Nyhedsbrev august 2021
Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer og har nydt ferien.
Vi er nu godt i gang med planlægningen af et spændende efterår i frivillighedens tegn.
Der er så småt kommet gang i foreningsaktiviteterne – og det bliver for mange nemmere at
mødes og gennemføre aktiviteter igen.

Billeder fra Kraches Gaard.

Forgang, ca. år 1911.
På billedet ses friser/kalkmalerier, og træværk
med flotte udskæringer, som stadig kan ses i
Kraches Gård.

Soverum, ca. år 1911.
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Frivillighed og Fællesskaber på Axeltorv
Tirsdag den 7. september, kl. 16.00-19.00 vil der, i forbindelse med Kommunens tiltag ”Frivillighed og
Fællesskaber”, være en event på Axeltorv, hvor der vil være mulighed for at få en snak med frivillige i
de mange forskellige frivillige foreninger og tilbud, der er repræsenteret.
Alle byens borgere er velkomne.
Kom og bliv inspireret af de mange boder, og se, om der er et tilbud, du kan gøre brug af.
Der vil være gratis kaffe og lidt til børnene.
Desuden vil årets ”Ildsjælspris” 2021 blive overrakt til en forening / gruppe / organisation, der har ydet en
særlig indsats.

Indstilling til Årets Ildsjælspris 2021
En lille påmindelse om, at det endnu en gang er tid til at indstille frivillige sociale foreninger/grupper eller
sygdomsorganisationer til årets ildsjælspris. Ildsjælsprisen er en anerkendelse af og en opmuntring til den lokale
frivillige sociale indsats, og gives til en frivillig forening/gruppe/organisation, der har ydet en særlig indsats.
Hvem kan opnå at få Ildsjælsskulpturen?
Alle lokale frivillige sociale foreninger/hjælpeorganisationer/grupper samt lokale sygdomsorganisationer.
Enkeltpersoner kan ikke indstilles.
Hvem kan komme med forslag om indstilling til den lokale pris?
Borgerne i Fredericia Kommune. Alle lokale frivillige sociale foreninger og grupper, samt lokale
sygdomsorganisationer.
Prisuddelingen
Ildsjælsskulpturen overrækkes tirsdag den 7. september 2021 på Axeltorv i forbindelse afholdelse af ’7000
Fællesskaber’.
Indstillinger sendes til Frivilligcenter Fredericia senest fredag den 3. september 2021, kl. 12.00.
Forslag begrundes og sendes skriftligt eller pr. e-mail til Frivilligcenterets bestyrelsesformand Tove Schmidt,
Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia, e-mail: toschmidt@profibermail.dk.

PLUS1 – sammen til koncert
Hvad er en PLUS1-koncert ?
PLUS1 er en række koncerter én gang om måneden fra september 2021 til juni 2022 i Tøjhuset, hvor det handler
om at invitere, glæde sig, opleve og hygge sig sammen, og få fællesskab, hygge, nærvær, smil, grin og godt
samvær. Med alle billetter følger nemlig én gratis billet, derfor navnet PLUS1.
FredericiaLive, Tøjhuset, Aktivitetscentrene i Fredericia og Frivilligcenter Fredericia har indgået et samarbejde om
at tilbyde PLUS1-koncerter i Fredericia, og Frivilligcenteret har via donation fra virksomheden Ball købt et antal
billetter.
Der er stadig mulighed for at få en gratis billet til dig og en ledsager, ved henvendelse til Frivilligcenteret.
E-mail: post@fc-fa.dk, tlf. 7210 6770 eller personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Det er først til mølle…
PLUS1 programmet kan ses på Tøjhusets hjemmeside.
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Erhvervsmentor Fredericia – besøg os i Frivilligcenter Fredericia
I Fredericia har vi mange unge mennesker, der af forskellige årsager endnu ikke har taget en uddannelse
eller er kommet i job.
Derfor har lokale erhvervsfolk og Jobcenter Fredericia i fællesskab udviklet Erhvervsmentor Fredericia, som
henvender sig til unge uden uddannelse og job i alderen 17 – 29 år, der har brug for en støttende hånd til at
komme videre mod drømmejobbet.
Erfaringer viser, at det gør en stor forskel for en usikker ung at have en frivillig erhvervsmentor, der med støtte og
vejledning kan skabe tryghed og give mod til at komme skridtet videre mod drømmejobbet.
Vi er allerede mange frivillige erhvervsmentorer, men har brug for flere.
Er du vores nye frivillige erhvervsmentor?
Har du en solid erhvervserfaring og er du god til at lytte, vejlede og støtte et ungt menneske, der har brug for din
hjælp, kan det være dig, der kommer med på holdet af Erhvervsmentorer i Erhvervsmentor Fredericia.
Som frivillig erhvervsmentor vil du indgå i et erhvervsmentor korps med andre mentorer, der brænder for at
hjælpe en ung videre.
Du vil som ny erhvervsmentor gennemgå et kort målrettet kursus sammen med andre nye mentorer.
Du tilbydes også mulighed for at deltage i netværksmøder, hvor du møder de andre mentorer. Netværksmøderne
er jeres rum for sparring med andre mentorer, og I får her mulighed for at få opkvalificering på mentorområdet.
Er der en frivillig erhvervsmentor gemt i dig? eller har du bare lyst til at høre mere om Erhvervsmentor
Fredericia?
Så er du velkommen til at komme til en snak i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia
tirsdage mellem kl. 10.00-12.00, hvor du finder os i caféen, eller du kan tage kontakt til:
Mentor koordinator Anette Graver Thomsen
Tlf. 4124 8553 / Mail: anette.g.thomsen@fredericia.dk

