Nyhedsbrev februar 2020

Kære Venner af Frivilligcenteret
Godt nytår til jer allesammen!

Frivilligcenterets juleaftensarrangement 2019 i Det Bruunske Pakhus.
Der var atter en gang stort fremmøde juleaften i Det Bruunske Pakhus. 109 havde meldt sig til, men 117 dukkede
op. De frivillige gjorde en stor indsats, herunder også elever fra 9. kl. på Kirstinebjergskolen, og der var doneret
mange flotte gaver fra både borgere, virksomheder og byens butikker.

Pakkekalendere til børn i trængte familier.
Der blev uddelt 133 pakkekalendere i julen 2019, mod 87 året før. En stor stigning som kan skyldes dels et øget
behov, dels at det er lykkedes at udbrede budskabet, så det faktisk når de familier, der trænger lidt mere end de
fleste af os.
Tak til de mange, der netop i december gjorde lidt ekstra for at hygge og gøre venlighed og ligeværd til en vigtig
målestok, i mødet med andre. Tak fordi Frivilligcenteret får lov til at være et mødested for så mange engagerede,
imødekommende og ressourcestærke mennesker, med lyst til at udrette noget med andre.
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Til medlemsforeningerne.

Indkaldelse til generalforsamling
tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00-21.00 i Frivilligcenter 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):
 Ikke på valg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
 Dorte Schandorph Jensen, Autismeforeningen - genopstiller
 Kirsten Berntsen, Fredericia Krisecenters Støtteforening – genopstiller
 Anne G. Bertelsen, Kræftens Bekæmpelse - 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
tirsdag den 17. marts 2020 på: post@fc-fa.dk eller på telefon 7210 6770.

Venlig hilsen
Tove Schmidt
Formand for Frivilligcenter Fredericia
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Kræftens Bekæmpelse i Fredericia
Litteraturcafé på Fredericia Bibliotek
Lokalforeningens Café er blevet inviteret op på Fredericia Bibliotek.
Her vil bibliotekarerne inspirere os til gode læseoplevelser og give eftermiddagskaffe.
Dato/tid: Torsdag den 20. februar 2020, kl.15.00 – 17.00
Vi mødes ved Fredericia bibliotek , Prinsessegade 27 kl. 15.00.
Tilmelding til Annemarie på tlf. 2425 4079.
Vi synger efter Højskolesangbogen
Vi tager Højskolesangbogen frem og synger foråret i møde.
Dato/tid: Torsdag den 5. marts 2020, kl. 15.00 – 17.00
Tilmelding: Ikke nødvendig
Adresse: Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia
Alternativ behandling
Jeanette Kertevig kommer og fortæller om komplementær og alternativ behandling.
Dato/tid: Torsdag den 2. april 2020, kl. 15.00 – 17.00
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Adresse: Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia

Mig og min elskede - fokus på parforholdet
Torsdag d. 16. april 2020, Kl. 19.00-21.15
Aftenens emne: Tillid og tryghed i parforholdet.
- Appetizer til aftenens emne:
Et levende parforhold er også et trygt parforhold. Og jo tryggere vi bliver ved at vende os mod hinanden fremfor
væk fra hinanden, når vi føler os sårbare, eller sidder fast i gamle "skader" vi har fået i tiden sammen, desto mere
fleksible og livfulde kan vi være sammen med vores partner. I vil høre lidt om, hvad par, der klarer sig godt gør og
selv få små øvelser at arbejde med, som kan være trædesten ind i et endnu tryggere og varmere parforhold.
Aftenens underviser:
Tidspunkt:
Arrangør:
Sted:
Pris:
Tilmelding:

Lone Algot Jeppesen, psykolog og parterapeut
Torsdag den 16. april 2020, kl. 19.00-21.15
Michaelis Kirke Sognegård
Michaelisgården, Vendersgade 30B, 7000 Fredericia
Kr. 50,- pr.pers. inkl. ost, vin og kaffe.
E-mail: oline@sct-michaelis.dk eller tlf. 5141 6532 senest 13. april 2020.
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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. 10.00-12.00 og tirsdage fra kl. 16.00-18.00.
Frivillige rådgivere vil være tilstede sammen med en af kommunens demenskonsulenter,
hver torsdag fra kl. 13.00-15.00.
Alzheimerforeningen vil være tilstede den 1. mandag i måneden fra kl. 15.00-17.00.

