiksberg.dk  

Boligområdet 
Søndermarkskvarteret 
(Borgmester Fischers 
Vej/Magnoliavej) 

Kvarterhuset Søndermarken, Roskildevej 63 1.sal, 2000 Frederiksberg Hildur Thorisdottir  
Tlf.: 2016 3011      
E-mail: hit@kab-bolig.dk  
 
Karen Gram 
Tlf.: 2133 0959 
E-mail: kgr@kab-bolig.dk  

Danmarksgården (Vodroffs 
Tværgade) 

 

Vodroffs Tværgade 5E st., 1909 Frederiksberg C Claus Radcliffe Pedersen  
Tlf.: 3084 5912 
E-mail: 
claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo
.dk  

Stjernen (Kong Georgs 
Vej/Mariendalsvej) 

 

Kong Georgs Vej 84 st. tv., 2000 Frederiksberg Tinna Olufsdottir 
Tlf.: 2898 4271 
E-mail: tiol03@frederiksberg.dk 

Solbjerg Have (Solbjerg 
Have/Lauritz Sørensens Vej) 

Finsensvej 141, 2000 Frederiksberg 

 
Kresten Bang Heinfelt  
Tlf.: 2363 8929 
E-mail: Krh@kab-bolig.dk  

Lindevangskvarteret og 
Flintholm Allé (Flintholm 
Alle/Finsensvej) 

Flintholm Allé 35 st., 2000 Frederiksberg  

 
Mahdis Ghiassi-Larsen 
E-mail: magh02@frederiksberg.dk 
Tlf.: 28 98 30 33 

 
SÆRLIGE INDSATSER I OMRÅDERNE MED BOLIGSOCIALE AKTIVITETER 
 

mailto:dije07@frederiksberg.dk
mailto:hit@kab-bolig.dk
mailto:kgr@kab-bolig.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:tiol03@frederiksberg.dk
mailto:Krh@kab-bolig.dk
mailto:magh02@frederiksberg.dk
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Fremskudt UU-indsats på 
Stjernen og i 
Søndermarkskvarteret 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Stjernen (Kong Georgs Vej/Mariendalsvej) og i Søndermarkskvarteret 
(Borgmester Fischers Vej/Magnoliavej/Sofus Francks Vænge/Helge Rodes 
Alle) er der fremskudt UU-vejledning og mulighed for samtale med 
sagsbehandler. Det vil sige vejledning i lokalområderne og med mulighed 
for individuelle aftaler. 
 

Kontakt Ungecentret 
Torben Kofoed-Nielsen 
Tlf.: 28 98 03 46 
E-mail toko01@frederiksberg.dk 
 
 
 
 
 

Bydelsmødre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bydelsmødrene er gode til at skabe kontakt til, og hjælpe udsatte kvinder, 
som lever isoleret, som ikke ved meget om det danske samfund. Mange 
kvinder, der kommer til Danmark kan have udfordringer med det danske 
sprog, og mange har måske mistillid til det kommunale system - eller har 
blot svært ved at forstå systemet. Derudover er mange indenfor denne 
gruppe belastede af sociale og/eller økonomiske problemstillinger og af 
helbredsmæssige problemer. Udgangspunktet for hjælpen er altid 
kvindernes behov. 
 
 
 

Kontakt til bydelsmødrene i 
boligområdet Danmarksgården 
Shazia Mughal  
Tlf.: 6067 0844 
E-mail: 
shazianoreenmughal@hotmail.com  
 
Kontakt til bydelsmødrene i 
boligområdet Stjernen 
Shazia Mughal  
Tlf.: 6067 0844 
E-mail: 
shazianoreenmughal@hotmail.com  
 
Kontakt til bydelsmødrene i 
boligområdet Søndermarken 
Nada Al Zein 
E-mail: nada_al_zein@live.dk  
 
 

 

  

mailto:toko01@frederiksberg.dk
mailto:shazianoreenmughal@hotmail.com
mailto:shazianoreenmughal@hotmail.com
mailto:nada_al_zein@live.dk
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TILBUD TIL BØRN OG UNGE 
 

LEKTIEHJÆLP 

Frivillige lektiecaféer for børn 
og unge 

Frederiksberg Kommune gennemfører i samarbejde med Ungdommens 
Røde Kors og Frivillignet (Dansk Flygtningehjælp) lektiecaféer for børn og 
unge følgende steder på Frederiksberg: 
 
