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 Nyhedsbrev august 2019 
   
   

Tilbage i arbejdstøjet efter en dejlig sommerferie… 
og forberedelserne til fejring af Frivillig Fredag og ikke mindst vores 25-års jubilæum er i fuld gang…  
Sæt X i kalenderen den 27. september, hvor vi holder åbent hus med lidt godt til ganen, uddeling af årets 
ildsjælspris, og aktiviteter for både børn og voksne. Nærmere følger… 
 

 

 
 

Frivillig Fredag  
Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september og er hele Danmarks festdag for frivillighed. 
På Frivillig Fredag fejrer vi frivilligheden og hylder de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør en forskel for 
deres sag, deres medmennesker eller deres lokalområde. Frivillig Fredag sætter fokus på de frivillige muligheder 
og skaber nye anledninger til at invitere flere med i de frivillige fællesskaber.  
 
Frivillig Fredag opstod i 2011, som en del af det Europæiske Frivilligår, hvor daværende socialminister Benedikte 
Kiær udråbte den sidste fredag i september til Frivillig Fredag. Formålet med Frivillig Fredag er at vise 
kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.   
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Indstilling til Årets Ildsjælspris 2019 
Så er det endnu en gang tid til at indstille frivillige sociale hjælpeorganisationer eller grupper til årets 
ildsjælspris. Ildsjælsprisen er en anerkendelse af og en opmuntring til den lokale frivillige 
sociale indsats. 
 
Til formålet skænkede Fredericia kommune, Socialudvalget i 2002 Ildsjælsskulpturen, som er udført af 
kunstneren Jens Galschiøt. 
Udvalget ønsker, at Ildsjælsskulpturen, for et år ad gangen, gives til en frivillig forening, der har ydet en 
særlig indsats. 
 
Hvem kan opnå at få Ildsjælsskulpturen? 
Alle lokale frivillige sociale hjælpeorganisationer/grupper samt lokale sygdomsorganisationer. 
Enkeltpersoner kan ikke indstilles. 
 
Hvem kan komme med forslag om indstilling til den l okale pris? 
Borgerne i Fredericia Kommune. Alle lokale frivillige sociale hjælpeorganisationer og grupper, samt lokale 
sygdomsorganisationer. 
 
Indstillinger sendes til Frivilligcenter Fredericia  
Indstillinger skal begrundes og sendes skriftligt til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63,                      
att. bestyrelsesformand Tove Schmidt eller til mailadressen toschmidt@profibermail.dk   
senest mandag d. 16. september kl. 12.00. 
 
Indstilling 
Frivilligcenterets bestyrelse foretager den endelige indstilling skriftligt til Senior- og Handicapudvalget. 
 
Prisuddelingen 
Ildsjælsskulpturen overrækkes af formanden for Senior- og Handicapudvalget Susanne Bjerregaard Mørck 
ved fejringen af Frivillig Fredag den 27. september 2019 i Frivilligcentret, Vendersgade 63. 
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Særlig Søndag – Filmeftermiddag med Løvernes Konge den 27.10.2019 
Særlig Søndag  er et projekt under Frivilligcenter Fredericia, oprindeligt støttet af Antoniusfonden.                                
Vi arrangerer tilbud/events for borgere, hvor vi vil sætte fokus på fælleskaber på tværs af diagnoser, handicaps mv. 
Særlig Søndag er et uvisiteret tilbud, men borgerne henvises igennem samarbejdspartnere.  
Vi vil prøve, om der kan skabes nye sociale netværk via fælles interesser. Borgere med handicap, der føler sig 
ensomme og isolerede, deltager sammen om en fælles aktivitet (med fokus på en fælles interesse) – med frivillige som 
tovholdere. 
 
Vi mødes igen til samvær og hygge på en ganske særlig søndag, og denne gang skal vi se den nye Disney film 
’Løvernes Konge’.  
Forestillingen er gratis, og der er popcorn og sodavand til alle, der deltager.  
Man må gerne medbringe en ledsager eller en pårørende, hvis der skønnes at være behov for det.  
Der vil være personale og frivillige fra Frivilligcentret til stede under hele arrangementet. 
 
Kontakt Kristine på mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk  eller på tlf. 2072 2413, hvis du vil høre mere. 
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Grow Your Life                                                                                                   
Vi starter vores café op i uge 33, hvor vi skal bowle og spise pizza. Der vil også være tilbud om mad- og 
musikundervisning fra september måned. 
 
