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 Nyhedsbrev 

  

Nyhedsbrevet bedes videresendt til bestyrelse, medlemmer  og frivillige i jeres 

forening/gruppe – tak!   

 
 

   

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 
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Sig nej til en pose 

Løveapoteket støtter i øjeblikket Frivilligcentrets 
juleaftensarrangement med 25 øre hver gang 
kunderne siger nej tak til en pose.  
Derfor opfordrer vi alle til at sige nej til posen og 
huske at putte en lille ’skumfidus’ i glasvasen ved 
døren.  
En stor tak til Løveapoteket Fredericia  
 
#nejtilposen 
 

          
 
 
 
 
 
 

                                   

 

                
 
 

 

 

 

 

 

 

Donation 

Louis Lindholm modtog torsdag den 6. december en 
flot donation fra Axeltorvs Apotek til Frivilligcentrets 
juleaftensarrangement og andre arrangementer for 
udsatte borgere i Fredericia. 
En stor tak til Axeltorvs Apotek  
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Pakkekalender                                                                                                                                    

Gratis julekalender til børn i trængte familier i Fredericia Kommune.  
Ca. 90 advents- og hverdags-pakkekalendere samt 30 chokoladejulekalendere er nu uddelt til børn i alderen      
3-13 år i trængte familier. 
Vi siger mange tusinde tak til Loger, byens butikker og borgere i Fredericia, der igen i år har doneret fine 
kalendergaver !  
 

TAK !   

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
Mamma Mia – Fredericias Internationale Mødregruppe.   
Mamma Mia er en mødregruppe, der forsøger at skabe venskaber mellem mødre og børn på tværs af 
oprindelsesland, kultur, sprog og religion. 
Vi arrangerer foredrag med udgangspunkt i mødrenes ønsker og idéer.  
Tidligere har en tandplejer fortalt om små børns tænder, vi har haft besøg af en bibliotekar, som har fortalt om 
gode højtlæsningsbøger, en parrådgiver har fortalt om mor og far efter en fødsel, og så har vi afholdt kursus i 
førstehjælp for småbørn. 
 
Hvis du er højgravid, eller din baby er op til 1 år, og har du lyst til at være med, er du meget velkommen.           
Det koster ikke noget at være med. 
Kontakt Charlotte i Frivilligcentret, hvis du vil høre mere… 
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Selvhjælp Fredericia-Middelfart - Kom til søndagskaffe   
Formålet med arrangementet 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. 
Vi hygger os og lærer nye mennesker at kende. Vi håber, der kan opstå små fællesskaber mellem deltagerne,   
så der kan komme fremtidige aktiviteter og lyst til at mødes i andre sammenhænge.    

 
Næste gang er 13. januar 2019 kl. 15.00-17.00  

i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fa. 
Kaffen koster 25 kr. pr.pers.  

 
Tilmelding 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. 

  

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Demensfællesskabet Lillebælt                                                                        

Er du pårørende til en demensramt eller selv ramt af demens, eller kunne du tænke dig at blive frivillig indenfor 
demensområdet, så er du meget velkommen til at kigge forbi Demens Rådgivningscentret, der har til huse i 
Sundhedscentret, Dronningensgade 97. Det er gratis og alle er velkomne! 
 
Åbent i Demensfællesskabet mandage fra kl. 10-12 og tirsdage fra kl. 16-18. 
De nye frivillige rådgivere vil være tilstede sammen med en af kommunens demenskonsulenter, hver torsdag fra 
kl. 13-15. 
Alzheimerforeningen vil være tilstede den 1. mandag i måneden fra kl. 15-17. 
 
Se evt. mere på Fredericia Kommunes hjemmeside eller demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk 
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Aktiviteter i Demensfællesskabet Lillebælt 
Arrangementer som henvender sig til borgere med en demenssygdom og deres pårørende. 
 