Frederiksberg Hovedbibliotek: mandag og onsdag fra kl. 16.00-18.00 
Falkoner Plads 3, 2000 Frederiksberg 
(Voksne er også velkomne i lektiecaféen) 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteket i Domus Vista: tirsdag kl. 14.00-16.00 og onsdag kl. 15.00-
17.00 
Nordens Plads 4, 2000 Frederiksberg 
(Voksne er også velkomne i lektiecaféen) 
 
 
Lektiecaféen i Danmarksgaarden: tirsdag og torsdag kl. 17-19 
Vordroffs Tværgade 3A, st., 1909 Frederiksberg C 
 
 
 
Lektiecafe i Søndermarkskvarteret, mandag og onsdag kl. 14.30-17.00 
Kvarterhuset, Roskildevej 63, 1. sal (ovenpå Netto). 
 

 
 
 
 
Hanne Hess  
tlf:38 21 18 42 e-mail: 
hala02@frederiksberg.dk 
eller 
Anne Marie Johnsen  
tlf: 38 21 18 00 / 38 21 18 86 
e-mail: anjo02@frederiksberg.dk 
 
 
 
Karen Lise Gutfelt (”Didde”) 
Tlf.: 3821 1950 
E-mail: kagu01@frederiksberg.dk 
 
 
 
Claus Radcliffe Pedersen  
Tlf.: 3084 5912 
E-mail: 
claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo
.dk  
 
Karen Gram 
Tlf.: 2133 0959 
E-mail: kgr@kab-bolig.dk  
 

FRITIDSAKTIVITETER 

Frivillige fritidsklubber for 
børn og unge 

Frederiksberg Kommune gennemfører i samarbejde med Ungdommens 
Røde Kors, Frivillignet og boligorganisationerne klubaktiviteter for børn og 
unge følgende steder på Frederiksberg: 
 
Drengeklubben Stjernen, torsdag fra 17.00 - 19.00 
Tilbud til drenge i alderen 8 - 13 år 

 
 
 
 
Tinna Olufsdottir 
Tlf.: 2898 4271 

mailto:hala02@frederiksberg.dk
mailto:anjo02@frederiksberg.dk
mailto:kagu01@frederiksberg.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:kgr@kab-bolig.dk
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Kong Georgs Vej (Den gule pavillon) 2000 Frederiksberg 
 
Pigeklubben på Flintholm Alle, mandag kl. 17.00-19.00 
Tilbud til piger mellem 8 og 13 år 
Flintholms Alle 35, 2000 Frederiksberg 
 
Pigeklubben i Danmarksgården, mandag kl. 18.00-20.00  
Tilbud til piger i alderen 9 - 13 år 
Vordroff Tværgade 3A, st., 1909 Frederiksberg C 

E-mail: tiol03@frederiksberg.dk 
 
Mahdis Ghiassi-Larsen 
E-mail: magh02@frederiksberg.dk 
Tlf: 28 98 30 33 
 
Claus Radcliffe Pedersen  
Tlf.: 3084 5912 
E-mail: 
claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo
.dk  
 

Fodboldskole (efterårsferien) I efterårsferien arrangeres fodboldskole for børn og unge på Frederiksberg 
(1.-8. klasse) fra de boligsociale områder.  
  

 

Kontakt  
Boligsocial medarbejder på 
Danmarksgården 
Claus Rathcliffe Pedersen. 
Tlf.: 3084 5912 
E-mail: 
claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo
.dk  

 
Sommerlejr (Ungdommens 
Røde Kors) 
 
OBS: Det koster kommunen 
omkring 2.500 kr. pr. barn 

I sommerferien afholder URK en række sommerlejre for udsatte børn i 
alderen 7-13 år. Lejrene køres udelukkende af frivillige, som skaber et 
miljø, hvor børnene kan få lov at være sig selv, holde ferie og få nye 
venskaber og oplevelser. 
 
For at komme i betragtning til en sommerlejr, skal de sociale myndigheder 
indstille barnet til en plads (hvorefter denne skal godkendes af URK). Dette 
kan ske via linket: http://ferielejr.dk/bliv_indstiller, eller alternativt ved 
kontakt direkte til lejrledelsen. Frederiksberg Kommune er tilknyttet 
Solskinslejren som ligger i uge 28, men man kan dog også indstille et barn 
til en anden lejr via linket over.  
 