Mandag den 19. august har vi fået lov til at få en rundvisning på krydstogtsskibet AIDAura, med plads til 1300 
passagerer og 418 besætningsmedlemmer. Skibet er 202m langt og 28m bredt, og er Europas største 
krydstogtsskib.  
Vi bliver 15 personer, der skal med rundt på det store skib. Når rundvisningen er færdig, slutter vi af med en 
sandwich i Frivilligcentret. 
 
Den 5. oktober deltager vi atter i Telegrafregimentets Medalje-march, som støtter et godt formål. Medalje-
marchen, som er på 5-8km, starter ud fra Ryes Kaserne. Vi håber på, at 15-20 borgere og frivillige fra            
Grow Your Life vil deltage. 
 

 
 

DEMENSFÆLLESSKABET LILLEBÆLT                                                             
GÅGRUPPE FOR MENNESKER MED DEMENS OG DERES PÅRØREND E 
Vi mødes hver mandag kl. 13.00 i Demensfællesskabet Lillebælt 
Dronningensgade 97 · 7000 Fredericia 
Vil du høre mere: kontakt tlf.: 2280 0195 eller email:demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk 
 
 
Frivillige herrer søges 
til herregruppe for mænd, der er ramt af demens eller hukommelsesbesvær. 
 
Demensfællesskabet Lillebælt/Demens Rådgivningscentret har startet en herreklub for mænd med demens , 
der mødes hver 2. tirsdag kl. 14-16 i Sundhedshuset.  
Gruppen planlægger aktiviteter fra gang til gang, - det kunne f.eks. være en gåtur, fodboldkamp i fjernsynet eller 
hvad de nu har lyst til… 
Gruppen mangler en eller flere frivillige herrer, der vil være ’tovholdere’, og som vil være med til at snakke med  
og hygge om deltagerne i gruppen, komme med forslag til aktiviteter og være med til at føre dem ud i livet.   
Herreklubben afholdes i Sundhedshuset, og der er gratis kaffe og te under møderne. 
Demenskonsulenterne vil – hvis det ønskes - give undervisning i demens. 
 
Er du interesseret, så kontakt tlf.: 2280 0195 eller email:demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk 
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FOREDRAG FOR PÅRØRENDE TIL BORGERE MED DEMENS 
FOREDRAG OM SKRIVETERAPI 
Torsdag d. 22. august kl. 16.00 - 18.00 i FREDERICIA SUNDHEDSHUS 
FOREDRAGET ER GRATIS. 
 

 

 
OM ANNETTE AGGERBECK 
Eksamineret psykoterapeut med klinik i 
Hørsholm, freelancejournalist og forfatter af 
bogen om at skrive dagbog: 
'Skriveterapi –din guide til personlig vækst'.  
Læs mere på www.aggerbeck-terapi.dk 

 
Lær at skrive dig til mere overskud og glæde - Undersøgelser har vist, at det er godt for både vores psykiske 
og fysiske helbred at skrive om vores inderste tanker og følelser. 
Ved at lave skriveøvelser kan man blive mindre angst og deprimeret, få færre søvnproblemer, mindske stress og 
få mere energi til at klare hverdagens udfordringer. Forskning viser også, at det styrker immunforsvaret, så man 
ikke så ofte bliver syg. Alt sammen vigtigt, fordi det kræver overskud at være pårørende til en med demens eller 
anden kronisk sygdom. 
I løbet af foredraget giver psykoterapeut og skriveterapeut Annette Aggerbeck en introduktion til skriveterapi og vil 
komme ind på nogle af de mange fordele ved at skrive om sine tanker og følelser. Der vil også være tips til, 
hvordan man får størst udbytte, hvor ofte man skal skrive for at det har effekt.  
Medbring pen og papir, skriveterapi kræver ingen særlige skriveevner, så kom også, selvom du ikke er vant til at 
skrive.  
Tilmelding: email: demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk eller tlf. 2280 0195 senest d. 16. august. 
 
 
MICHÉLE BELLAICHE 
FOREDRAG OM DEMENS 
Torsdag d. 5. september kl. 14.00-16.00 i FREDERICIA SUNDHEDSHUS 
GRATIS FOREDRAG. 
Tilmelding: På email: demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk eller tlf. 2280 0195 senest d. 30. august. 
 