GRATIS foredrag i Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97
Malene Kjær Lassen
At leve livet – også med demens
Onsdag d. 11. marts kl. 15.00-17.00

Foredrag for mennesker med demens og deres pårørende
Demens kan forstås og forklares på mange måder. Måden vi tænker og taler om begrebet har stor betydning for
vores muligheder, når sygdommen bliver en del af livet. Hvad er demens? Og hvad er demens ikke? Det er
nogle af de temaer, som sygeplejerske og underviser Malene Kjær Lassen, vil give sit bud på denne dag.
Hvordan kan vi forstå begrebet demens på en måde, som hjælper både personen med demens, men også alle
de mennesker, som er omkring personen?
Hvordan kan vi tænke og tale om demens på en måde, hvor håb, trivsel og livskvalitet fortsat spiller en rolle?
Hvad skal der til, for at vi kan fortsætte med at leve livet – også med demens?
Malene medbringer en gæst – Leif Christensen, der er ægtefælle til Inger, som har en demenssygdom og bor på
plejecenter.
Tilmelding skal ske på demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk eller på tlf. 2280 0195 senest d. 5 marts.
Se andre arrangementer på Fredericia Kommunes hjemmeside.

MIN Livshistorie er et digitalt system til computer, tablets og smartphones, hvor det er nemt at gemme din
livshistorie i tekst, billeder, lydfiler og filmklip – med andre ord: alle de elementer, der kan fortælle og
dokumentere en livshistorie. Du ejer selv alle dine minder, og du kan dele din livshistorie med dem, du holder af,
ligesom du selv definerer, hvem der må se hvad.
Det er gratis.
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Livshistorien kan også formidles på en Livsplakat. Livsplakaten er en familiefortælling, som indeholder historier,
værdier og stjernestunder, der giver identitet og livskvalitet. Plakaten kan f.eks. indeholde vigtige årstal,
begivenheder, fødselsdage, billeder og meget mere.
Der vil være egenbetaling for køb af materialer til Livsplakaten. Prisen afhænger af plakatstørrelse og ramme.

Frivillige tilbyder hjælp til at komme i gang ved
livshistorie-caféer. Du finder livshistorie-caféerne
her:
Fredericia Sundhedshus
Dronningensgade 97, 7000 Fredericia
 Tirsdag den 14. januar, kl. 10.00-12.00
 Tirsdag den 11. februar, kl. 10.00-12.00
 Tirsdag den 10. marts, kl. 10.00-12.00
 Tirsdag den 31. marts, kl. 10.00-12.00
 Tirsdag den 5. maj, kl. 10.00-12.00
 Tirsdag den 9. juni, kl. 10.00-12.00
Alle er velkomne !
Vil du tilmelde dig Livshistorie-caféen eller blot høre mere, er du velkommen til at kontakte Demensfællesskabet
Lillebælt på tlf. 2280 0195 eller på e-mail: demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk

Frivillige ’gå-venner’ søges
Hjælp andre med at komme ud at gå en tur, og få selv frisk luft og motion…
Vi får en del henvendelser fra borgere – unge som gamle - som ikke kan komme ud uden en ledsager, eller som
har været igennem et genoptræningsforløb, hvor det er vigtigt, at holde de generhvervede færdigheder ved lige.
Derfor ønsker vi at etablere en gruppe af frivillige ’gå-venner’, der f.eks. en gang om ugen eller hver 14. dag i en
afgrænset periode på 3-6 mdr. kan hjælpe medborgere med en gåtur og en lille snak, hvor behovet for både
motion, frisk luft og social kontakt bliver opfyldt. Borgeren og gå-vennen mødes ved borgerens bopæl.
Du vil blive tilknyttet vores ’Frivilligbank’, som mødes til en kop kaffe, sparring og socialt samvær hver 3. mdr.
Har du lyst til at blive Frivillig Gå-ven, så kontakt Frivilligcenter Fredericia, tlf. 7210 6770, e-mail:
sekretar@fc-fa.dk.
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Grow Your Life
Grow Your Life har startet 2020 op med 31 friske borgere og 7 frivillige.
Det første halve år byder på forskellige aktiviteter i og ude af huset, så som café, bowling og bevægelsesaktiviteter i Sct. Knuds Skoles gymnastiksal, samt vores to populære aftenskolehold ’madlavning’ og ’musik’.
I starten af januar var vi på vores første virksomhedsbesøg i år. Her fik vi en interessant rundvisning hos
Electrolux i Snoghøj, og hørte om deres projekt ’Food Heroes’.
Food Heroes handler om FN’s 17 Verdensmål, madspild og bæredygtighed, og om at engagere og inspirere
børn og unge til at træffe bæredygtige valg mht. fødevarer, ved bl.a. at lære dem at kigge på deres egne
spisevaner for bedre at forstå, hvordan man som enkeltperson kan påvirke verdens fødevareproblemer og
derved bedre de globale mål. Vi var 23 deltagere.

Vi skal selvfølgelig også i gang med at træne, så vi kan stille hold til fodboldturneringen ”Fodbold på Tværs”,
onsdag den 22. april i Fredericia Idrætscenter, og Hannerupløbet, der afholdes tirsdag den 2. juni 2020.
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.