Ølsmagning med Ralf - Tilbud til mennesker med deme ns eller hukommelsesbesvær 
Demensfællesskabet Lillebælt i Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia. 
Onsdag den 19. december 2018 fra kl. 16.00 til 18.00 
Kontakt Demensfællesskabet Lillebælt ved interesse på telefon 2280 0195 eller på mail: 
demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk  
 
Herregruppe for herrer, der er ramt af demens eller  hukommelsesbesvær:  
Demensfællesskabet Lillebælt – Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia. 
Opstartsdato d. 8. januar 2019, og afholdes hver tirsdag i de lige uger fra 14.00-16.00.  
Kontakt Demensfællesskabet Lillebælt ved interesse på telefon 2280 0195 eller på mail: 
demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk  
 
Damegruppe for damer, der er ramt af demens eller h ukommelsesbesvær:  
Demensfællesskabet Lillebælt – Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.  
Opstartsdato d. 17. januar 2019, og afholdes hver torsdag i de ulige uger fra 15.00-17.00.  
Kontakt Demensfællesskabet Lillebælt ved interesse på telefon 2280 0195 eller på mail: 
demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk  
 
 
Madlavningshold for par 
Målgruppen er for par, hvor den ene er ramt af deme nssygdom eller hukommelsesbesvær 
Opstartsdato d. 23. januar 2019, og afholdes hver 4. onsdag på Øster Elkjær – Erritsø Bygade 85,                  
7000 Fredericia - ”Det gule palæ”.  
Kontakt Demensfællesskabet Lillebælt ved interesse på telefon 2280 0195 eller på mail: 
demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk  
 
 
Cruise koordinator Helle Black  – fortæller om de store krydstogtskibe og deres passagerer.  
Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 19.00-21.00 i Fredericia Sundhedshus – Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.  
Tilmeldes på Demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk eller på telefon 2280 0195 senest d. 16. januar 2019.    
Gratis foredrag. 
 
Per Skovsen – Fredericia igennem tiden.  
Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 19.00-21.00 på I.P.Schmidt – Vendersgade 4, Klaverstuen, 7000 Fredericia. 
Ingen tilmelding. Gratis foredrag.  
 
Anna Aamand – Fortæller om kommunikation og samvær med mennesker med demens .  
Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 13.00-15.00, Multisalen - Sundhedscenteret Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.  
Tilmeldes på Lejo@kolding.dk. Gratis foredrag. 
 
Journalist Kasper Friche  – ”Er du der far?” - Hvordan tackler man rollen som pårørende, ud fra egen erfaring. 
Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19.00-21.00 i Fredericia Sundhedshus – Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.  
Tilmeldes på Demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk eller på telefon 2280 0195 senest d. 6 marts 2019. 
Det koster 50 kroner, som betales kontant på dagen.  
 
Lone Vesterdal – Det usynlige tab – om sorg og deme ns.  
Lørdag d. 23. marts 2019 kl. 13.00-15.00, Multisalen - Sundhedscenteret Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.  
Tilmeldes på Lejo@kolding.dk. Gratis foredrag.  
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Cruise koordinator Helle Black  – fortæller om de store krydstogtskibe og deres passagerer.  
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19.00-21.00 i Fredericia Sundhedshus – Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.  
Tilmeldes på Demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk eller på telefon 2280 0195 senest d. 1. maj 2019.         
Gratis foredrag. 
 
 
Workshop i ”Musikken i mit liv” 
Fredericia Sundhedshus – Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.  
Tirsdag d. 15. januar 2019, klokken 14.00-15.30 
Onsdag d. 20. februar 2019, klokken 16.30-18.00 
Mandag d. 11. marts 2019, klokken 14.00-15.30 
Torsdag d. 11. april 2019, klokken 16.30-18.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredericia Sundhedshus – Dronningensgade 97, 7000 Fredericia, klokken 16.00-18.00 
Mandag d. 7. januar 2019 
Tirsdag d. 5. februar 2019 
Onsdag d. 6. marts 2019 
 
Øster Elkjær, ”Det gule palæ” – Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia, klokken 10.00-12.00 
Tirsdag d. 8. januar 2019 
Tirsdag d. 12. februar 2019 
Tirsdag d. 5. marts 2019 
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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.  
 