OBS. for at kunne indstille børn, skal man være oprettet i URK’s system 
som ”kommunal indstiller”. Dette kan man også blive på ovenstående link.  

 

Kontaktinfo på lejrledelsen på 
Solskinslejren 
Lejrleder Christina Uno Knudsen 
61 67 96 99 eller 
christina@uknet.dk  

Lejrleder Thomas B. Knudsen 

26 14 96 99 eller cut@uknet.dk  

Lejrleder Søren Knudsen 

61 71 15 01 

eller mr.sbknudsen@gmail.com  

Lejrleder Jane Duncker 

28 40 93 76 eller jane@urkmail.dk  

 

mailto:tiol03@frederiksberg.dk
mailto:magh02@frederiksberg.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
mailto:claus.ratcliffepedersen@net.lejerbo.dk
http://ferielejr.dk/bliv_indstiller
mailto:christina@uknet.dk
mailto:cut@uknet.dk
mailto:mr.sbknudsen@gmail.com
mailto:jane@urkmail.dk
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Fritidsguiderne Fritidsguiderne Frederiksberg hjælper børn bosat på Frederiksberg i gang 
med et aktivt foreningsliv. Frivillige fritidsguider støtter børn og unge under 
18 år med at afklare interesser og starte i en forening eller et fritidstilbud. Se 
mere om muligheder for gratis medlemskab det første år under ”Fritidspas”. 
 
 

Kontakt 
Louise Linnet Christensen 
Tlf.: 2898 0121 
E-mail: 
frederiksberg@foreningsguiderne.d
k  
Loch07@frederiksberg.dk  
 

Fritidspas Fritidspasset er en kontingentstøtteordning til det organiserede foreningsliv 
(herunder idrætsforeningerne) på Frederiksberg. Fritidspasset er målrettet 
de børn og unge (mellem 0 og 18 år), der ikke er medlem af en forening og 
hvis forældres økonomiske situation betyder, at de ikke har mulighed for at 
betale kontingent til en fritidsaktivitet. Der kan ydes støtte til at dække 
udgifterne til kontingentet for to sæsoner (svarende til et år i alt) i én 
forening, dog max 2.000 kr. pr. barn.  

Kontakt 
Louise Linnet Christensen 
Tlf.: 2898 0121 
E-mail: 
frederiksberg@foreningsguiderne.d
k  
Loch07@frederiksberg.dk  
 
 

Streetfodbold – Arena 
Spartacus 

Arena Spartacus arrangerer streetfodbold i boligområderne, som er åbent 
for børn og unge (8-18 år). Følgende steder er det muligt at deltage på 
Frederiksberg: 

 Søndermarken: Tirsdag 16.00-17.30 

 Solbjerg Have: Tirsdag 16.00-17.30 

 Danmarksgården: Mandag 16.30-18.00 

 Stjernen: Mandag 16.30-18.00 
 

Kontakt 
Sune Nicolajsen 
Tlf.: 2898 5058 
E-mail: suni10@frederiksberg.dk  

MENTORORDNINGER 

UU-centeret - Den frivillige 
mentorordning for sårbare 
unge 

En mentorordning for sårbare unge i alderen 16-29, hvor målet er at skabe 
en positiv udvikling i den unges liv.  
 
http://denfrivilligementorordning.dk/ 

Kontakt 
Mentorkoordinator 
Gitte Schelde 
Tlf.: 2898 3664 
E-mail: gisc02@frederiksberg.dk  
 

Mentorordning hos Center for 
Forebyggelse af Eksklusion 

CFE har et mentorkorps til etniske minoritetsgrupper, herunder børn og 
unge + forældre mhp at øge deres integration i Danmark:  
 
Hjemmeside: 
http://cfe.dk/projekter/mentorkorps/ 

Kontakt: 
Tlf.: 7020 5118 
E-mail: info@cfe.dk  

 

mailto:frederiksberg@foreningsguiderne.dk
mailto:frederiksberg@foreningsguiderne.dk
mailto:Loch07@frederiksberg.dk
mailto:frederiksberg@foreningsguiderne.dk
mailto:frederiksberg@foreningsguiderne.dk
mailto:Loch07@frederiksberg.dk
mailto:suni10@frederiksberg.dk
http://denfrivilligementorordning.dk/
mailto:gisc02@frederiksberg.dk
http://cfe.dk/projekter/mentorkorps/
mailto:info@cfe.dk
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TILBUD TIL VOKSNE 
 