 

 
 

Michéle Bellaiche  fortæller åbent om, at være 
pårørende til en person, der har en demenssygdom. 
Hvordan hun selv opdagede sin mors begyndende 
tegn på demens, og hvordan hun og familien i lang 
tid benægtede det, og hvad hun kunne have gjort for 
at hjælpe sin mor til et bedre liv med demens. 
Et rørende foredrag, hvor man kommer tæt på de 
svære situationer og følelser, der kan fylde hos 
pårørende til demente. 
Du får tips til, hvordan du kan hjælpe dig selv og den 
demensramte til en bedre hverdag med færre 
bekymringer og frustrationer. 
Et ærligt, sårbart og samtidig livsbekræftende 
foredrag med Michéle Bellaiche, der står bag TV2 
dokumentaren "Når hjernen svigter".
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Kræftens Bekæmpelse i Fredericia 
Velkommen 
Hvis du har kræft, er pårørende eller efterladt, er du velkommen til en rådgivningssamtale i Sundhedshuset i 
Fredericia. Tilbuddet gælder alle borgere i Fredericia Kommune. 
Ring og bestil en tid til en samtale. Tidsbestilling kan ske ved at kontakte koordinator Grethe Dahl-Jensen,  
telefon: 7210 6050 dagligt mellem kl. 8.00-10.00 og 11.30-14.00. 
For yderligere information: genoptraening@fredericia.dk 
 
 
Lokalforeningens Café åbner efter sommerferien 
Dato/tid:  torsdag den 15. august 2019 kl. 15.00 – 17.00 
Sted: Vendersgade 63, 7000 Fa. 
Tilmelding:  Tilmelding er ikke nødvendig  
 
Vi åbner caféen efter sommerferien med hygge og nærvær.  
Kom og fortæl, hvordan din sommer er forløbet. Der er kaffe på kanden.  
 
Lokalforeningens café er åben den første og tredje torsdag i hver måned kl. 15.00 - 17.00 i Frivilligcenter 
Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia.  
 
 
Faste aktiviteter 
Motion for kræftramte hver torsdag kl. 11.00 - 12.00 med efterfølgende kaffe og snak.  
Det foregår i judolokalet i Fredericia Idrætscenter. Instruktør er Birgit Pedersen.   
 
Ud i naturen-gåture. Hver mandag mødes en flok friske mennesker, går en tur og drikker en tår kaffe bagefter. 
Ring til Bodil på tlf. 2018 4873 for flere oplysninger. 
 
Læseklubben mødes den anden tirsdag i hver måned og diskuterer den bog alle har læst.  
Fredericia Bibliotek skaffer et nyt sæt bøger hver måned. Det er titler, som læseklubbens medlemmer har ønsket. 
Udover at snakke litteratur, så hygger vi os rigtig meget med kaffe og lidt godt til den søde tand.  
Vi mødes i Frivilligcentret. Vil du være med i vores læseklub, så ring til Annemarie på tlf. 2425 4079. 
 
Mænd med kræft-gruppen har månedsmøde den anden onsdag i hver måned kl. 19.00 i Frivilligcenter Fredericia, 
Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Flere oplysninger fås hos Kurt på tlf. 4280 8117. 
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Ammenet.dk 
Ammenet er en non-profit organisation, som drives 100% af frivillige kræfter med stort engagement i hjælpen til 
ammende familier. Vores frivillige donerer deres tid i det omfang, de har mulighed for det. Vi sætter en ære i at 
hjælpe alle, der hvor de er, samt at holde os opdaterede med den nyeste faglige viden. 
 
Ammenets formål er at yde støtte og vejledning til de familier, der ønsker at amme, samt at udbrede viden om 
amning som den biologiske og kulturelle norm.  
Ammenet hjælper alle, der har brug for hjælp til amning, med at nå deres personlige mål for amningen. Vores 
udgangspunkt er altid at finde de løsninger, der fungerer for den enkelte familie. 
 
Ammenet er startet tilbage i 2007. Den gang startede det som et slags fristed for mødre, der ammede større 
børn. Det udviklede sig til at folk begyndte at stille spørgsmål og på den måde startede vejledningen op.  
 
I 2017 blev Ammenet stiftet som en forening, og som det er nu, er vi ca. 40 frivillige fordelt over hele landet.        
Vi vejleder familier i amning på både facebook og via email. Vi har en wiki på vores hjemmeside med 
evidensbaseret viden, hvor man kan lære alt om amning, som løbende bliver revideret.  
Vores frivillige, der vejleder, gennemgår alle en uddannelse, der er tilrettelagt af IBCLC'er (internationalt 
certificerede ammevejledere) samt frivillige med lang erfaring. Samtidig bliver alle vejledere re-certificeret hvert 3. 
år for at sikre os, at alle er opdaterede mht. ny viden.  
 
