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Formandens bemærkninger til årsberetningen for 2015.

Et frivilligcenter støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde, og arbejder for at 
forbedre rammer og vilkår for den frivillige sociale indsats. Det skal derfor være let 
at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og det skal være let at hente hjælp og 
støtte i civilsamfundet. 

Den indsats vi i Den Frivillige Sociale Verden yder, er medvirkende til at skabe 
sammenhængskraft i vores kommunen ved, at vi påtager os et ansvar for at lette 
hverdagen for de af vores medmennesker, der af forskellige årsager har brug for den 
hjælp og støtte vi kan yde, men også fordi det frivillige arbejde i sig selv giver me-
ning og livskvalitet for de af os, der på forskellig vis har engageret sig i det frivillige 
sociale arbejde. Det er vigtigt, at vi altid har dette for øje i vores daglige virke som 
frivillige. 
Desværre har der i 2015 været brugt meget tid på – skal vi kalde det – ”kompe-
tenceafklaring” i forholdet mellem Social- og Omsorgsudvalget og bestyrelsen for 
Frivilligcenter Fredericia. Det er min klare opfattelse, efter et møde mellem kommu-
nen og bestyrelsen, at vi har fået defineret vores respektive roller, og at vi derfor kan 
se frem til at samarbejdet kan vende tilbage til tidligere tiders gensidige respekt og 
positive tilgang. Der kan selvfølgelig skrives noget mere detaljeret om de uoverens-
stemmelser, der har været, men jeg anser dem som værende et overstået kapitel, 
der hos begge parter har givet anledning til eftertænksomhed, og som nu er et 
overstået kapitel i den fortsatte skrivning af bogen om det frivillige sociale arbejde 
i Fredericia Kommune. Jeg vil i den forbindelse ikke undlade at takke for de mange 
positive tilkendegivelser bestyrelsen har modtaget. 

Uoverensstemmelserne har dog – trods alt – ikke hindret, at den frivillige sociale 
indsats har været prioriteret i Frivilligcenter Fredericia. Denne beretning for året 
2015 beskriver de mange tiltag, aktiviteter og projekter, der findes i vores Frivillig-
center. 
Jeg er overbevist om, at behovet for den frivillige sociale indsats fortsat vil stige i 
Danmark og dermed også i Fredericia. Nedskæringer i sociale ydelser, fremmedgø-
relse, stigende ensomhed blandt både unge og ældre, integration af et stigende 
antal flygtninge og flere socialt udstødte er blandt de årsager, hvor vi i Den Frivillige 
Sociale Verden vil opleve et stigende behov for frivilliges indsats. Her er det vigtigt, 
at det er den enkeltes frivilliges engagement, der er styrende for indsatsen – ikke et 
statsligt eller kommunalt behov. At engagement og behov så ofte er sammenfal-
dende, er jo kun et stort gode for alle parter.

Ingen aktiviteter, projekter, caféarrangementer m.v. finder sted i Frivilligcenter Fre-
dericia uden engagerede ansatte og – ikke mindst – de frivillige i Husgruppen. Uden 
dem, hvad var vi så?

Projekt TrivselsPiloter og Brobygning (Socialministeriets pilotpulje)

Udvikling af TrivselsPiloter, med målgruppen psykiske sårbare mellem 18 og 30 år.

Et partnerskab med Social Psykiatrien, Fredericia Kommunes Voksenteam, SOSU 
skolen, Jobcentret, Røde Kors, Sind, Gnisten og anden privat aktør.

Bevilling over 3 år på 1.800.000 kr. – udløber nov. 2016.

Grow your life

Færdiggørelse af modul 1, samt opstart og gennemførelse af modul 2, som løber fra 
maj – december 2016, herunder visitering af nye borgere, rekruttering af nye frivil-
lige/udvikling af projektet samt udvikling af partnerskaber og evt. etablering af nye 
partnerskaber.