SPROGHJÆLP 

Sprogcafé på VUF 
(Frivillignet, Dansk 
Flygtningehjælp) 

På Sprogcaféen på VUF er der mulighed for at kursister kan få hjælp af 
frivillige til samtaletræning og sprogstøtte ud fra forskellige emner. 
Ordningen er et supplement til 1:1 sproghjælp på VUF. Sprogcaféen er 
etableret i samarbejde med VUF’s ledelse og medarbejdere. 
Sprogcaféen er for for alle kursister, der er i gang med at lære dansk. 
 
Åbningstider: 
Tirsdag kl. 10.30-13.00 
 
 
 
Torsdag kl. 10.30-12.30 
 
 
Adresse:  
Lindevangs Allé 8 – 12, 2000 Frederiksberg 

 
 
 
 
 
 
Birte Winder (Tirsdagsholdet) 
Mobil: 3022 0606 
E-mail: birtewinder@hotmail.com 
 
Ruth Gjørlund Sørensen 
(Torsdagsholdet) 
Tlf.: 3834 4180 
Mobil: 4038 3090 
E-mail: ruthgjorlund@webspeed.dk   

Én-til-én sproghjælp på 
Frederiksberg  
(Frivillignet, Dansk 
Flygtningehjælp) 

Sproghjælpen på Frederiksberg tilbyder én-til-én sprogtræning og/eller 
lektiehjælp for voksne, der er i gang med at lære det danske sprog. Det er 
primært sprogskole-elever fra VUC Frederiksberg (VUF), som benytter sig 
af tilbuddet.  
 
Der er ikke faste åbningstider for én-til-én sprogundervisning. Kontakt 
foregår pr. mail eller telefon, men det er derudover muligt at udfylde en 
tilmeldingsformular på deres hjemmeside:  
http://intra.frivillignet.dk/log-ind-paa-intra/hovedstaden/sproghjaelpen-paa-
frederiksberg/sproghjaelpen-paa-frederiksberg/?no_cache=1.  

Kontakt  
Tlf.: 2751 1867 
E-mail: sproghjaelp@gmail.com  

Lektiecafé for voksne på 
Domus Vista  

Lektiecaféen er for voksne, hvor man bl.a. kan træne samtale og blive 
bedre til dansk.  
 
Alle er velkomne og det kræver ingen tilmelding. 
 
Åbningstider: 
Mandag kl. 15.00-16.00 
Onsdag kl. 14.00-15.00 

Kontakt 
Karen Lise Gutfelt (”Didde”) 

Tlf.: 3821 1950 
E-mail: kagu01@frederiksberg.dk 
 

Tabadul sprogudveksling Dansk-arabisk sprogudveksling Kontakt  
Tlf.: 5176 3347 

mailto:birtewinder@hotmail.com
mailto:ruthgjorlund@webspeed.dk
http://intra.frivillignet.dk/log-ind-paa-intra/hovedstaden/sproghjaelpen-paa-frederiksberg/sproghjaelpen-paa-frederiksberg/?no_cache=1
http://intra.frivillignet.dk/log-ind-paa-intra/hovedstaden/sproghjaelpen-paa-frederiksberg/sproghjaelpen-paa-frederiksberg/?no_cache=1
mailto:sproghjaelp@gmail.com
mailto:kagu01@frederiksberg.dk
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Vil du deltage i en udveksling mellem det danske og det arabiske sprog? På 
Osramhuset hjælper etniske danskere og personer med en anden etnisk 
baggrund hinanden med at lære dansk og arabisk samt lærer nyt om 
Mellemøsten og Danmark. 
 
