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Rådgivningscaféen 
Et tilbud til dig, der oplever 

psykiske eller sociale 

udfordringer i hverdagen 

Velkommen i Rådgivningscaféen  

I Rådgivningscaféen kan vi hjælpe dig og 

dine pårørende, hvis du er over 18 år og 

oplever psykiske eller sociale udfordringer i 

hverdagen.  
 

Du kan bl.a. få hjælp til:  

 At klare din hverdag  

 At få overblik over din økonomi  

 At håndtere stress eller følelser 

 At skabe struktur i hverdagen  

 At være pårørende  

 At håndtere ensomhed  

 At få kontakt til frivillige organisationer 

 At håndtere dine psykiske udfordringer  

 At skabe dialog med dit netværk  

 At opnå et selvstændigt og meningsfyldt liv 

Læs mere om Rådgivningscaféen her i pjecen.  



 

Åbningstider i Rådgivningscaféen: 
 
 Skiftesporet  

Lille Værløsevej 36 A, Værløse  
Mandag kl. 14-17 og Fredag kl. 12-14    
 

 Lyspunktet  
Nygårdterrasserne 221A, Farum  

Tirsdag - Onsdag kl. 14-16 

Torsdag kl. 14-17.  
Lørdag kl. 13-14 (kun for akutte 
henvendelser)  
 

Rådgivningscaféen har lukket søn- og 
helligdage. 

 

 

Kontaktinfo: 
 
 Telefon nr.: 72 16 51 45 
  Email: r.cafe@furesoe.dk 

 
Begge typer henvendelser besvares  først i 

åbningstiden 
 

 

 

 

VELKOMMEN TIL 

RÅDGIVNINGS-

CAFÉEN 
 

I Rådgivningscaféen kan vi hjælpe dig og 

dine pårørende, hvis du er over 18 år og 

oplever psykiske eller sociale udfordringer i 

hverdagen.  

Hvad tilbyder Rådgivningscaféen?  

Du kan komme forbi Rådgivningscaféen i 

åbningstiden og få en kop kaffe og en snak 

med en medarbejder, hvis du har lyst til det.  

I Rådgivningscaféen vil vi sammen med dig 

tage udgangspunkt i dit liv og de 

udfordringer, du oplever og finde 

løsningsmuligheder uden tunge procedurer og 

lange ventetider.  

 

Rådgivningscaféen tilbyder fx:  

 Samtaleforløb, hvis du har brug for 2-3 

samtaler med en medarbejder for at få 

hånd om en problemstilling. 

 

 Kortere forløb enten for dig alene eller 

sammen med andre i lignende situationer 

med udgangspunkt i de problemstillinger, 

du ønsker hjælp til. 

 

 Vejledning, hvis du har brug for støtte 

andre steder fra. 

 

 

I Rådgivningscaféen kan du fx få hjælp til: 

 

 At klare din hverdag  

 At få overblik over din økonomi  

 At håndtere stress eller følelser 

 At skabe struktur i hverdagen  

 At være pårørende  

 At håndtere ensomhed  

 At få kontakt til frivillige 

organisationer 

 At håndtere psykiske udfordringer  

 At skabe dialog med dit netværk  

 At opnå et selvstændigt og 

meningsfyldt liv 

 

Hvis du er pårørende til personer med 

lignende udfordringer (også under 18 år), kan 

du også henvende dig for at få råd og 

vejledning. 

 

Hvordan kommer du i kontakt med 

Rådgivningscaféen? 

Du henvender dig blot til Rådgivningscaféen i 

åbningstiden, hvor vi vil tage imod dig og 

sammen finde ud af, hvordan vi bedst kan 

hjælpe dig.  

 

Du er også velkommen til at ringe til os og 

høre, om Rådgivningscaféen er noget for dig. 
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