Frivilligfest 2016

•	 Frivilligfest den 30. september 2016 - National Frivilligdag
•	 Ildsjælsprisen overrækkes under festen

Handleplanen fremlægges på generalforsamlingen den 30. marts 2016
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Handleplan for Frivilligcenter Fredericia 2016

Frivilligcenterets ”5” kerneydelser styrkes 

•	 Formidling af frivilligt arbejde
•	 Foreningsstøtte
•	 Hjælp til projektstart
•	 Netværksdannelse
•	 Borgerrettede aktiviteter

Fokus områder i ’16:

Forankring af TrivselsPiloter (og TP Brobygning)

Grow Your Life

Synliggørelse

Unges inddragelse i frivilligt socialt arbejde

PUF (Puljen er blevet rykket til start 1. juni 2016 og er under ansøgning.)

•	 Udvikling af netværksaktiviteter
•	 Sundhedsfremme, netværk, information
•	 Synliggørelse 
•	 Julekalender uddeling til børn i trængte familier

Projekt TrivselsPiloter (Socialministeriets pilotpulje)

Borgerens bro mellem det offentlige og civile samfund og vejen til aktiv deltagelse i 
hverdagslivet.

Udfordringen i 2016 er fortsat at iværksætte en forankringsplan for projektet, da 
bevillingen fra Socialministeriet sluttede i juni 2015.

Værestedet
Solstrålen

Stedet - 
Krisecenter
for Mænd

Sct Georgs Gildet

Kig ind og se de
 mange spændende

 tilbud!
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Synliggørelse i 2015

•	 28 annoncer i ElboBladet og Dagbladet vedr. bl.a. caféarrangementer.

•	 Indgåelse af aftale med ElboBladet om fast og samlet rubrik under overskriften 
”Nyt fra de frivillige sociale foreninger”, herunder også aftale om ekstra rabatter 
på annoncer for både Frivilligcentret og for de frivillige sociale foreninger i 
Fredericia. 

•	 Uddeling af flyers til byens butikker vedr. Frivillig Fredag. 

•	 Plakater/opslag i Frivilligcentret ved alle arrangementer.

•	 Udstilling/salg af kalendere og plakater i Arbejdernes Landsbank.

•	 Indkøb af paraplyer med logo til uddeling på Frivillig Fredag.

•	 Mamma Mia – uddeling af brochurer/flyers til sundhedsplejersker, læger, 
apoteker, biblioteket m.m.

•	 Artikel i Pensionistavisen om De Frivilliges Hjælpecentral

•	 Donation af logo-kildevand til Stafet for Livet og andre events. 

•	 8 nyhedsbreve udsendt i 2015

•	 Pressemeddelelser vedr. Café arrangementer, Fodbold på Tværs, Frivillig Fredag 
projekter m.m.

•	 Facebook: 500 følgere. Enkelte af vores opslag er nået ud til mere end 12.000 
personer.

FRIVILLIGCENTRETS 5 KERNEYDELSER

Formidling af frivilligt arbejde

Vi annoncerer efter frivillige på vegne af vores medlems- og brugerforeninger via 
hjemmeside, i lokale medier og via brochurer og plakater, vi selv producerer. Derud-
over tager vi ud i lokalområdet på uddannelsesinstitutioner, senior-organisationer 
m.m. og fortæller om, hvordan det er og hvad det giver at arbejde inden for denne 
verden.

Foreningsstøtte  

Vi låner lokaler ud til frivillige sociale foreninger og grupper, der yder en frivillig 
indsats for borgere i Fredericia.
Vi yder rådgivning og støtte i forhold til stort set alle aspekter af foreningsdriften 
samt formidler information fra foreningerne – og om foreningerne – ud til Frederi-
cias borgere. 

Hjælp til Projektstart

Vi yder rådgivning, støtte og vejledning, såfremt en eller flere borgere har en idé til 
og ønsker at starte et projekt op, der har et frivilligt socialt formål. 

Netværksdannelse

Da frivilligcentret repræsenterer og servicerer 80 forskellige frivillige sociale forenin-
ger, som alle overordnet har det formål at hjælpe borgere i Fredericia, ser vi det som 
en af vore fornemste opgaver, at hjælpe foreningerne til at danne netværk på tværs 
af problemstillinger og fokus, således at de respektive foreninger kender til hinan-
den og hinandens virke, igen med det formål at hjælpe flest mulige mennesker – på 
den bedst mulige måde.

