
 
 
 

Vil du hjælpe udsatte mennesker i Herning? 
 
Har du lyst til at gøre noget godt for udsatte mennesker i Herning? Så søger Blå Kors Varmestue 
Herning frivillige, der enten kan hjælpe i køkkenet, være sammen med brugerne, hjælpe bru-
gerne med digitale udfordringer eller noget helt fjerde – eller måske lidt af det hele? 
 
Brugerne af varmestuen er en god blanding af hjemløse, fattige, mennesker med misbrug, psykisk 
sårbare eller ensomme. På varmestuen gør vi, hvad vi kan for at have plads til alle – og hjælpe alle. 
Men for at kunne lykkes med det, er vi afhængige af, at der også er frivillige, som vil være med. 
Det kan både være med praktiske ting eller med et mere socialt fokus, hvor man udover alminde-
ligt samvær med brugerne også kan hjælpe med udfordringer i deres hverdag – f.eks. følge med til 
lægen, hjælpe med digitale problemer osv. 
 
Blå Kors Varmestue Herning har døgnåbent hele året rundt. Her kan mennesker i nød komme ind 
og slappe af og få mad, fællesskab, hjælp, rådgivning, varme mv. Varmestuen bliver både brugt 
som et socialt opholdssted, café, spisested og herberg af varmestuens ca. 120 daglige brugere. 
 
Arbejdsområder:  

 Samvær med brugerne. 
 Hjælp i køkkenet - tilberedning og salg af mad, smørrebrød, kaffe mv. 
 Varemodtagelse. 
 Oprydning og rengøring. 

 
Vi forventer, at du: 

 Er engageret og kan arbejde 1-2 gange om ugen. 
 Er stabil og loyal mod Blå Kors Danmarks livs- og menneskesyn. 
 Har lyst til at gøre en forskel for andre. 

 
Vi kan tilbyde: 

 At være med til at gøre en forskel for mennesker i nød. 
 Selvstændige og fleksible arbejdsopgaver. 
 Kollegialt fællesskab med en engageret flok af frivillige og ansatte. 

 
For nærmere information kontakt Sanne på 96 28 54 30 – eller kig forbi. 
 
Blå Kors Varmestue Herning er en del af Blå Kors Danmark, som er en diakonal, social hjælpeorga-
nisation, der hjælper udsatte mennesker i Danmark. 
 
 
 

 