Demenssymbolet - En håndsrækning

Hænderne symboliserer, at alle mennesker kan have brug for hensyn eller en håndsrækning. Det gælder ikke
mindst for mennesker med demens, som i særlig grad kan have brug for lidt mere tid og tålmodighed eller ekstra
venlighed.
Når du ser symbolet
Disse tre handleråd er en del af indsatsen omkring demenssymbolet, og er en håndsrækning til os alle:
 Tag kontakt - Smil og vær imødekommende
 Tal tydeligt - Stil ét spørgsmål ad gangen
 Vær tålmodig - Sæt tempoet lidt ned, og hjælp gerne på vej.
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Fredericia Krisecenters Støtteforening inviterer til spændende foredrag
”Forsvarsadvokaten” v/advokat Mette Grith Stage.
Tirsdag den 14. september 2021, kl. 19.00-21.00 Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia.

Mette Grith Stage har i mange år beskæftiget sig udelukkende med straffesager og er i dag en efterspurgt
forsvarsadvokat med møderet for Højesteret. I sit foredrag vil Mette Grith Stage tage os helt tæt på de mange
straffesager og klienter, hun har haft gennem årene.
Deltagerbetaling og tilmelding:
Alle er velkomne til arrangementet. Betalingen sker ved indgangen – kontant eller via MobilePay på 56139.
For medlemmer og studerende koster deltagelse 100 kr.
For ikke-medlemmer koster deltagelse 150 kr.
Sidste tilmeldingsfrist er den 10. september 2021.
Kontakt for tilmelding og yderligere oplysninger:
Kirsten Berntsen, e-mail berntsen.kirsten@gmail.com, tlf. 2114 0188 eller
Lone Damsgaard, e-mail loneda@live.dk, tlf. 2029 8241.

Sundhedsplejen i Fredericia mangler frivillige
Sundhedsplejen søger 4 frivillige, der har tid og lyst til at tage sig af en mindre gruppe børn, mens deres mødre er
på kursus i Sundhedsplejens lokaler.
Sundhedsplejen vil gerne tilbyde et kursus til ca. 8 udvalgte mødre, som stadig er på barsel. Derfor er børnene
ikke i dagtilbud. De er i alderen ½ - 1 år. Der vil blive indhentet børneattest.
Kurset vil strække sig over 8 gange og blive afholdt hver 14. dag.
Forældrekurset forventes at starte op medio september 2021, og det vil foregå på torsdage i tidsrummet kl. 9.3012.00. Både kursus og pasning foregår i Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fa.
Du får:


Hyggeligt samvær med skønne babyer og andre børnepassere.



Kaffe/the og brød.



Lov til at gøre en forskel for en gruppe mødre og deres børn.

