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 Nyhedsbrev oktober 2018  

Nyhedsbrevet bedes videresendt til bestyrelse, medlemmer  og frivillige i jeres 

forening/gruppe – tak!   

 
 

   
 

Ildsjælsprisen 2018 – stort tillykke til Nordbo Sen ior ! 
 
 

 
 
 
Uddrag fra indstillingen: 
”Når vi mødes til de forskellige aktiviteter er opbakningen altid stor, og det er altid nemt at få frivillige 
hjælpere. Ofte er aktiviteterne opbygget således, at man trækker et nummer, og ud fra numrene sættes folk 
sammen. På den måde er der ikke faste pladser, og alle lærer derfor hinanden bedre at kende. 
 
Det sociale aspekt er altid i fokus. Således at der er stor interesse for hinanden på den gode måde, alle 
holder lidt ’hånd i hanke’ med hinanden... Hvorfor er dén eller dén ikke kommet, og hvis nogen trænger til et 
lille puf, f.eks. efter tab af ægtefælle.” 
 
Ildsjælsskulpturen blev overrakt af formanden for Senior- og Handicapudvalget Susanne Bjerregaard Mørck 
til Frivillig Fredags-arrangementet i Panorama Biografen fredag d. 28. september 2018. 
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Frivillig Fredag 2018                                                                                                       
Frivillig Fredag og byens frivillige ildsjæle blev i år fejret ved et arrangement i Panorama, med foredrag,          
taler, uddeling af ildsjælspris, goodiebags og lidt til ganen. 160 deltog i en rigtig hyggelig eftermiddag. 

 

     
 

Kursus i EU’s Persondataforordning  
Center for Frivilligt Socialt Arbejde's Kompetenceforum og Frivilligcenter Fredericia tilbød gratis kursus i EU’s lov 
om persondata, som trådte i kraft den 25. maj 2018.  
Persondataloven handler kort fortalt om, hvornår og hvordan myndigheder, virksomheder og foreninger må 
behandle personoplysninger. Loven har blandt andet betydning for, hvordan en forening må registrere 
medlemmers, frivilliges og brugeres navne og adresser på fx hjemmesider på internettet, i dropbox og andre 
steder. Loven har også betydning for, hvordan man internt i foreninger må sende medlems- og deltagerlister til  
hinanden via mail eller har personoplysninger liggende på computer eller papir. Læs mere her  
 

 
 

 
 
 
 
Kurset blev afholdt i Frivilligcenter Fredericia, 
onsdag den 19.9.2018. 
Underviser var Torsten Højmark Hansen,        
Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 
 
Flot fremmøde: 
13 foreninger og i alt 34 deltagere. 
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FRIVILLIGCENTRETS JULEAFTENSARRANGEMENT 2018 
for udsatte/hjemløse borgere i Fredericia mandag de n 24. december 2018 i Det Bruunske Pakhus 
 
EN OPFORDRING TIL FREDERICIAS BORGERE: 
Giv et bysbarn en julegave! 
Brug f.eks. 50 kr. på at købe en gave. Vi kan love, at modtageren bliver både glad og berørt over, at nogen 
tænker på dem i en tid, hvor fravær af familie og penge gør ekstra ondt. 
 
Hovedparten af Frivilligcenterets julegæster er mænd, men gaver til både mænd og kvinder, eller 
’kønsneutrale’ gaver modtages med tak! Skriv gerne på gaven, om den er til en mand eller kvinde, og       
evt. størrelse, hvis det er tøj. 
  
Evt. gaver bedes afleveret til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63,  
senest den 21. december 2018 i kontorets åbningstid mandag-torsdag kl. 9:00-15:00, fredag 10:00-12:00. 
 