Borgerrettede aktiviteter  

For at synliggøre frivilligcentret – og dermed de tilknyttede foreninger – afholder vi 
jævnligt såkaldte borgerrettede aktiviteter, som fx frivilligmarkeder, åbent hus, te-
madage osv., hvor vi spreder budskabet om alle de tilbud og muligheder, der findes 
i den frivillige sociale verden.  
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2015 i tal

49 foreninger/grupper har booket lokale i alt 1527 gange i 2015.

53 henvendelser vedr. ønske om frivilligt arbejde.

46 aktive jobopslag/stillinger på Frivilligjob.dk.

8849 besøg på vores hjemmeside.

Utallige besøg og interaktioner på vores Facebookside.

Tilskud Frivilligcentret:

Kommunalt tilskud  547.000,00 kr.

Derudover husleje/husly                                                                                                                                 
til Frivilligcentret samt                                                                                                                                            
medlems- og bruger-                                                                                                                                        
foreningerne

Statstilskud   350.000,00 kr.

I alt           897.000,00 kr.

Projekter / Puljetilskud:

TP   550.000,00 kr.

TP Bro.                 521.669,00 kr.  

PUF                200.000,00 kr.

Grow your life  421.150,00 kr.

I alt                    1.692.819,00 kr.

Du kan stadig købe vores kunstplakater og kalendere

Henvendelse i Frivilligcentret, Vendersgade 63
eller pr. mail: husgruppen@fc-fa.dk



Husgruppen i 2015:

Tove Møller  Mandag, kl. 9.00-12.30

Kirsten Pedersen  Mandag, kl. 9.00-12.00

Lena Oldenborg  Mandag, kl. 11.30-15.00

Lis Engelund  Mandag og torsdag, kl. 11.00-15.00

Tage Mogensen  Tirsdag, kl. 9.00-15.00

Kirsten Pedersen (Selvhj.) Onsdag, kl. 9.00-14.30

Niels Erik Nielsen  Onsdag, kl. 9.00-12.00

Liv Christina Højmark Onsdag, kl. 11.30-15.00

Else Bang  Torsdag, kl. 9.00-12.00

Kirsten Køngerskov Torsdag, kl. 11.00-15.00

Louise Junker   

Frida Zederkof  Mandag, kl. 10.00-13.00 samt ad hoc

Jeanette Peyk  Facebook administrator

Jørgen Olsen  Udendørs opgaver ad hoc.

Ad hoc/events:  Jørgen Møller og Palle Bang 

Ansatte:

Margit Nielsen   Daglig leder

Charlotte S. Mikkelsen Sekretær

Peer Skovlund Hansen Grafiker i flexjob
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Aktiviteter i 2015

Jan-Marts: Lukning og afvikling af Madstedet.

04.02.2015:  Temaaften om fundraising arrangeret i samarbejde med Fredericia  
  Kommune.

26.03.2015: Generalforsamling i Frivilligcentret

15.04.2015:  Ekstraordinær Generalforsamling i Frivilligcentret

23.04.2015: Fodbold på Tværs i Fredericia Idrætscenter

29.04.2015:  ”Lille” dialogmøde mellem Frivilligcentrets bestyrelse og Soc.-  
  og Omsorgsudvalget

06.06.2015: Deltagelse ved ”Stafet for livet” ved Bakkeskolen

25.09.2015: Frivillig Fredag m. frivilligkæde, frivilligboder, auktion til fordel for  
  frivillige sociale indsatser, events/underholdning.

30.09.2015:  Deltagelse ved Demensmesse

05.11.2015: Deltagelse ved Pensionaden i Erritsø Hallen

28.10.2015: ”Store” dialogmøde mellem Soc.- og Omsorgsudv., friv.soc.  
  foreninger og FC på Uddannelsescentret.

01.11.2015: Pakkekalender til børn i trængte familier – Indsamling af donerede  
  pakker, sammensætning af kalendere og uddeling.

24.12.2015: Juleaftensarrangement for socialt udsatte i Det Bruunske Pakhus.

Café:  9 foredrag/oplæg i 2015

Tøjbytte: 10 tøjbyttecaféer i 2015.

Desuden oplæg for bl.a. Unge i centrum/IBC, Dit Akut tilbud, Unge i Fokus og  
Genoptræningscentret.



