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 Nyhedsbrev februar 2019 

  
Dådyr i Dyrehaven i Vejle v/Peer Skovlund Hansen 

 

Godt nytår til jer allesammen!  
 

Vi har glædet os til at komme i gang med 2019,                                                                          
- et spændende år med bl.a. Fodbold på Tværs, Frivillig Fredag og                                  

Frivilligcentrets 25-års jubilæum.  
 

Igen i år lægger vi os i selen for at servicere de frivillige foreninger i Fredericia, være en god 
samarbejdspartner, og sætte frivilligheden højt på dagsordenen.                                                  

 
Vi holder konstant øjne og ører åbne vedr. eventuelle behov for sociale indsatser og nye 

udviklingsprojekter, vi faciliterer netværk, og deltager i arrangementer                                  
med foreninger, frivillige og kommunen.  

 
Vi ser frem til endnu et interessant og aktivt år. 
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Til medlemsforeningerne. 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00-21.00 i Frivill igcenter Fredericia. 
 
Dagsorden jvf. vedtægter:  
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering. 
 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget. 
 

5. Indkomne forslag:  
    Forslag til ændring af vedtægter. 
    (Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på mail  
    toschmidt@profibermail.dk senest 10 dage før Generalforsamlingens afholdelse) 
 

6. Valg af formand (på valg i ulige år):  
• Tove Schmidt, Dansk Flygtningehjælp – genopstiller 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 
• Freddy Parsberg, Ældre Sagen – genopstiller 
• Mogens Sandbæk, Diabetesforeningen - genopstiller 

 

8. Valg af 2 suppleanter 
• Marie Luise Poulsen, Klub 1297 – genopstiller 
• Christen Madsen, De Frivilliges Hjælpecentral – genopstiller 

 

9. Eventuelt. 
 
Den enkelte organisation har 1 stemme. Af pladshensyn henstiller vi til, at der max. deltager 2 
personer fra hver forening. 
 

Indkomne forslag samt revideret regnskab vil være fremlagt i Frivilligcentret eller kan rekvireres 8 
dage før generalforsamlingen. 
 

Der vil være kaffe/brød, derfor tilmelding til kontoret senest  
onsdag den 20. marts 2019 på: post@fc-fa.dk eller på telefon 7210 6770. 
 

Venlig hilsen 
Tove Schmidt 
Formand  
Frivilligcenter Fredericia 
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FRIVILLIGCENTRETS JULEAFTENSARRANGEMENT 2018 
for udsatte/hjemløse borgere i Fredericia blev trad itionen tro holdt den 24. december 2018                   
i Det Bruunske Pakhus. 
 
99 borgere havde fundet vej til Pakhuset den 24. december, hvor der blev spist flæskesteg, and, ris à la 
mande, delt gaver ud og hygget. 16 frivillige sørgede for, at aftenen blev en rigtig dejlig aften for de 
fremmødte borgere. 
 

 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det Bruunske Pakhus den 24. december 2018 – klar til 
julegæster 

 
 
 
 
 

                                   

             

                                                                                                                    
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. 
 
Vi har nu mulighed for at starte en ny gruppe op, så er du 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…  på mail: sekretar@fc-fa.dk 
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Kræftens Bekæmpelse i Fredericia 
Hygge og nærvær.  Torsdag d. 21. februar kl. 15.00 - 17.00 i Frivilligcenter Fredericia. 
Vi snakker og lytter. Der er kaffe på kanden. Man må gerne tage håndarbejde med.  
 
Lindrende musikterapi.  Torsdag d. 7. marts kl. 15.00 - 17.00.  
Maria Bolette Falk fra Maria Hospice i Vejle vil fortælle.  
 
Gåtur på Caminoen med zoneterapi undervejs.  Torsdag d. 21. marts kl. 15.00 - 17.00 i Frivilligcenter 
Fredericia. Bente Guldborg, der er opereret for brystkræft, vil fortælle om en lindrende gåtur. 
  
Hygge og nærvær.  Torsdag d. 4. april kl. 15.00 - 17.00 i Frivilligcenter Fredericia. 
Vi snakker og lytter. Der er kaffe på kanden. 
  
Frivillig på hospice i Brædstrup.  Torsdag d. 25. april kl. 15.00 - 17.00 i Frivilligcenter Fredericia. 
Inge Rosenberg, der er frivillig på hospice i Brædstrup, fortæller om sit frivillige arbejde.  
 