På forhånd mange tak! 
LOUIS LINDHOLM   FRANZ BERTELSEN 
Daglig leder af   Tovholder på  
Frivilligcenter Fredericia    Juleaftensarrangementet 
 
 
 
 
 
 
 

Grow Your Life                                                                                                   

Grow Your Life er et fritidstilbud i Fredericia, som er skabt i samarbejde mellem Fredericia Kommune og 
Frivilligcenter Fredericia, og har til huse i Frivilligcentret, Vendersgade 63. 
Målgruppen i Grow Your Life er borgere i Fredericia mellem 18 og 40 år med et lettere handicap, enten 
fysisk eller psykisk, der har behov for at få øget livskvaliteten, og fremme deres muligheder for at indgå i nye 
sociale netværk og i frivillige sammenhænge.  
 
Afslutningsfest 
Grow Your Life holder afslutning søndag den 18. november 2018, kl. 10.00-12.00 på Den Kreative Skole, 
Tavlehallen, Kongensgade 111. Madholdet vil sørge for brunch, og de to musikhold vil stå for 
underholdningen. 
Tilmelding kan ske – fra den 24. oktober til den 5. november - til Kristine i Frivilligcentret på tlf. 2072 2413 
eller mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk 
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Skattejagt 
De fire pædagogstuderende fra UC Syd i Kolding, Kia, Lisa Marie, Kristina og Charlotte, der er i praktik i 
Grow Your Life, havde lørdag den 8. september arrangeret en skattejagt rundt i Fredericia med ’Woop App’ 
for borgerne i Grow Your Life. Rute og spørgsmål om byens forskellige tilbud kunne følges på mobiltelefoner 
og IPads, og efter turen rundt i byen var der kaffe og hjemmebag i Frivilligcentret. 
 

       
 
 
 
Virksomhedsbesøg 
Grow Your Life har den 3. oktober besøgt virksomheden Veksø, hvor de fik en rigtig fin rundvisning i 
produktionen, på lageret og i virksomhedens showroom. Mange af virksomhedens produkter kunne 
genkendes fra byens rum. Besøget sluttede af med lækre sandwich og mulighed for at stille spørgsmål. 
 
 
Medaljemarch 
Grow Your Life deltog i Telegrafregimentet’s Medaljemarch lørdag den 6. oktober. En god tur på 5 km med 
start fra Ryes Kaserne. Deltagerne fik både diplom og medalje med hjem. 
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Selvhjælp Fredericia-Middelfart inviterer til søndagskaffe   
Formålet med søndagskaffen er at skabe et større netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre.  
Borgere, der ikke har familie og venner eller har familien langt væk. Borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet     
og derfor ikke har kolleger. 
Selvhjælp inviterer borgere i Fredericia Kommune på søndagskaffe den anden søndag i måneden. 
Vi hygger os og lærer nye mennesker at kende. Vi håber, der kan opstå små fællesskaber mellem deltagerne     
til søndagskaffen, så der kan komme fremtidige aktiviteter og lyst til at mødes i andre sammenhænge.    

 
Næste søndagskaffe er 14. oktober 2018 kl 15.00-17. 00 i 

Frivilligcenter Fredericias lokaler, Vendersgade 63 , Fredericia 
Kaffen koster 25 kr. 

 
Tilmelding er nødvendig til sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller tlf. 7210 6773.  
Der er frivillige med fra Selvhjælp til at hygge om gæsterne. 
Vi kan i begrænset omfang hente borgere, der ikke selv kan komme til søndagskaffestedet. 
 
Kommende søndagskaffedatoer:  
Den 11. november 2018 i Frivilligcenter Fredericia 
Den 9. december 2018 i Frivilligcenter Fredericia 
 

 

 
 

Kurser 
 

 
 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde  har atter lavet et kursuskatalog, til alle os, der gerne vil blive klogere på det 
frivillige sociale arbejde. Vil du også gerne blive klogere, eller er der lige noget, du godt kunne bruge en ny vinkel 
på, så tjek kursuskataloget, om ikke der er et kursus for dig. 
Skulle der være et kursus, der ser virkelig interessant ud, men der er lidt langt til fx Sjælland, så er der også 
mulighed for, at man kan få de dygtige folk fra CFSA til at komme ud lokalt. Hvis det har interesse, så hiv fat i os, 
det kunne jo være, der var andre, der har det på samme måde, og så kan vi måske få det her til Frivilligcenteret, 
så flere kan få gavn af det. Tryk her  for at komme direkte til deres kursus side. 
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Ny bog: Engagement behøver plads  
At engagere unge frivillige kræver, at man har mod på at se sin forening efter i sømmene. I bogen ’Engagement 
behøver plads’ får man viden om unge og inspiration til, hvordan kan få succes med at invitere unge ind i 
foreningen.  
Frivilligcenter Fredericia har indkøbt et eksemplar af bogen til udlån blandt vores medlems- og 
brugerforeninger/grupper. Kontakt kontoret, hvis I vil låne bogen.                                                                                