Samarbejdspartnere:

Det Bruunske Pakhus  (juleaftensarrangement)

Panorama Biografen  (foredrag)

Landsforeningen af Væresteder (Frivillig Fredag)

Integrationsnet   (Frivilligcentret generelt)

SOSU-skolen   (TPB)

Den Kreative Aftenskole  (Grow your life)

SUK    (Grow your life)

Samt følgende kommunale inst:

Social- og Omsorgsudvalget (Frivilligcentret generelt)

Jobcentret   (TPB)

Social psykiatrien  (TPB)

Voksenteamet   (TPB)

Genoptræningen  (TP)

Forebyggerne   (TP)

Hjemmeplejen   (TP, Hjælpecentralen)

Sundhedsplejen   (Mamma Mia)

IP Schmidt   (div. oplæg)

Aktivitets- og Plejecentre  (TP, frivillig jobopslag)

Biblioteket   (Frivilligcentret generelt)
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Frivilligcenter Fredericia  

Frivilligcentret råder over 2 kontorer: daglig leder og et forkontor, der bruges som 
sekretariat i dagtimerne.

Øvrige 10 kontorer/lokaler benyttes dels af Dansk Flygtningehjælp som lektiecafé 
og kontor, dels af frivillige sociale foreninger og projekter i både aften- og 
dagtimerne, samt i vinter-, sommer- og efterårsferierne.

Faste grupper/aktiviteter: 

• Babytegn – ved pædagog Tine Højbjerg m. speciale i babytegn, i 
samarbejde med Mamma Mia Mødregruppe.

Frivilligcenter Fredericia

Frivilligcentret råder over 2 kontorer: daglig leder og et forkontor, der bruges som 
sekretariat i dagtimerne.
Øvrige 10 kontorer/lokaler benyttes dels af Dansk Flygtningehjælp som lektiecafé 
og kontor, dels af frivillige sociale foreninger og projekter i både aften- og 
dagtimerne, samt i vinter-, sommer- og efterårsferierne.

Faste grupper/aktiviteter:

AA                                                           Åbne møder Mandag kl. 19.00-20.30 

AA Åbne møder Lørdag kl. 13.00-15.00 +
17.30-19.30

Al-Anon Åbne møder Mandag kl. 19.30-20.30

Al-ateen Åbne møder Mandag 19.30-20.30

Caféarrangementer Åbne arr. Se annoncering

Dansk Flygtningehjælp Åben Mand.-torsd. 
lektiecafé kl. 17.00-20.00

Dansk Flygtningehjælp Kontortid Onsdag kl. 17.00-20.00

De Frivilliges Hjælpecentral Internt 1 gang/mdr.
møde kl. 13.00-15.00

Den Gratis Anonyme Parrådgivning Tidsbestilling Hver 2. onsdag 
kl. 17.00-19.00

Foreningen Far Åben Hver 2. tirsdag
rådgivning kl. 18.30-20.30

Fredericia Kommune Rygestop Efter aftale

Frivilligcentrets Husgruppe Internt møde 1 gang/mdr. 
kl. 10.00-12.00

GA – Anonyme Gamblere                                       Åbent møde Hver uge kl. 19.00-20.30

Grow your life Interne møder 2 gang/mdr. 

Mamma Mia Mødregruppe Åbent møde Tirsdag kl. 10.00-12.30

OSK Åbent møde 1 søndag hver mdr.

Samvær og Sundhed Åbent møde Tirsdag og torsdag
kl. 9.00-13.00

Selvhjælp Fredericia-Middelfart                              2 faste Onsdag kl. 9.00-15.00 
kontorer

Selvhjælpsgrupperne Åbne møder / gruppesamtaler  
Se www.fredericia-selvhjaelp.dk

TrivselsPiloterne                                                       Fast kontor Mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.30

TrivselsPiloterne grp. Interne møder Hver 2. tirsdag / torsdag
kl. 10-12 og 16-18.

Ældre Sagen IPad kurser Torsdag kl. 10.00-12.00
med tilmelding

Derudover er der udlånt lokaler 435 gange til øvrige (ikke faste) 

grupper/foreninger.

Årligt udlån i alt i 2015:  1527 gange fordelt på 49 foreninger.
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Derudover kunne man i frivilligugen (uge 39) købe Frivillig Fredag-kager hos bl.a. 
Bergstedts Bageri v/Rådhuset, og for hver solgt kage doneredes der kr. 10,- til 
frivillige sociale indsatser. 