Sct. Knuds Skole. Torsdag d. 9. maj kl. 15.00 - 17.00.  
Vi er i færd med at aftale en spændende eftermiddag sammen med skoleleder Joakim Grundtvig.  
Mere om det senere. 
 
Mænd med kræft                                                                                                                                                                                                                                  
Mandegruppen ’Mænd med kræft’ under Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Fredericia, henvender sig til 
mænd med kræft eller som har haft kræft. Formålet med gruppen er, at deltagerne skal kunne snakke åbent og 
frit om de kræftsygdomme, mænd er ramt af, og naturligvis i fuld fortrolighed deltagerne imellem. 
Der er ikke noget terapeutisk indhold på møderne, og der bliver kun talt om kræft og/eller sygdom i det omfang, 
deltagerne selv ønsker det. 
 
Gruppen berører mange forskellige emner, når de mødes. Det kunne f.eks. være:  
 

• Kræft og kost   
• Din sygdom og din familie 
• Seksualitet 
• Alternative behandlingsformer 
• Nye behandlingsformer 

 

• Forskningsresultater 
• Fællesskab og netværk 
• Livline for hinanden 
• Oplevelser 
• Et godt råd 

Gruppen mødes i Frivilligcentret en gang i måneden. 
Ønsker du at vide mere om gruppen, kan du kontakte Kurt Meidahl på mail: kurtmeidahl50@gmail.com 
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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 
 
 
Aktiviteter i Demensfællesskabet Lillebælt 
Arrangementer som henvender sig til borgere med en demenssygdom og deres pårørende: 
 
Herregruppe for herrer, der er ramt af demens eller  hukommelsesbesvær:  
Demensfællesskabet Lillebælt – Sundhedshuset, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia. 
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.  
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  
 
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. 
 
Workshops 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. 
Vil du vide mere, så kontakt Demensfællesskabet Lillebælt på mail: Demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk 
eller på tlf. 2280 0195. 
 
 
Frivillige herrer søges 
Demensfællesskabet/Demens Rådgivningscentret i Sundhedshuset har etableret en herreklub for mænd med 
demens , der mødes hver 2. tirsdag kl. 14-16. Gruppen mødes i lige uger – frem til sommerferien. 
Gruppen planlægger aktiviteter fra gang til gang, - det kunne f.eks. være en gåtur, håndboldkamp 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 klæde de frivillige på i forhold til at arbejde med demente samt støtte op om gruppen i 
opstartsfasen.  
Er det noget for dig, så kontakt Ea Gissh Seeger Hanmann, tlf. 4164 0289, mail: ea.hanmann@fredericia.dk 
eller Frivilligcentret på tlf. 7210 6770, mail: sekretar@fc-fa.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIN Livshistorie er en digital platform, hvor du nemt kan gemme din livshistorie i tekst, billeder og video. 
Fredericia Kommune tilbyder hjælp til at komme i gang i form af livshistorie-caféer. 
 
De finder sted her: 
Fredericia Sundhedshus – Dronningensgade 97, 7000 Fredericia, klokken 16.00-18.00 
Onsdag d. 6. marts 2019 
 
Øster Elkjær, ”Det gule palæ” – Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia, klokken 10.00-12.00 
Tirsdag d. 5. marts 2019 
 
Alle er velkomne ! 
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Hjerneskadeforeningen 
Få en penneven som også  er pårørende.  
Som pårørende kan du have brug for at dele dine oplevelser og søge råd hos andre pårørende. Det gælder for 
eksempel når du skal træffe en svær beslutning, eller hvis du føler dig meget alene. I den situation kan det gøre 
en stor forskel at have en nær fortrolig som til fulde forstår hvad du gennemgår. 
 
Nogle pårørende har haft mulighed for – og glæde af – at deltage i pårørendegrupper som mødes; andre har fået 
meget ud af at skrive med ligesindede i online netværk på Facebook. Imidlertid kan der være grunde til at ingen 
af disse muligheder fungerer for dig. Måske du i stedet har brug for en pårørende penneven? 
 