                                                                                                                              
 

 

 

Forsikring af frivillige i Fredericia Kommune 
Hvilket frivilligt arbejde dækker kommunens forsikr ing? 
Siden årsskiftet er alle frivillige, der er tilknyttet Fredericia Kommune nu dækket af en ansvars-  og 
ulykkesforsikring. 
Du er som frivillig dækket af kommunens ansvars- og ulykkesforsikring, hvis du yder en frivillig indsats, som er 
arrangeret af Fredericia Kommune eller foregår i tilknytning til kommunens opgaveløsning. Det vil sige, hvis du 
f.eks. arbejder som frivillig i Genbrugsbutikken, på kommunale plejecentre eller daginstitutioner eller ved et af 
kommunens arrangementer. Det kan f.eks. være som frivillig ved Kulturnatten, går og cykler ture med 
plejecenterbeboere, ledsager til tandlæge eller lægebesøg. 
Du er ikke  dækket af kommunens forsikring, hvis du er frivillig i forbindelse med en indsats, som ikke har 
tilknytning til kommunens opgaveløsning. Disse organisationer skal selv sørge for forsikring. 
 
Hvornår er du dækket af forsikringen? 
Du er dækket af kommunens forsikring, når du er i gang med din frivillige indsats. Det er din egen forsikring, der 
dækker f.eks. på vejen fra dit hjem til stedet, hvor du skal udføre din frivillige indsats og på vejen hjem. 
 
Hvad skal du gøre for at være sikret? 
Som frivillig er du automatisk forsikret, når du er tilknyttet en kommunal opgave. Du behøver ikke gøre andet end 
melde dig til en aktivitet og sørge for at blive registreret på stedet med dit navn og den indsats, du udfører. 
 
Hvis skaden sker? 
Kommer du ud for en personskade, eller er du selv skyld i en skade på en anden person eller en anden persons 
ting i forbindelse med, at du udfører din frivillige indsats, skal du anmelde skaden så hurtigt som muligt. 
 
Du kan anmelde skaden i kommunens Forsikringsafdeling hos: 
Susanne Lykke Holm, tlf. 7210 7032, mail: susanne.holm@fredericia.dk eller 
Jette Steensen Damtoft, tlf. 7210 7042, mail: jette.damtoft@fredericia.dk. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte den ansvarlige fo r din frivillige aktivitet eller Forsikringsafdelin gen. 
 
 



     

 

7  

  

Min Livshistorie 

 
 
Min Livshistorie er en digital platform, hvor man nemt kan gemme sin livshistorie i tekst, billeder og video. 
 
Har du lyst til at høre mere eller få hjælp til at arbejde med det? Så kom til vores cafémøder, hvor du kan få hjælp 
af vores dygtige frivillige. 
 
Kom og hør nærmere… Livshistorie-caféerne afholdes: 
 
 Torsdag den 1. november, kl. 16.00-18.00 Tirsdag den 6. november, kl. 10.00-12.00 
i Sundhedshuset    på Øster Elkjær – Det Gule Palæ  
Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.   Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia. 
 
 
 

 

 

NEFOS – netværket for selvmordsramte 
NEFOS holdt torsdag den 11. oktober oplæg i Frivilligcenter Fredericia om at være pårørende til et menneske, 
der har forsøgt selvmord eller truet med at begå selvmord.  
 
NEFOS er en frivillig organisation, der tilbyder individuelle samtaler, gruppesamtaler, familiebesøg til 
børnefamilier og hjemmebesøg til ældre. Derudover tilbyder NEFOS vidensformidling og erfaringsudveksling til 
professionelle i bl.a. regioner og kommuner. 
 