Tidspunkt: 
Torsdag kl. 17.00-19.00 
 
Adresse:  
Osramhuset 
Valhalsgade 4, 2200 København N 
 
Hjemmeside:  
https://kulturn.kk.dk/osramhuset/tabadul-sprogcafe  
 

E-mail: 
najabjornsson@hotmail.com  
 

CYKELTRÆNING 

Cykeltræning for begyndere Domus Vista Biblioteket har sammen med en frivilliggruppe arrangeret 
cykeltræning for begyndere. Det sker hver onsdag kl. 15-17 og  lørdag kl. 
11-13. Det er muligt at låne cykler. 
Kontakt: 
 

Kontakt 
Domus Vista Biblioteket, 
bibliotekar Karen Lise Gutfelt 
(”Didde”) 
Tlf.: 3821 1950 
E-mail: kagu01@frederiksberg.dk  

Cykeltræning for begyndere v. 
Røde Kors Hovedstaden 

Cykeltræning for voksne med anden etnisk baggrund end dansk.  
 
Hjemmeside:  
http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-vi/integration/cykeltraening/ 

Kontakt 
Udviklingskonsulent Cecilie Herløw 
Tlf.: 2291 5962  
E-mail: ch@rodekors.dk 

VÆRESTEDER 

Mødestedet – Kirkernes 
arbejde blandt flygtninge og 
indvandrere 

Mødestedet Danmission tilbyder cafémiljø, samtaler, fællesskaber, 
rådgivning, lektiehjælp og højskoleaften for indvandrere og flygtninge. 
 
Hjemmeside:  
http://danmission.dk/moedestedet/  

Kontakt  
Tlf.: 3321 2703 
E-mail: moedested@danmission.dk 
Link til facebookside: Facebook 
 

https://kulturn.kk.dk/osramhuset/tabadul-sprogcafe
mailto:najabjornsson@hotmail.com
mailto:kagu01@frederiksberg.dk
http://hovedstaden.drk.dk/det-goer-vi/integration/cykeltraening/
mailto:ch@rodekors.dk
http://danmission.dk/moedestedet/
mailto:moedested@danmission.dk
https://www.facebook.com/M%C3%B8destedet-107434752618226/timeline/


 

17 

Værested for psykisk 
sårbare/Muhabet 

Værested på Nørrebro for psykisk syge og traumatiserede mennesker med 
fokus på flygtninge og indvandrere.  
Hovedaktiviteterne er fællesskab om at lave og spise mad sammen, 
lektiehjælp til børn og voksne samt brobygning ml brugerne og det offentlige 
system. 
 
Hjemmeside:  
http://www.muhabet.dk/ 

Kontakt 
Tlf.: 3672 6583 
E-mail: muhabet@muhabet.dk  

Sabaah Tilbyder sociale aktiviteter og rådgivning til homoseksuelle, biseksuelle og 
transkønnede med anden etnisk baggrund. 
 
Hjemmeside: 
http://sabaah.dk/ 

Kontakt 
Tlf.: 3323 2000 
E-mail: info@sabaah.dk 

SÆRLIGT MÅLRETTET KVINDER 

Telefonrådgivning v. 
Interkulturelt Kvinderåd 

Telefonrådgivning til etniske minoritetskvinder og deres familier. 
Størstedelen af henvendelserne drejer sig om familieforhold og konflikter, 
herunder spørgsmål om skilsmisse, børn/unge og forhold generelt. 
Kvinderne har spørgsmål om skilsmisse, forældremyndighed mm. 
Unge piger og kvinder kontakter også i større omfang rådgivningen, med 
spørgsmål relateret til social kontrol og æresrelaterede konflikter. 
 
Åbningstider for telefonrådgivning:  
Åben hver mandag – torsdag kl. 10-13 og onsdag kl. 17-20 
 
Hjemmeside: 
http://interkultureltkvinderaad.dk/telefonraadgivning/  
 

Kontakt 
Telefonrådgivningen 
Tlf.: 7020 4909 

Mødested for arabiske kvinder 
(Lindebutikken) 

Mødested for arabiske kvinder (Lindebutikken)  
Kvinder med arabisk baggrund mødes for at lære om kost og bevægelse og 
øve sig i sprog. Der laves bl.a. yoga. 
 