SÆRLIG SØNDAG den 2. februar 2020
Frivilligcentret holdt en ganske særlig søndag i Tøjhuset – med støtte fra Lions Club Fredericia - penge, som vi fik
overrakt ved vores første Særlig Søndag-arrangement den 27. januar 2019.
Bandet LaNG LØRDaG leverede god musik, der var dans og sang, og et kreativt hjørne, med mulighed for hygge
og socialt samvær. Og så kunne man få stillet den værste sult ved en pølsevogn, efterfulgt af kage og kaffe.
Alle deltagerne fik desuden en ’Særlig Søndag’-T-shirt med hjem, med tryk af det træ, som blev lavet som
fællesmaleri ved Særlig Søndag i 2019. De fine T-shirts blev sponseret af firmaerne ADP og Momenti.
90 deltog i arrangementet.
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Billeder fra Særlig Søndag den 2. februar 2020 i Tøjhuset

Særlig Søndag januar 2019 - fællesbillede

Særlig Søndag februar 2020 – T-shirts med
fællesbilledemotiv.
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Fodbold på Tværs onsdag den 22. april 2020

Alle er velkomne !
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NYT FRA DAGLIG LEDER
Kære alle.
Flytningen af Frivilligcenter Fredericia til Sundhedshuset er udskudt til cirka 1.10.2021.
Begrundelsen for denne ændring er, at der er et anlægsloft, der bevirker, at der skal prioriteres i de frigjorte
midler til renovering i Sundhedshuset.
Skal vi hjælpe ?
Jeg har konstateret, at vores nyhedsbrev ikke altid bliver videresendt til bestyrelser, medlemmer, frivillige mv.,
og derfor vil vi gerne tilbyde at sende direkte til de interesserede. Send en e-mail til post@fc-fa.dk eller tilmeld
dig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside www.fc-fa.dk.
Hensyn til hinanden
Vi oplever desværre alt for ofte, at brugere af Frivilligcenterets lokaler ikke rydder ordentligt op efter sig efter endt
møde. Der strømmer mere end 9000 mennesker igennem huset hvert år, og huset bliver brugt rigtig meget, og
derfor er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at huset er et rart sted at være.
Kommunens rengøringsfolk står for den basale rengøring af huset få timer om ugen, men de tager kun toiletter
og gulve. Det forventes derfor, at alle brugere rydder op efter sig, tørrer borde af i lokalet, vasker op og stiller
servicen på plads, skyller de brugte termokander og sætter dem på plads i skabet, tørrer køkkenborde og evt.
køkkenlåger af, og tømmer skraldespanden, hvis den er fyldt. Såfremt man flytter rundt på møblerne i lokalerne i
forbindelse med et arrangement, skal de stilles på plads igen efter brug, så lokalet er klar til næste forening.
Vi vil gerne appellere til, at alle, der låner vores gratis lokaler, tager del i at efterlade huset i ordentlig stand.
Er du i tvivl om hvad du skal, så kan vores husregler, som er tilgængelige i alle mødelokaler, bruges som en
huskeliste. På forhånd mange tak 

Venlig hilsen
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
Frivilligcentrets
Generalforsamling

Pt. ikke aktiv.
Ønsker man at deltage, bedes
man kontakte Charlotte i
Frivilligcentret, tlf. 7210 6770.
Tirsdag den 24. marts 2020
kl. 19.00.

Vendersgade 63

Kaffe, samvær,
babysnak og netværk

Gravide eller mødre
med børn op til 1 år
er velkomne

Vendersgade 63

Generalforsamling

Medlemsforeninger

Walk&Talk

Tirsdag kl. 19.00.
Husk tilmelding til Liv på
tlf. 2757 7594 eller via
facebook.
Torsdag kl. 17.30-19.00.
Husk tidsbestilling !

Vendersgade 63,
døren til venstre

Gåtur, samvær, netværk

Alle er velkomne !

Vendersgade 63

Økonomisk rådgivning

Udsatte borgere

Fodbold på Tværs

Onsdag den 22. april 2020,
kl. 16.30.

Fredericia
Idrætscenter

Fodboldturnering

Alle er velkomne !

Særlig Søndag

Søndag den 26. april, kl. 14.00
Kontakt Kristine, hvis du vil høre
nærmere:
projektmedarbejder@fc-fa.dk
1 gang i mdr., kl. 16.00-18.00.
Næste gange er den 17. februar
og den 18. marts.
Nærmere info.:
projektmedarbejder@fc-fa.dk

Panorama
Biografen,
Prinsessegade 55

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

Borgere 18+ med
funktionsnedsættelser

Vendersgade 63

Samvær, hygge, snak,
fælles aktiviteter

Byens borgere 30+

Økonomi Café

Fristedet

Nyhedsbrevet bedes videresendt til
bestyrelse, medlemmer og frivillige i jeres forening/gruppe -

tak!

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia
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Særlig Søndag
’Særlig Søndag’ afholdes søndag den 26. april 2020, kl. 14.00.

Særlig Søndag er et pilotprojekt 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.
Støttemidlerne er imidlertid opbrugt, så dette tilbud om at komme i biografen er det sidste i rækken
af Særlig Søndags arrangementer, såfremt det ikke lykkes at finde midler til at fortsætte.

11