Læs mere her 
 
 
 

 

......et tilbud til blinde, svagtseende og andre læsehandicappede 
 
Vi kan nu byde Fæstningsjournalen velkommen som fast bruger af Frivilligcentrets lokaler. 
Fæstningsjournalen er en privat lydavis, der drives af frivillige medarbejdere og medlemmer af 
Dansk Blindesamfund, Trekant-området. Lydavisens frivillige indtaler lokale nyheder på CD to 
gange i ugen, som herefter sendes ud til abonnenterne. Se evt. mere her. 
 

 

     

 
Ældre Sagen i Fredericia søger MOTIONSFRIVILLIGE 
Vi søger instruktører i stolemotion/seniorfitness 
 
Glæd dig selv ved at glæde andre  
Som motionsfrivillig hjælper du medborgere med at have et godt og aktivt seniorliv samt styrkelse af et socialt 
netværk. Hvad får du ud af det? Du får dig rørt og styrket din egen fysiske form. Derudover bliver du en del af et 
stærkt netværk af frivillige i Ældre Sagen. Sammen gør vi en forskel. 
 
Få kurser og støtte 
Alle, der bliver motionsfrivillige i Ældre Sagen, får tilbudt et kursus, der giver både teoretiske og praktisk indsigt i 
træning af ældre medborgere. I det hele taget vil Ældre Sagen hjælpe nye instruktører og motionsvenner med at 
få en god start som motionsfrivillig, bl.a. ved at få mulighed for at være med som ’føl’ i opstartsfasen eller efter 
behov. Derudover mødes instruktørerne 2 gange årligt til sparring, erfaringsudveksling, hygge og socialt samvær. 
 
Vi har 13 motionshold forskellige steder i Fredericia Kommune. 
Vil du høre mere, så kontakt Inge Merete Nielsen, tlf. 6120 7359 eller mail: meretenielsen@profibermail.dk. 
Du kan også læse mere på www.aeldresagen.dk/bliv frivillig 
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Frivillige ’gå-venner’ søges 
Hjælp andre med at komme ud at gå en tur, og få sel v frisk luft og motion… 
Projekt ’Vil du med ud at gå, igen?’ under GenoptræningsCentret mangler frivillige gå-venner til at hjælpe borgere 
med at komme ud at gå 2-3 gange i ugen. Borgerne i projektet lider af åreforsnævring i benene (Claudicatio 
Intermittens), og har været igennem et genoptræningsforløb, og det er derfor vigtigt, at de holder de 
generhvervede færdigheder ved lige.   
 
Derfor ønsker de at etablere en gruppe af frivillige ’gå-venner’, der f.eks. kunne skiftes til at hjælpe borgere med 
en gåtur og en snak 2 – 3 gange i ugen – evt. efter en vagtplan - hvor behovet for både motion, frisk luft og social 
kontakt bliver opfyldt. 
 
Det er lettere at holde fast i motions-vaner, når vi har aftaler med andre. ’Gå-venner’ kan bruge mange frivillige, 
der har lyst til at være med til at sikre sundhed og velvære for både sig selv og andre medborgere. 
 
Som frivillig i ’Vil du med ud at gå, igen’ bliver du en del af en gruppe, der får Sundheds-huset som base. Der vil 
være mulighed for at besøge projektet, så man kan få et indblik i, hvad Claudicatio Intermittens er og hvad 
træningen går ud på. Desuden vil der være mulighed for socialt samvær for alle projektets frivillige, såfremt dette 
ønskes. 
 
Vil du høre mere eller har du lyst til at blive Frivillig Gå-ven, så kontakt:  
Asger Jacobsen, GenoptræningsCentret, Fredericia Kommune, tlf. 2553 2419 eller mail: 
asger.jacobsen@fredericia.dk 
 
 
 

Grow Your Life                                                                                                   
Grow Your Life har startet 2019 op med 29 friske borgere og 6 frivillige.  
Det første halve år byder på aktiviteter i og ud af huset, samt aktiviteter så som bowling hos City Bowling og 
”Lagen Volley” i Sct. Knuds Skoles gymnastiksal.  
Til marts startes vores to populære aftenskolehold ’madlavning’ og ’musik’ op, hvor borgerne får mulighed for at 
udfolde sig inden for madlavning og musikkunst. 
I starten af februar var vi på vores første virksomhedsbesøg. Her fik vi en spændende rundvisning hos Fredericia 
Spildevand på Røde Banke i Erritsø.  
Vi skal selvfølgelig også i gang med at træne os op, så vi kan stille med to gode hold til fodboldturneringen 
”Fodbold på Tværs”, der løber af stablen torsdag den 11. april i Fredericia Idrætscenter. 
 