 

Derudover er der udlånt lokaler 435 gange til øvrige (ikke faste) grupper/foreninger.

Årligt udlån i alt i 2015:  1527 gange fordelt på 49 foreninger.
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Frivillig Fredag 2015 - den nationale frivilligdag

Fredag den 25. september gik det løs over hele landet…. 

Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivilliges indsats bliver fejret, og hvor der 
for alle andre borgere vil være mulighed for at stifte bekendtskab med den 
frivillige verden til arrangementer af alle mulige slags.

Frivilligcenter Fredericia havde planlagt en masse aktiviteter på Rådhuspladsen og 
Axeltorv:

Frivillig-menneskekæde fra Frivilligcentret i Vendersgade til Rådhuspladsen. 

Borgmesteren og Frivilligcentrets formand åbnede arrangementet på 
Rådhuspladsen. 

Der var gratis kaffe og kage – og en snak. Og gratis balloner til børnene.  

Frivilligboder – Kom og mød foreningerne !

Der var Tøjbytte på Rådhuspladsen – ”læg et stykke tøj, ta’ et stykke tøj !”

Ildsjælsprisen 2015 gik i år til Dansk Flygtningehjælp, og blev overrakt af Soc.
udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Auktion til fordel for frivillige indsatser (Donationer fra byens butikker, lokale 
kunstnere etc.) Se listen med donationer på www.fc-fa.dk.

Underholdning:  ”Sgt. Pepper” spillede alle Beatles’ bedste hits

 ”Morgana le Fay” – drag-underholdning

 Tryllekunstner Nikolaj Schou tryllede for de yngste

 Der blev uddelt 245 gratis hotdog fra Udsatterådets pølsevogn 

Hos Fredericia Jazzklub kunne man købe øl og sodavand. Kurts Kaffebar solgte 
specialkaffe og kage.

På Axeltorv var der små idræts-events: Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt 
arrangerede Høvdingebold og stigegolf, og derudover var der skateboard ramper 
fra De Orange Haller og mulighed for at prøve Rugby v./EGIF’s Rugbyhold. 

Projekter

TrivselsPiloter (TP)

Statsmidlerne til TrivselsPiloter udløb i sommeren 2015. Vi har fortsat top-
engagerede frivillige og borgere med brug for hjælp samt kommunal opbakning og 
engagement fra genoptrænerne, forebyggerne og hjemmeplejen – så vi fortsætter 
på lavt blus, mens vi arbejder hårdt på at finde de midler, der er nødvendige for igen 
at kunne imødegå det reelle behov.

TrivselsPiloter og Brobygning (TPB)                                                                     

TPB er metodemæssigt en udvikling af TrivselsPiloter, men målgruppen er unge 
psykisk sårbare mellem 18 og 30 år. Samarbejdsmæssigt består TPB af et meget 
stort partnerskab nemlig Voksenteam, Jobcenter og Socialpsykiatrien fra Fredericia 
Kommune, foreningerne Gnisten, Røde Kors og Sind, Social- og Sundhedsskolen 
og en privat aktør. TPB har således to ben – nemlig hjælp til psykisk sårbare 
unge – og udvikling af samarbejdsmodel mellem mange forskellige aktører.                                                                                                               
Vi har et spændende, engageret, sprudlende og stort partnerskab, med en tydelig, 
fælles overskrift – nemlig at gøre noget godt for målgruppen! 

TPB kontaktes typisk af unge mennesker med massive psykiske OG sociale 
problemer – men i langt de fleste tilfælde lykkes vi med at støtte borgeren i at nå 
egne mål.

Vi har en meget engageret flok af yngre frivillige med masser af gå-på-mod, en 
brændende lyst til at gøre en forskel og en lyst til selv at lære og blive klogere via 
det frivillige arbejde. 

En typisk historie: JEG TROR PÅ DET!!                                                                                   
Kvinde 24 år (K), lider af angst og depression, oplever massiv ensomhed og er i et 
uværdigt parforhold – ifølge hende selv. Hun fortæller, at hendes liv indtil nu har 
været overlevelse. En barndom med overgreb og misbrug, en mildt sagt rodløs 
ungdom og et voksenliv fyldt med nederlag.