Fodbold 

Grow Your Life var søndag den 4. november på Monjasa Park for 
at se FC Fredericia spille mod Roskilde. Desværre tabte 
Fredericia 1-7, men en hyggelig eftermiddag alligevel.   

 
 
Afslutningsfest 

     
 
Søndag den 18. november var der afslutningsfest i Grow Your Life.  
Brugerne har siden sommer øvet sig i at spille og synge og lave mad. Der deltog ca. 100 brugere, pårørende, 
frivillige, lærere og andre interesserede i arrangementet. En rigtig dejlig formiddag med brunch, hygge og god 
musik. 
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Sundhedshuset 

Søndag den 4. november 2018 blev Sundhedshusets nye flotte foyer indviet ved et åbent hus arrangement for 
byens borgere. Der var taler, ballonklovn, aktiviteter og forskellige stande, hvor man kunne møde mange af 
Sundhedshusets nuværende og kommende aktører, herunder også Frivilligcenteret.  
Borgmester Jacob Bjerregaard, Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark, og formand for 
Sundhedsudvalget Susanne Eilersen klippede snoren. 
 

       
 
 

  
 
Frivilligcentrets daglige leder Louis Lindholm var en af talerne ved åbningen af Sundhedshuset nye foyer, og han 
fortalte om Frivilligcentrets kerneydelser, og de mange gode samarbejder, som Frivilligcentret er blevet en del af, 
bl.a. Demensfællesskab Lillebælt, Strategi for udsathed og Din Indgang, og så takkede han de mange frivillige 
ildsjæle, som yder en rigtig stor frivillig indsats over for borgerne i Fredericia. 
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NYT FRA DAGLIG LEDER  

Sundhedshuset: 
Den nye reception er færdig og vi flytter vores aktiviteter over i den fra uge 49, hvor vi fortsat vil være på tirsdage 
og torsdage mellem kl. 10.30 -13.30, for at synliggøre ”den frivillige verden”.  
Der er en kommunal ansat medarbejder i receptionen, som vi fremadrettet vil arbejde sammen med de dage, 
hvor vi er tilstede, men samtidig betyder det også, at receptionen er bemandet mange timer i ugen nu og 
fremover. 
 
Fredericia Sund By (mikropartner): 
Frivilligcenter Fredericia har søgt om at blive mikropartner i forbindelse med Fredericia Sund By-projektet. 
Vi vil gerne være en del af den gode sag, der skal og vil gøre Fredericia til en sundere by.  
Der er sikkert også mulighed for, at netop din forening / gruppe kan gøre en forskel, så hermed en opfordring til 
at melde jer som mikropartnere. Se evt. mere her 
Har du lyst til at være en del af Fredericia Sund By-bevægelsen som mikropartner, er du meget velkommen til at 
kontakte koordinator Malene Lund Grindsted på malene.grindsted@fredericia.dk 
 
Strategi for Udsathed: 
Jeg er, både som leder af Frivilligcenter Fredericia, men også som næstformand i Udsatterådet, involveret i 
spændende opgaver i forbindelse med at udarbejde en ny ”Strategi for Udsathed ” i Fredericia Kommune.  
Mange borgere har deltaget i de events, som kommunen har afholdt og der er fortsat mulig for alle borgere i 
Fredericia at komme med forslag og idéer. Hermed en opfordring til alle om at deltage i de kommende events.  
Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere. 
 
Glædelig jul og godt nytår 2019 – tak for et godt s amarbejde. 
 
 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  

 

DET SKER - Sæt X i kalenderen:  

  
Aktivitet:     Hvornår:           Hvor:                    Hvad:            Hvem:  
Mamma Mia - 
Fredericias 
Internationale 
Mødregruppe    

Torsdag kl. 10.00-12.00   
Ønsker man at deltage, bedes 
man kontakte Charlotte i 
Frivilligcentret, tlf. 7210 6770. 