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.  
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SÆRLIG SØNDAG den 27. januar 2019 
Frivilligcentret holdt en ganske særlig søndag i Tøjhuset – med støtte fra Antoniusfonden.        
Bandet LaNG LØRDaG leverede god musik, der var dans og sang, lækker mad fra MesseC, et kreativt hjørne og 
fælles maleri, hygge og socialt samvær. 115 deltog i arrangementet. 
Lions Club Fredericia deltog også i arrangementet og overraskede med en flot donation til fremtidige aktiviteter, 
der støtter fællesskaber på tværs af udfordringer og diagnoser. 
Dagen blev rundet af med flag på kinderne – klar til det store håndboldbrag. 
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Sidste nyt fra Fredericia Sundhedshus 

Siden overtagelsen af det 28.000 kvadratmeter tidligere sygehus i december 2016, er følgende aktører rykket ind 
i Fredericia Sundhedshus: 
 
Kommunale tilbud: 

• Hjælpemidler og kommunikation 
• Serviceafdelingen - vask og depot 
• Varmtvandsbassinet 
• Dele af jobcenteret  
• Familie og Børnesundhed  

– aktiviteter og tilbud fx angstgruppe, 
mødre-grupper, sund vægt tilbud 

• Demensområdet 
• Rygestoptilbud 
• Café 
• Mødelokaler 

Regionale tilbud: 
• Blodprøvetagning 
• Vagtlæge 
 

• Mammografiscreening 
• Jordemødre konsultation 

Frivillige tilbud: 
• Headspace 
• Aftenskolerne 
• Gigtcafé 
• Frivilligcenter-filial 
• Kræftrådgivning 

Private aktører: 
• Apoteket 
• Lægehuset Østerstrand 
• Lægeklinikken Lillebælt 
• Lægerne ved Lillebælt 
• SOSU Skolens undervisningslokaler 
• Lillebælt Fysioterapiklinik 

 

 
I løbet af 2019 vil tilbuddene blive udvidet med: 
 
Kommunale tilbud: 

• Genoptræningscentret inkl. patientskoler 
• Sygeplejeklinik  

Regionale tilbud: 
• Ungemodtagelse 

Frivillige tilbud: 
• TUBA 

 

Private aktører: 
• Tandlæge 
• Speciallæge 
• Fodterapeut 
• Hørecenter 
• Fredericia Fysioterapi 
• Lægehus 

 
Frivilligcenter Fredericia forventes at flytte ind i Sundhedshuset i løbet af efteråret 2020. 
Se evt. mere om Sundhedshuset her 

 

 

NYT FRA DAGLIG LEDER  
Kære alle. 
Godt nytår og tak for et godt og konstruktivt samarbejde i 2018. 
Året 2018 bød på mange spændende opgaver – lige fra EU’ persondataforordning til pakkekalendere for børn i 
trængte familier og juleaftensarrangement for socialt udsatte. 
Vi er nu godt i gang med det nye år. Frivilligcenteret afholder generalforsamling den 27. marts kl. 19.00, og her 
kan I høre mere om året der gik, og høre om de kommende aktiviteter/opgaver, herunder bl.a. Frivilligcenter 
Fredericias 25 års jubilæum den 1. september 2019. 
 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  
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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  

Frivilligcentrets 
Generalforsamling 

Onsdag den 27. marts 2019 
kl. 19.00. 

Vendersgade 63 Generalforsamling Medlemsforeninger 

Walk&Talk  Tirsdag i lige uger, kl. 19.00. 
Pause indtil 2. 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  

Fodbold på Tværs Torsdag den 11. april 2019,     
kl. 16.30.  

Fredericia 
Idrætscenter 

Fodboldturnering Alle er velkomne ! 

Fristedet 1 gang i mdr., kl. 16.00-18.00. 
Næste gang er den 18. marts. 
Nærmere info.: 
projektmedarbejder@fc-fa.dk  

Vendersgade 63 Samvær, hygge, snak, 
fælles aktiviteter 

Byens borgere 30+  

 

 
 
 
 
 

Nyhedsbrevet bedes videresendt til  

bestyrelse, medlemmer og frivillige i jeres forening/gruppe - 

tak!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia  