NEFOS arbejder for at 

• støtte efterladte efter selvmord 
• støtte pårørende, der oplever selvmordsforsøg blandt deres nære 
• støtte, når nære pårørende truer med selvmord 
• øge oplysning om selvmordsforebyggelse 
• yde gratis rådgivning 

 
Se evt. mere på www.nefos.dk 
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Pakkekalender 

Nu er der ikke længe til jul – hjerternes fest   
 
Tiden, som børn forbinder med gaver og det at glæde hinanden. 
Men også i Fredericia findes trængte familier, hvor fx en julekalender til børnene ikke er en 
mulighed. 
 

Her kan DU hjælpe… Har du lyst til at bidrage, kan du  
 
* købe en lille ting eller to, til en dreng eller pige i alderen 3-13 år 
 
* købe 4 adventspakker eller 24 mindre pakker, og give en komplet pakkekalender til èt barn. 
 
Har du lyst til at donere sådan en gave, kan du i perioden 1. oktober - 9. november 2018                      
aflevere den i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63                                                                                                                              
i kontorets åbningstid mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 10-12. 
 
Gaver bedes pakket ind, og sæt en seddel på om gaven er til en dreng eller pige og 
modtagerens cirka-alder . Vi modtager ikke brugt tøj/legetøj.  
 
Frivilligcentret sammensætter efter indsamlingen så mange pakkekalendere som muligt til børn                       
i alderen 3-13 år , og formidler kontakten til de trængte familier. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Liv Christina i Frivilligcentret, tlf. 7210 6770   
eller mail: frivilligcenterjulekalender@email.dk 
 

TAK !    

 

 
                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



     

 

9  

  

Nye tiltag i Frivilligcentret 

Stemmehørergruppe 
På baggrund af flere henvendelser i Fredericia Kommunes ’Din Indgang’, har Frivilligcentret været med til at 
hjælpe en ny gruppe i gang i frivilligt regi, nemlig en gruppe for borgere, der hører stemmer, og som har brug for 
at møde ligestillede. Gruppen er en lukket gruppe, men skulle der vise sig et behov for endnu en gruppe, kan der 
evt. startes én mere op. 
Henvendelse til Kristine i Frivilligcentret på tlf. 2072 2413 eller mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk 
 
Samtaler med en præst 
Frivilligcentret og sognepræst Søren Thorsen, Hannerup Kirke, har startet et samarbejde omkring et nyt tilbud, 
som handler om, at det kan være rart at få lov til at tale med en person, der er uvildig og ikke en del af ’systemet’. 
Gruppen, med sognepræst Søren Thorsen som tovholder, vil have forskellige samtaletemaer fra gang til gang, og 
foregår i Frivilligcentrets lokaler, Vendersgade 63.  
Den første gruppe er startet op, men er man interesseret i at være med i en gruppe på et senere tidspunkt, kan 
man kontakte Kristine i Frivilligcentret på tlf. 2072 2413 eller mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk 
  
Fristedet 
Fristedet er en ny ’kom sammen gruppe’, der har til formål at mødes for at hygge og snakke, og danne nyt 
netværk.  
Første gang var torsdag den 11. oktober 2018. Vi mødes herefter hver 3. torsdag fra kl. 16.00 – 18.00 i 
Frivilligcenter Fredericias lokaler, hvor vi vil tilbringe nogle gode timer i hinandens selskab eller følges til en fælles 
aktivitet. 
 
Kommende datoer:  
Torsdag den 1. november ’bowling og pizza’ – bowling i City Bowling med efterfølgende pizza i Frivilligcentret. 
Torsdag den 22. november ’kunst og sang’ – besøg i kunstsalen  
Fredag den 23. november – julemanden ankommer ved Gl. Havn. 
 
Man skal påberegne egenbetaling for deltagelse i aktivitet samt ved spisning. 
 
