Kontakt
1

Forening
Vil gerne have faste lokaler

A-klubben

Har egne lokaler, vil bruge huset til
foldere
JA – alle tiders, da foreningen er inaktiv på
grund af lokalemangel

Aktivitetsgården 4H

3

Vil gerne have faste lokaler

Børnehjælpsdagen

4

Fast kontortid, møder, foredrag, socialt
med andre foreninger

Børns Voksenvenner

5

Vil gerne være husets cafe – drevet af
frivillige
Vil bruge frivilligcentret

Cafe Smilehullet

6

Vil gerne have faste lokaler

Dansk Folkehjælp

7

Vil bruge huset - mangler til kontor,
mødelokaler for FU samt lokale til foredrag
og bestyrelsesmøder (ca. 30 personer)

Danske Handicap Organisationer (20 foreninger)

8

Dansk Handicap Forbund

9

Afventer, evt. aktiviteter for medlemmer +
kontortid
Vil bruge frivilligcentret + mødelokaler

10

Vil gerne have faste lokaler

Diabetesforeningen

11

JA – meget interesserede, har hårdt brug

Fibromyalgiforening SAKURA

2

Astma-Allergiforeningen Sydfyn

Dansk Flygtningehjælps frivillig gruppe i Svendborg

Dansk Røde Kors

12

for et ”intimt” møderum, hvor de kan
lukke døren og tale i fred
Ja! Håber at et fællesskab vil gøre dem
mere synlige

Foreningen for pårørende til depressionsramte

13

Har eget hus

Frelsens Hær

14

Vil gerne være sekretariat og bo i huset!

Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker

15

Vil bruge huset!!

Frivilligrådet

16

JA- aktiviteter bare her i efteråret, hvor vi
har lejet og lånt lokaler i Fredens Kirkes
Sognehus, Hotel Svendborg, Multihuset.
Kontor og lager i hjemmet
Vil gerne have kontortid, møder, foredrag,
kreativt værksted

Gigtforeningen Sydvestfyns kreds

18

Vil gerne deltage i cafe, benytte kontor og
kopi faciliteter, holde møder og have faste
træffetider

Hjerneskadeforeningen Sydfyn

19

Ja – har hårdt brug for det

Hjerteforeningen

20

Er interesseret i at låne lokaler

Home Start

21

Vil bruge frivilligcentret

Kirkens Korshær

22

Har interesse for større lokaler

Kræftens bekæmpelse

17

Hjernesagen, lokalforening for Sydfyn

23

Har egne lokaler, vil bruge huset til større
møder

Mødrerådgivningen

24

Vil bruge huset til møder og
generalforsamling; vil have et lagerrum

Natteravnene

25

Har eget hus; vil bruge huset til foldere

Offerrådgivning

26

Vil gerne bruge huset til møder og til
foldere

Pårørendegruppen til psykiske syge i Svendborg

27

Vil bruge cafe, mødelokaler og depotrum

Red Barnet

28

Vil gerne have faste lokaler

Scleroseforeningens lokalafdeling for Langeland-Svendborg

29

Interesseret i faste lokaler

Vi Gør – unge førtidspensionister

30

Vil gerne have faste kontortider og holde
arrangementer

Ældresagen

31

Har lokaler; håber de kan gøre brug af et
frivillighus

Ældresagen Egebjerg

