
 

 

 

 

 

 Social, Job og Sundhed 
Den 30. marts 2020 

Oversigt over fysiske og digitale fællesskaber til udsatte borgere 
 

Se om der er fysisk åbent på de enkelte tilbuds hjemmeside eller facebook-side 

GRO, Åben rådgivning 
Du kan få hjælp til at løse helt konkrete, praktiske problemer eller en snak med en rådgiver, 
som kan hjælpe dig til at blive mere klar over, hvad du gerne vil have hjælp til og viden om 
dine muligheder. Du behøver ikke at være visiteret på forhånd. 
Kontakt pr. telefon: 46 31 54 09 eller mail: gro@roskilde.dk 
Se mere: https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/gro-.asp  

Makers Corner:  

Makers Corner er et aktivitets- og samværssted for borgere med sårbarhed eller psykiske 

vanskeligheder. Her kan du møde andre, og deltage i forskellige aktiviteter og tilbud, samt 

bruge de støtte- og rådgivningsmuligheder der er. Makers Corner er et åbent tilbud, det vil 

sige at du ikke skal visiteres til at komme her. Du kan vælge bare at dukke op, eller du kan 

ringe i forvejen og aftale at blive mødt, hvis du synes det er bedst sådan. Du kan også tage 

din vejleder eller pårørende med, hvis du har brg for det.   

På Facebook-gruppen er opslag om telefonisk eller Skype-kontakt med medarbejdere. Her er 

også video-opslag og mulighed for at kontakte andre brugere, ligesom der kan aftales 1:1-

gåture: 

https://www.facebook.com/pg/MakersCornerRoskilde/posts/?ref=page_internal  

Kafé Klaus, Kirkens Korshær Roskilde:  

Kafe Klaus er en varmestue for udsatte mennesker, hjemløse, misbrugere, psykisk syge, 

ensomme m.v. Det er Kirkens Korshær der står bag. Kaféen i St. Højbrøndsstræde holder pt. 

nødåbent alle dage mellem kl. 9-13 samt kl. 16-20. Her udleveres mad to-go, og dem der ikke 

har noget hjem kan sidde en overdækket terrasse og spise, læse avis og snakke. Der er 

stadig adgang til bad og rent tøj samt udlevering af soveposer m.v. 

Se Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/kirkenskorshaerroskilde/posts/?ref=page_internal 

Røde Kors Roskilde SnakSammen.dk: 

Røde Kors har i samarbejde med Boblberg lanceret SnakSammen, som er en digital løsning, 

hvor mennesker kan møde en Røde Kors frivillig uden at mødes fysisk, men over video: 

http://roskilde.drk.dk/blog/2020/03/29/roedekors-og-boblberg-lancerer-snaksammen/ 

Headspace  
Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Her er ingen 
problemer for store eller små, og du kan tale om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst 
til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger. Alt foregår på unges præmisser, og 
alle unge kan være fuldstændigt anonyme, hvis de ønsker det. Der er oprettet en national 
headspace-telefonlinje: 25 97 00 00. Her kan du ringe og tale med en rådgiver hver dag kl. 
12:00-18:00.  
Chatten er også fortsat åben mandag-fredag kl. 12:00-18:00.  

Se mere på:  

https://www.facebook.com/pg/headspaceroskilde/posts/?ref=page_internal eller 

https://www.headspace.dk/roskilde  
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Cyberhus  
er et klubhus på nettet for børn og unge, der er mellem 9 og 23 år. Du kan skrive til en 
voksen og få rådgivning via brevkasser og chat, dele tanker i ung-til-ung, lave billeder eller 

bare hænge ud. Du møder rådgivere, der er ansat i Roskilde kommune. Du er stadig anonym, 

og alle rådgiverne er blevet undervist af Cyberhus' rådgivningsteam.  
https://cyberhus.dk/ung-i/roskilde 

INSP! 

INPS er et åbent aktivitets- og kulturhus med café og takeaway: 

https://www.insp.dk/ 

https://www.facebook.com/pg/INSPRoskilde/posts/?ref=page_internal  

Ventilen  

Er åben som virtuelt fællesskab med et online tilbud hver aften kl. 16-18 (for de, der tidligere 

har haft fremmøde). Et mødested, hvor unge mennesker er i tæt kontakt, spiller brætspil og 

laver mad sammen. 

Se mere:  

https://ventilen.dk/roskilde/ og 

https://www.facebook.com/pg/VentilenRoskilde/posts/?ref=page_internal  

Plexus 

Et sted for borgere ml. 18 og 35 år at møde andre til at købe ind, lave mad og spise sammen, 

spille eller se en film. 

http://www.plexusroskilde.dk/om-os/  

https://www.facebook.com/pg/PlexusRoskilde/posts/?ref=page_internal  

Foreninger, der rådgiver om psykisk sårbarhed  
Der findes kontaktoplysninger på de konkrete foreninger her:  

https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/raadgivning.asp  

Roskilde Frivillighedscenter  

Via https://www.frivilligcenter-roskilde.dk/corona kan du læse mere om, hvad de forskellige 

foreninger i RFC tilbyder af kontakter. 
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