Ud over vejledning og vores wiki har vi også flere netværksgrupper på facebook, hvor man kan finde hjælp og 
støtte fra ligesindede. De grupper bliver også dagligt styret af frivillige. Lige pt. er der over 15.000 i vores 
netværksgrupper og lige knap 17.000 i vores vejledningsgruppe. Hver uge bliver der besvaret mellem 20-30 
spørgsmål i vores vejledningsgruppe af vores frivillige.  
 
Vi kan mærke at spørgsmålene bliver mere komplicerede og at der er mange, der kunne have glæde af hands on 
vejledning, og det er derfor vi nu gerne vil starte op med vores ammenet caféer. 
 
Ammenet holder derfor et informationsmøde torsdag den 22. august, kl. 10.00- 12.00 i Frivilligcenter 
Fredericia. 
 
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Mette Feldthaus, email: mette@ammenet.dk 
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Flere hænder søges 
Er du til smart tøj, genbrug, bæredygtighed og det at gøre en forskel for andre mennesker? 
 
Vi har et superlækkert genbrugskoncept, som du kan blive en del af. 
 
Kan du lide kundeservice og brænder du for genbrug – så er det måske lige dig, vi mangler: 
Hvornår:  I vores åbningstid som er mandag til fredag kl. 12 – 17 
Hvor meget:  ca. 5-10 timer om ugen 
Hvem:  Dig, der kan lide genbrug, kan smile, indlede en samtale og vil være med til at gøre en forskel for 
andre og for miljøet. Vi kan tilbyde et rigtig dejligt fællesskab omkring håndtering af genbrugseffekter og salg.  
Det er tilladt at arbejde som frivillig i en genbrugsbutik uden fradrag i indkomst, hvis du har overførselsindkomst, 
f.eks. efterløn, dagpenge eller pension. Du har også mulighed for at blive henvist fra kommunen, hvis du er 
bistandsmodtager eller i arbejdsprøvning. 
 
Hvad går pengene til: 
KFUM's Sociale Arbejde hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, fx ensomme, hjemløse, psykisk 
sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom samt andre, som står udsat. Vi er en af Danmarks største sociale 
diakonale organisationer med omkring 120 institutioner og sociale tilbud. Læs mere på kfumsoc.dk. 
 
Vi har en kanon lækker butik på banegården i Fredericia med en rigtig god, men lille, gruppe frivillige som godt 
kunne bruge lidt flere hænder. 
 
Interesseret?  Ring til Sarah på tlf. 2012 8983 eller skriv på genbrugt@kfumsoc.dk og lav en aftale. 
 
 
 
 

Åbning af ny PsykInfo 
Vær med til en festlig åbning af den nye PsykInfo, med musiske indslag, taler og fagligt oplæg. 
Der vil være velkomst og indvielse ved regionsformand Stephanie Lose og oplæg ved klinisk psykolog, ph.d. og 
forskningsleder ved Rigshospitalet Svend Aage Madsen om mænd og psykisk sygdom. 
Det fulde program kan ses på PsykInfo’s hjemmeside. 
 
Arrangører: Fredericia Kommune, Psykiatrien i Region Syddanmark og PsykInfo. 
Sted: Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97, 7000 Fa. 
Tid: Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 16.00-18.00 
Tilmelding: PsykInfo Region Syddanmark, tlf. 9944 4546 eller på www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 
 
 
 

PsykInfo rådgivning 
Åben og anonym rådgivning 
Tlf.: 9944 4546  
Alle kan henvende sig med spørgsmål om psykiatri og psykisk sygdom. 
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NYT FRA DAGLIG LEDER  
Jubilæum: 
Frivilligcenter Fredericia kan fejre 25-års jubilæum den 1.9.2019. Det har vi, af økonomiske og praktiske grunde, 
valgt at fejre samme dag som Frivillig Fredag, nemlig den 27.september 2019.  
Invitationer udsendes i august måned. 
 
Adgang til mødelokaler i Sundhedshuset fra september måned 
I løbet af september vil der blive åbnet op for lokalebooking i Sundhedshuset, og Frivilligcentrets medlems- og 
brugerforeninger får derved gratis adgang til den nye mødelokale-fløj i Sundhedshuset og de mange fine lokaler, 
som kan rumme fra 4 til 100 personer. Mødelokalerne er for foreninger, regionale og kommunale aktører, samt 
dem, der har til huse i Sundhedshuset. 
 