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 
Pause indtil april 2019.  

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 Opstart 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+  

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  
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JULEARRANGEMENTER 

Frivilligcentrets juleaftensarrangement i Det Bruun ske Pakhus 
Mandag den 24. december kl. 15.00-22.00. 
Arrangementet henvender sig primært til socialt dårligt stillede mennesker, og ikke mennesker, der bare kunne tænke 
sig en gratis eller anderledes jul, hvor de ikke selv skal stå i køkkenet hele dagen. 
 
Tilmelding til arrangementet, der er gratis, kan ske til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, tlf. 7210 6770 eller  
på opslag på de forskellige væresteder m.v. i Fredericia senest torsdag den 20. december 2018.           
Er der børn blandt de tilmeldte, er det, af hensyn til gaver, vigtigt at kende alder og køn på dem. 
 
Julemiddag i Seniorhuset 
Mandag den 24. december kl. 12.30-16.30 
Julehyggen er for dig, der ikke kan rejse til familie eller venner. Eller for dig, der savner nogen at holde jul med.  
Vores fantastiske frivillige og personale er i højt julehumør og på opfordring tager vi i år allerede hul på julerierne om 
eftermiddagen. 
 
PROGRAM: 
Kl. 12.30 Byder vi velkommen 
Kl. 13.00 Serveres der julemiddag, der består af and & medisterpølse samt ris à la mande.  
               Hertil 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand. Herefter hygge omkring juletræet med gaver, kaffe og juleknas. 
Kl. 16.30 siger vi tak for i år og ønsker hinanden en god jul 
 
PRIS: 180 kr. 
Billetter købes i caféen på I.P. Schmidt, eller tilmeld dig senest onsdag den 19. december på telefon 2274 7934. 
Det er vigtigt, at du er selvhjulpen, da der ikke er plejepersonale til stede. 
 
Juleaften i Gauerslund Sogn 
Mandag den 24. december 2018 kl. 17.30-21.00 
Synes du at julemiddagen er uoverkommelig – eller har du bare lyst til en anderledes jul ? 
Så indbyder Gauerslund Menighedsråd til juleaften med dejlig julemad og den helt rigtige julestemning. 
 
Af hensyn til madlavning er tilmelding nødvendig senest den 17. december 2018 . Det koster 100 kr. at deltage.    
Vil du vide mere kan du kontakte Kirkekontoret, Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop, tlf. 7586 1259, lokal 1.   
      
Hannerup Kirke - Juleaften i fællesskab 
Mandag den 24. december 2018, kl. 17:00 - 22:00  
Sognelokalerne, Prangervej 114, 7000 Fredericia 
 
PRIS: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn under 15 år. 
 
Vil du høre mere eller tilmelde dig, kan du kontakte Kirkekontoret på telefon 7592 9329.  
Kontoret er åbent: mandag-fredag kl. 11-14, torsdag tillige kl. 14-16. 
 
Velkommen til julefest i Kirkens Korshærs Varmestue , Danmarksgade 79, Fredericia  
Torsdag den 27. december 2018, fra kl. 14.00 - ca. 21.00 
Det er gratis at deltage. Tilmelding i Varmestuen. 
 
Dagens program: 
Kl. 14.00 - 16.00 Juleknas og kaffe i varmestuen 
Kl. 16.00 - 17.00 Julegudstjeneste i Trinitatis Kirke ved korshærspræst Merete Ørskov 
Kl. 17.00 - 21.00 Julemiddag i Varmestuen, juletræet tændes i gårdhaven og vi synger julesange og salmer i stuerne og 
                            deler gaver ud. 
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JULELUKKET 
 

Frivilligcentrets kontor holder julelukket  
den 22.12.2018 – 01.01.2019 (begge inkl.) 

 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul  

samt et godt og lykkebringende nytår ! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia  


