
ET BEDRE LIV

TIL DIG, 
DER SØGER

HJÆLP

Nytorv 8 · 7700 Thisted · tlf. 97 91 18 77
post@frivilligthy.dk · www.frivilligthy.dk

Vi har tid 
til at snakke
med dig...

Hvem er vi?
Vi er FrivilligThy, og vores opgave er både
at holde selvhjælpsgrupper for mennesker,
der har brug for nogen at snakke med, og
at være serviceorgan for de frivillige sociale
foreninger. FrivilligThy består både af an-
satte og af frivillige, som gør et stort stykke
arbejde. Desuden står vi for værestedet
”Hovedkvarteret” for mennesker med 
erhvervet hjerneskade.



Hvilke selvhjælps-
grupper er der?
Vi har selvhjælpsgrupper, der består af
mennesker, som har problemer, der ligner
dine. Vi har blandet andet selvhjælps-
grupper for:

• Mennesker i sorg
• Unge og ældre ensomme
• Pårørende til demente
• Mennesker med depression
• Skilsmisseramte
• Mennesker med angst

Har du behov for en selvhjælpsgruppe, vi
ikke har, kan du kontakte os. Måske vi kan
starte en, som matcher dine behov.

Hvad er en 
enesamtale?
Det er ikke alle, der er gode til at håndtere
deres problemer i en gruppe, og de kan få
en enesamtale med en erfaren frivillig under
fire øjne. Den frivillige har tavshedspligt, og
hvad der bliver sagt i det lukkede rum, for-
bliver der. Frivilligcentret har lokaler, som er
velegnede til denne private samtale.

Hvad kan de frivillige?
De frivillige har på kurser lært at sætte en
selvhjælpsgruppe i gang og at håndtere en
enesamtale. Læg dertil flere års menneske-
lig erfaring og dén empati for medmenne-
sker, som er afgørende, når man sidder
over for én, der er i nød. De frivillige kan
ikke løse dine problemer, men de kan
hjælpe dig gennem dem.

Hvad kan en 
selvhjælpsgruppe?
En selvhjælpsgruppe består af mennesker,
som befinder sig samme sted i livet som dig.
I selvhjælpsgruppen deles følelser, oplevel-
ser og erfaringer om et fælles emne. En
selvhjælpsgruppe er et trygt rum med lige-
sindede, hvor du kan sætte ord på det, der
er svært.
To frivillige, der har tavshedspligt, sætter
selvhjælpsgruppen i gang, og når gruppen
er klar til at fortsætte alene, trækker de fri-
villige sig. Deraf navnet selvhjælpsgruppe:
Det er hjælp til selvhjælp.  
En selvhjælpsgruppe består af 4-6 deltagere,
og der bliver intet skrevet ned. Der er ingen
journalnumre – det er menneske til menne-
ske. 
Du kan også få en enesamtale, hvis du har
behov for det.