Frivilligcentrets medlems- og brugerforeninger/grupper skal booke igennem Frivilligcentret…              
Henvendelse på telefon 7210 6770 eller email: post@fc-fa.dk. 
 
MobilePay 
Vi har fået MobilePay, og det vil derfor være muligt fremover at foretage donationer til Frivilligcentret ved hjælp af 
MobilePay nr. 902960    
 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  
 

§18 – Nye retningslinjer 
I henhold til Servicelovens § 18 skal Fredericia Kommune give tilskud til frivilligt socialt arbejde i kommunen.  
 
HVEM KAN SØGE MIDLERNE  
Enkeltpersoner, organisationer, foreninger og aktivitetscentre indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, 
der har til formål at yde en social indsats og som arbejder aktivt for grupper eller personer, der er omfattet af 
målgruppen.  
 
Aktiviteterne skal hovedsaligt fungere ved frivillig arbejdskraft.  
 
Tilskud gives til lokale aktiviteter og retter sig primært mod kommunens borgere. 
 
MÅLGRUPPEN 
Målgruppen for aktiviteterne skal være: 
• Udsatte borgere 
• Ensomme og ressourcesvage borgere 
• Handicappede  
• Sindslidende  
• Misbrugere  
• Voldsramte  
• Borgere i krise 
 
Retningslinjer og ansøgningsskema kan ses på Kommun ens hjemmeside under ’frivilligt socialt arbejde’.  
Ansøgningsfrist er 15. september 2019. 
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DET SKER - Sæt X i kalenderen:  
Aktivitet:     Hvornår:           Hvor:                    Hvad:            Hvem:  
Mamma Mia - 
Fredericias 
Internationale 
Mødregruppe    

Pt. ikke aktiv. 
Ønsker man at deltage, bedes 
man kontakte Charlotte i 
Frivilligcentret, tlf. 7210 6770, 
mail: sekretar@fc-fa.dk 

Vendersgade 63  Kaffe, samvær, 
babysnak og netværk  

Gravide eller mødre 
med børn op til 1 år 
er velkomne  

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

Gåtur, samvær, netværk  Voksne over 18 år, 
der kan gå i kuperet 
terræn. 

Økonomi Café  Torsdag kl. 17.00-19.00.            
Husk tidsbestilling !  

Vendersgade 63  Økonomisk rådgivning  Udsatte borgere  

Gratis Anonym 
Parrådgivning 

Onsdag i lige uger, kl. 17.00-
19.00. 
Husk tidsbestilling på mail: 
sekretar@fc-fa.dk  

Vendersgade 63 Parrådgivning Par bosiddende i 
Fredericia Kommune 
med hjemmeboende 
børn. 

Fristedet 1 gang i mdr., kl. 16.00-18.00. 
Næste gang er den 19. aug. 
Nærmere info.: 
projektmedarbejder@fc-fa.dk  

Vendersgade 63 Samvær, hygge, snak, 
fælles aktiviteter 

Byens borgere 30+  

Frivilligcenter 
Fredericias  
25-års jubilæum 

Afholdes fredag  
den 27. september 2019 
Kl. 12.00 – 13.30 

Vendersgade 63 Reception Inviterede  

Frivillig Fredag Fredag  
den 27. september 2019 
Kl. 14.30 – 16.45 

Vendersgade 63 Åbent Hus 
Overrækkelse af 
Ildsjælspris, div. boder, 
Tøjbytte-Café, aktiviteter 
for børn m.v. 

Alle er velkomne 

Særlig Søndag Søndag den 27. oktober 2019 
kl. 14.00 

Panorama 
Biografen 
Prinsessegade 55 

Filmhygge og samvær 
på tværs af udfordringer 
og handicaps 

Uvisiteret tilbud, men 
borgerne henvises 
igennem 
samarbejdspartnere 

 

Lokalebooking 
Frivilligcentrets lokaler kan benyttes alle dage i ugen for faste grupper/foreninger, samt andre foreninger og 
grupper, der aftaler dette med Frivilligcentret inden brug. Husk at hente nøgle i Frivilligcentrets åbningstid.  
Booking af lokaler kan ske til mail: husgruppen@fc-fa.dk 
 

 

 
 

Nyhedsbrevet bedes videresendt til bestyrelse, medlemmer  og frivillige i jeres 

forening/gruppe – tak!   

 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia 