Kunne det være noget for dig eller kender du nogen, der kunne være interesseret, så kontakt Gitte i
Sundhedsplejen, tlf. 5099 7937, e-mail: gitte.lorenzen@fredericia.dk, eller kontakt Frivilligcenteret på e-mail:
sekretar@fc-fa.dk.
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NYT FRA CENTERLEDEREN
Kære alle.
Vi har nu aftalt den endelige flyttedag til Sundhedshuset og det bliver den 27. oktober 2021.
Vi åbner ”officielt” det nye Frivilligcenter den 1. november 2021.
Når vi nærmer os flyttetidspunktet, vil I høre nærmere, men jeg vil bede alle foreninger/grupper om at afhente
evt. materiale, I har stående i Frivilligcenteret – både inde i huset og i kælderen, så vi ikke skal bruge ressourcer
på denne opgave. Håber på jeres forståelse for dette.
Vi har i forvejen en stor opgave foran os, nemlig at få sorteret og pakket ned.
Vi håber derfor, at I vil afhente jeres ting senest i uge 42 eller aftal nærmere med undertegnede.
Har I behov for flyttekasser, så henvend jer til Charlotte.
Vi vil sikre, at Frivilligcenteret fortsat er i drift på bedst mulig måde, og at aftalte lokaleudlån kan sikres – det
tager vi løbende med den enkelte forening, der har reserveret forlods.
Vi glæder os til at flytte til moderne lokaler, men samtidigt er det også vemodigt at forlade Kraches Gaard,
Vendersgade 63, hvor vi og mange borgere har haft vores daglige gang i mange år.
Vi håber, at I vil have tålmodighed med os i ugerne omkring flytningen – vi vil være her for jer og borgerne, men
vi kommer til at rode og der vil være flyttekasser alle steder.
Venlig hilsen
Louis Lindholm
Frivilligcenter Fredericia
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk

Glæd dig til nye kurser og webinarer i efteråret
I dette efterår udbyder vi igen landsdækkende kurser, webinarer og digitale forløb om blandt andet
bestyrelsesarbejde, rekruttering, fundraising og interessevaretagelse i det frivillige sociale arbejde.
Fra den 23. august kan du se, hvilke kurser og webinarer vi udbyder.
Du kan tilmelde dig fra den 27. august 2021.
Se mere på: www.frivillighed.dk/kurser
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DET SKER - Sæt X i kalenderen:
Aktivitet:

Hvornår:

Hjemmepasser
gruppe

Ca. 2 timer en formiddag i ugen.
Ønsker man at deltage eller høre
mere, kan man sende SMS til
Denice på tlf. 3190 3603.
Forventet opstart efterår 2021.

Vendersgade 63

Kaffe, samvær,
børnesnak og
netværk.

Gravide eller
mødre/fædre, der
hjemmepasser egne
børn fra ca. 8 mdr. til
2 år.

Walk&Talk

Tirsdag kl. 19.00.
Husk tilmelding til Liv på tlf.
2757 7594 eller via
facebook.

Vendersgade 63,
døren til venstre

Gåtur, samvær,
netværk.

Alle er velkomne !

Åben Samvær

Tirsdag i ulige uger,
kl. 12.30-14.30.

Vendersgade 63

Samvær, hygge,
snak, spil og gåture.

Alle er velkomne !

Økonomi Café

Onsdag kl. 17.30-19.00.
Husk tidsbestilling !
E-mail: post@fc-fa.dk eller tlf.
7210 6770.
Onsdag i ulige uger,
kl. 13.30-15.00.
Tilmelding til Charlotte på
post@fc-fa.dk
Næste gang er:
Tirsdag den 14. sept. 2021,
kl. 15.00-17.00.

Vendersgade 63

Økonomisk
rådgivning.

Udsatte borgere

Vendersgade 63

Samvær, hygge,
snak og fælles
aktiviteter.

Alle er velkomne !

Vendersgade 63.
Afholdes udenfor,
hvis vejret tillader det.

Ryd op i garderoben,
og kom og gør et
KUP.

Alle er velkomne !

Frivillighed og
Fællesskaber

Tirsdag den 7. september 2021,
kl. 16.00-19.00.
Ønsker din forening en bod,
kan Louis kontaktes på
louis.lindholm@fc-fa.dk

Axeltorv

Event med boder,
gratis kaffe og lidt til
børnene.
Ildsjælsprisen 2021
uddeles.

Alle er velkomne

Fodbold på
Tværs

Onsdag den 8. september 2021.
Hold kan tilmeldes på:
post@fc-fa.dk senest 27. aug.

Fredericia
Idrætscenter

Fodboldturnering.
Første kamp spilles
kl. 17.00.

Alle er velkomne !

Særlig Søndag

Søndag den 10. oktober 2021.
Kontakt Kristine, hvis du vil høre
nærmere:
projektmedarbejder@fc-fa.dk

Panorama Biografen

Fællesskab på tværs,
samvær, hygge og en
god film.

Borgere 18+ med
funktionsnedsættelser

Café
Mød Hinanden

Tøjbytte Café

Hvor:

Hvad:

Hvem:

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia.
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