Er du 30+ og ønsker at høre mere, eller være med i gruppen Fristedet, så kontakt Frivilligcentret på tlf. 7210 6770 
eller mail: post@fc-fa.dk 
 

 

NYT FRA DAGLIG LEDER  

Cafè økonomi. 
De frivillige i Frivilligcenterets ’Cafè Økonomi’, deltog onsdag den 5.9.2018 i et arrangement, hvor undertegnede 
og de frivillige på et møde for byens borgere, fortalte om caféens tilbud og de forskellige opgaver, de er stødt på. 
Siden november 2017 har der været over 60 borgere på besøg i cafèen, hvor de har fået hjælp og vejledning på 
det økonomiske område. Mødet var arrangeret af PsykInfo. 
 
Levende lys i Frivilligcenterets lokaler. 
Med virkning fra 1. november 2018, må der ikke længere bruges levende lys i lokalerne i Frivilligcenteret.  
Bygningen, der er fra ca. 1850’erne, er ”fredet” og der er ikke opsat sprinkleranlæg, hvilket (hvis uheldet er ude) 
kan få fatale følger. 
Får at imødegå dette, må der fremover kun bruges batterilys. Frivilligcenteret køber et antal batterilys til fri 
afbenyttelse, og ellers håber vi, at de enkelte foreninger/brugere selv vil tage batteridrevne lys med. 
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Sundhedshuset. 
Den 4. november 2018, kl. 10.00 – 14.00 bliver Sundhedshusets nye foyer indviet, og Frivilligcenteret vil være 
tilstede i receptionen. Dagen fejres med et åbent hus arrangement for byen borgere. 
 
Sundhedshuset og Frivilligcenterets flytning. 
Med baggrund i Folketingets beslutning om at indføre et loft over anlægsudgifter, det vil sige en grænse for, hvor 
mange penge de enkelte kommuner må bygge og renovere for om året, er det nødvendigt for Fredericia 
Kommune at prioritere kommunens anlægsaktiviteter og dele investeringerne ud over flere år. 
 
I den forbindelse sker der en udskydelse af flytningen af Frivilligcenter Fredericia til efteråret 2020.  
Vi vil dog fortsat gøre alt for at holde vores filial åben hver tirsdag og torsdag – og jeg håber, at de mange 
frivillige ”receptionister” fortsat vil hjælpe os.  
 
Nu bliver receptionen, som nævnt ovenfor, flyttet ind i den nye foyer, og det bliver godt med en meget mere 
synlig placering, samtidig med, at der løbende kommer flere ”aktører” i Sundhedshuset. 
 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  

 

DET SKER - Sæt X i kalenderen:  

  
Aktivitet:     Hvornår:              Hvor:                 Hvad:            Hvem:  
Brætspils- og  
Samværs Café    

Onsdag i ulige uge   
- Holder pause !  

Vendersgade 63  Kaffe, samvær, netværk  Alle er velkomne  

Walk&Talk  Tirsdag i lige uger, kl. 19.00 Vendersgade 63,  
døren til venstre 

Gåtur, samvær, netværk  Alle er velkomne  

Økonomi Café  Torsdag kl. 17.00-19.00            
Husk tidsbestilling !  

Vendersgade 63  Økonomisk rådgivning  Udsatte borgere  

Fristedet Torsdag den 11. oktober 2018  
Kl. 16.00.18.00 – og derefter 
hver. 3. torsdag. 
 

Vendersgade 63 Samvær, hygge, snak, 
fælles aktiviteter 

Byens borgere 30+  

Grow Your Life 
afslutningsfest  

Søndag den 18. november 2018  
kl. 10.00-12.00   
Husk tilmelding !  

Tavlehallen -  Den 
Kreative Skole  
Kongensgade 111 

Afslutning på modul  Alle er velkomne  

Juleaftens 
arrangement  

Mandag den 24. december 2018 
Kl. 15.00-18.00 julehygge 
Kl. 18.00-22.00 julemiddag  
Husk tilmelding !  

Det Bruunske 
Pakhus 
Kirkestræde 3 

Julemiddag og -hygge  Udsatte/hjemløse 
borgere i Fredericia 
Kommune  

  
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia  

 
 