Langt de fleste af døgnets timer sidder hun alene i sin lejlighed – hun tør ikke gå 
ud af alene og har heller ingen at følges med. Hun bliver mere og mere afhængig af 
kæresten, der er sygeligt jaloux og kan være voldelig.                  
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Hun matches med en TrivselsPilot og ganske langsomt opbygges en 
relation, hvor K tør åbne op for tanker, traumer – og ikke mindst drømme.                                                
De to beslutter i fællesskab at arbejde ud fra drømmen – og da TrivselsPilot-forløbet 
slutter, er K begyndt at sige tydeligt fra over for kæresten, hun er startet uddannelse 
på deltid – og hun er blevet frivillig i en social organisation – og som hun selv 
udtrykker det: ”Det bedste er, at jeg er med i et fællesskab – og jeg tror på det!!”                                                                                                                

Projektansatte: Dorte Larsen og Kristine Petersen

Grow your life                                                                                  

Grow your life er et projekt skabt i samarbejde mellem Frivilligcentret og Fredericia 
Kommune.

Projektets formål er at øge unge handicappede borgeres livskvalitet og fremme 
deres muligheder for at indgå i nye sociale netværk og frivillige sammenhænge.

Projektet blev startet op i august 2015. Der blev produceret brochuremateriale, 
projektet blev markedsført, der blev visiteret borgere, rekrutteret frivillige 
og indgået partnerskaber med aftenskoler, uddannelsesinstitutioner og div. 
virksomheder. Projektet blev ”formet”, så det var klar til at gå i gang i uge 1/2016.

31 borgere og 17 frivillige er med på første modul, som omhandler aftenskole-
tilbud inden for madlavning, musik eller teater. Derudover har de mulighed for at 
”date livet” enten to og to, eller i grupper. At ”date livet” er f.eks. cafébesøg, biograf- 
eller teaterbesøg, virksomhedsbesøg, hyggeaftener hos hinanden eller hvad der nu 
måtte være ønske om.

Et sidste tilbud er muligheden for at deltage i en tirsdags-café, både borgere og 
frivillige, hvor der vil være mulighed for at købe mad, der vil være quiz’er og socialt 
samvær.  De frivillige har desuden mulighed for sparring, erfaringsudveksling og 
socialt samvær på møder, der afholdes med jævne mellemrum.           

Projektansat: Michael Hansen

Café 

I 2015 er afholdt 19 caféarrangementer i Café Krackes Gaard. 10 er afholdt som 
Tøjbytte-Café. I alt har 357 borgere har været forbi vores arrangementer.

Café arrangementer

•	 Optur med Downs, et foredrag med coach og foredragsholder Kim Wilde, om 
at være forældre til et barn med Downs Syndrom afholdt i samarbejde med 
projekt Grow Your Life.

•	 Når integration virker, et foredrag med journalist og debattør Abdel Aziz 
Mahamoud med fokus på den vellykkede integration, i samarbejde med 
foreningen Frivillighuset, Dansk Flygtninge-hjælp.

•	 En fyldt værktøjskasse giver barnet en brugbar barndom, et foredrag med 
familievejleder Lola Jensen, kendt fra TV2, i samarbejde med foreningen Børns 
Voksenvenner og Mamma Mia Mødregruppe.

•	 Oplæg fra Tandplejen om småbørns tandpleje – ved Fredericia Kommunale 
Tandpleje – i samarbejde med Mamma Mia Mødregruppe.

•	 Oplæg om bøger til småbørn – ved bibliotekar Dorte Grønbech, Fredericia 
Bibliotek - i samarbejde med Mamma Mia Mødregruppe.

•	 Babymassage ved Pernille Diefenbach Vork, Klinik Lev Vel, i samarbejde med 
Mamma Mia Mødregruppe.

•	 Oplæg om samlivets kunst - ved parrådgiver Bodil Nepper, i samarbejde med 
Mamma Mia Mødregruppe.

•	 Babyrytmik – ved Den Kreative Skole - i samarbejde med Mamma Mia 
Mødregruppe.

•	 Babytegn – ved pædagog Tine Højbjerg m. speciale i babytegn, i samarbejde 
med Mamma Mia Mødregruppe.
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