Tidspunkt:  
Onsdag kl. 10.00-15.00 
Søndag kl. 10.00-15.00 
 
Adresse:  
Lindebutikken  
Dalgas Boulevard 115, st., 2000 Frederiksberg 

Kontakt 
Konsulent i Frederiksberg 
Kommune Mahdis Ghiassi-Larsen 
E-mail: magh02@frederiksberg.dk 
Tlf: 28 98 30 33 
 

http://www.muhabet.dk/
mailto:muhabet@muhabet.dk
http://sabaah.dk/
http://sabaah.dk/kontakt/info@sabaah.dk
http://interkultureltkvinderaad.dk/telefonraadgivning/
mailto:magh02@frederiksberg.dk
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Kvindenetværket - Mødested 
for kvinder med anden etnisk 
baggrund end dansk 
(Flintholm Allé) 

Mødested for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk 
Det er primært kvinder der bor på Flintholm, der bruger netværket (men alle 

kvinder er velkomne). Kvinderne mødes om forskellige aktiviteter, 
heriblandt dansktræning hver 14. dag (i samarbejde med Frivillignet) og 
sundhedsformidling hvert 14. dag med motion, råd og vejledning (i 
samarbejde med Sundhedscentret). Herudover debatterer kvinderne 
forskellige samfundsrelevante temaer, tager på udflugt, laver sund mad 
mv.  
 
Tidspunkt:  
Tirsdag kl. 18.00-20.00 
 
Adresse:  
Flintholm Allé 35, st. th., 2000 Frederiksberg 

Kontakt 
Shazia Mughal  
Tlf.: 6067 0844 
E-mail: 
shazianoreenmughal@hotmail.com  

Kvindenetværket – Mødested 
for kvinder med anden etnisk 
baggrund end dansk 
(Danmarksgården) 

Mødested for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk  

Alle kvinder er velkomne i netværket. Kvinderne mødes om forskellige 
aktiviteter, heriblandt dansktræning hver 14. dag (i samarbejde med 
Frivillignet) og sundhedsformidling hvert 14. dag med motion, råd og 
vejledning (i samarbejde med Sundhedscentret). Herudover debatterer 
kvinderne forskellige samfundsrelevante temaer, tager på udflugt, laver 
sund mad mv.  
 
Tidspunkt:  
1. og 3. onsdag i måneden fra 17-21 
 
Adresse:  
Danmarksgården 
Vordroffs Tværgade 3C, 1909 Frederiksberg 

Kontakt 
Shazia Mughal  
Tlf.: 6067 0844 
E-mail: 
shazianoreenmughal@hotmail.com 

 

  

mailto:shazianoreenmughal@hotmail.com
mailto:shazianoreenmughal@hotmail.com
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BIBLIOTEKERNES TILBUD 
 
Bibliotekerne er neutrale, hyggelige og gratis steder at være, både alene og som mødested med andre. Samtidig er det muligt at få svar på og hjælp 
til rigtig mange spørgsmål, man måtte have. 

Tilbud på bibliotekerne Bibliotekerne har følgende tilbud: 

 Bøger på 18 forskellige sprog – og flere kan bestilles 

 Mulighed for at låne en computer, at printe (koster 1 kr./side) og 
scanne 

 Adgang til gratis WiFi 

 Personlig hjælp til at blive digital borger og til at bestille NemID 

 I IT-caféen, der er åben 2 gange om ugen på både 
Hovedbiblioteket og Domus Vista, er der hjælp til opdatering af 
egen bærbar og brug af diverse på computeren 

 Adgang til LibraryPress Display der giver adgang til den trykte 
udgave af 1700 aviser fra 92 land på 48 sprog, bl.a. mange 
arabiske aviser (der er også en web-adgang) 

 Adgang til Zinio, der har mange engelsksprogede blade, fx Elle og 
The Economist 

 
Derudover er det muligt, at booke en rundvisning på Hovedbiblioteket, hvor 
mulighederne for brug af biblioteket præsenteres mere uddybende. Dette 
kan både bookes for enkeltpersoner, familier og modtageklaser. 
Rundvisningerne kan være på dansk, engelsk eller fransk. 
 
Se desuden aktiviteter som cykeltræning, lektie- og sproghjælp ovenfor. 
 
Hovedbiblioteket 
Falkoner Plads 3, 2000 Frederiksberg 
 
Biblioteket Domus Vista 
Nordens Plads 4, 2000 Frederiksberg 

 

Kontakt til Hovedbiblioteket 

Anne Marie Johnsen 

Tlf.: 3821 1886 

E-mail: anjo02@frederiksberg.dk  

 

Kontakt til Biblioteket Domus 

Vista  

Tlf.: 3821 1950 
E-mail: domus@frb.dk  

 

mailto:anjo02@frederiksberg.dk
mailto:domus@frb.dk

