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Nyhedsbrev januar  

  
 

Røgalarmer skal forebygge brande hos ældre og udsatte borgere 
Ældre Sagen i Fredericia har fået 100 gratis røgalarmer ved TrygFonden, som de i samarbejde med 
Frivilligcenter Fredericia vil dele ud til ældre og udsatte borgere. 
 
Selvom røgalarmer kan redde liv og minimerer brandskaderne, så er der stadig mange hjem uden en 
røgalarm. Derfor har Ældre Sagen i Fredericia, Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia indgået et 
samarbejde om at finde frem til de borgere, som har behov for en røgalarm. Ældre Sagen i Fredericia har fået 
doneret 100 røgalarmer af TrygFonden, som skal uddeles til ensomme, sårbare og demente borgere i 
kommunen.  
 
For at sikre, at røgalarmerne ikke ender i skufferne hos borgerne, så har Ældre Sagen lavet et samarbejde 
med Frivilligcenter Fredericia og ”De Frivilliges Hjælpecentral”, som vil sørge for, at røgalarmerne bliver leveret 
og monteret hos de borgere, som får de gratis røgalarmer.  
 
”Rigtig mange tænker ikke på at brandsikre deres hjem, før de enten selv eller en de kender oplever brand i 
hjemmet. Vi hjælper gerne til at få brandsikret hjemme hos vores ældre og sårbare borgere”, siger Louis 
Lindholm, Frivilligcenter Fredericia. 
 
Formanden for Social- og Omsorgsudvalget hilser initiativet fra Ældre Sagen og Frivilligcenteret velkomment.  
”Jeg vil gerne på Social- og Omsorgsudvalgets vegne takke Ældre Sagen i Fredericia og Frivilligcenter 
Fredericia for det store arbejde, de har gjort for at sikre gratis røgalarmer til vores ensomme og udsatte 
borgere i kommunen”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen. 
 
Kender du en ældre eller udsat borger i Fredericia Kommune, der kunne bruge en røgalarm,              
kan du henvende dig til Frivilligcenter Fredericia på tlf. 7210 6770 mandag – torsdag, kl. 09.00-
15.00 og fredag kl. 10.00-12.00.  Frivilligcentret og De Frivilliges Hjælpecentral vil hjælpe med 
levering og opsætning af røgalarmerne, der bliver u ddelt efter først-til-mølle-princippet. 
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Prisaftale med ElboBladet 
Vi vil lige minde om, at Frivilligcentret har prisaftale med Elbobladet vedr. annoncering – gældende for både 
Frivilligcentret samt medlems- og brugerforeninger. 
 
Ved at samle artikler, annoncer og pressemeddelelser under ”nyt fra de frivillige sociale foreninger” i avisen, 
sikrer vi foreningerne større synlighed og bedre placeringer, og det vil gøre det både nemmere og mere 
overskueligt for borgerne at finde de frivillige sociale tilbud. 
Derfor er det aftalt med Elbobladet, at de bestræber sig på at samle vores annoncer, artikler, pressemed-
delelser m.v. på samme side under en fælles fane. Det bliver måske ikke på samme sidetal hver gang, men 
dog samlet. 
 
Hermed pristilbud for Frivilligcentrets tilhørende foreninger vedr. annoncering og artikler til Elbobladet for 2018: 
 
Annoncepris i Elbobladet 2018 
Annonce pr. mm. kr. 6,85 minus 50% rabat                 kr. 3,43 
Farvepris 1,00 pr. mm. minus 100% rabat       kr. 0,00 
 
Annoncepris i Fredericia Dagblad 2018 
Overflytning samme annonce i FD, pr. mm.           kr. 0,90 
(på selvvalgt ugedag) 
 
Procedure vedr. annoncering: 
Annoncen sendes til Joan Gregersen på mail: 
annoncer@elbobladet.dk – Skriv ”annonce fra Frivillig Forening ” i emnefelt. Blot så I sikrer jer, at jeres 
annonce bookes med lovet rabat. 
 
Procedure vedr. presseomtale: 
Når en forening har en pressemeddelelse som ønskes indrykket i Elbobladet, bedes denne sendt 
til Lisbeth Larsen på mail: LL@elbobladet.dk – skriv ”presse fra Frivillig Forening ” i emnelinje. 
Så vil Elbobladet bestræbe sig på at få pressemeddelelsen - gerne med foto - med i ønsket udgave. 
 
Det er vigtigt, at I skriver i emnelinjen, at jeres annonce/pressemeddelelse skal bringes under ”frivilligbjælken” 
(hvis I da synes, den skal dét), også for at opnå den aftalte rabat. 
 
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Charlotte, Frivilligcentret, tlf. 7210 6770 -  eller Sanni Kyed, 
ElboBladet, tlf. 7620 1853. Har I en anden eller bedre aftale med Elbobladet, er I selvfølgelig velkomne til at 
gøre som I plejer. 
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Projekt Frivillig lukker ned 
Om lukningen  
Projekt Frivillig har tidligere været finansieret af midler direkte fra Finansloven, men i Finansloven 2018 
fremgår Projekt Frivillig desværre ikke. Da det er et initiativ, som ministerier har skabt, ophører initiativet med 
at eksistere, når de trækker støtten. Der er ikke kommet nogen begrundelse for at fjerne støtten.  
 
Skoler i vores område  
Her kommer en kort opsamling på de skoler, som vores lokale Projekt Frivillig-konsulent My har samarbejdet 
med omkring unge-frivillighed:  

• IBC Fredericia-Middelfart - Frivillighedsvejleder Line Nørmann Christensen, lnch@ibc.dk 
• Fredericia Gym - Frivillighedsvejleder Peter Knudsen, pk@fredericia-gym.dk 
• SoSu Fredericia-Vejle-Horsens - Ikke aktive 
• EUC Lillebælt - Frivillighedsvejleder Marianne Thomsen, mth@eucl.dk 

 
Publikationer  
Planen er at Center for Frivilligt Socialt Arbejde vil udgive en håndbog om unge og frivillighed til små og 
mellemstore foreninger. Den kommer i 2018. Desuden bliver der arbejdet på en ungeguide til foreninger, hvis 
præcise tema endnu er uafklaret. Hold øje med deres nyhedsbrev. 
 
Projekt Frivillig i 2018  
Projekt Frivillig lukker og slukker ved udgangen af 2017. Alle regionale centre samt landssekretariatet stopper 
deres aktiviteter, og der er derfor ingen ansatte at kontakte.  
I afviklingen er der gjort meget ud af at fortælle både skoler og unge, at de fortsat kan kontakte deres lokale 
frivilligcenter, hvis de er nysgerrige på frivilligheden.  
 
Frivilligbeviset  
Frivilligbeviset fortsætter dog frem til og med 31. august 2018. 
 

 
Orientering om ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattester  
Fra den 1. januar 2018 skal frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager støtte fra 
ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område, indhente en børneattest, inden 
de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt 
med børn under 15 år, samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn 
under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Bestemmelsen gælder for 
såvel lønnet arbejde som frivillig, ulønnet arbejde/beskæftigelse. Hidtil har reglerne kun omfattet kommunerne, 
socialtilsynet, regionsrådene samt frivillige sociale organisationer, der modtager økonomisk støtte efter 
servicelovens § 18, stk. 2.  
  
Det er vigtigt, at frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager midler fra ansøgningspuljer 
og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område, er opmærksomme på, at der skal indhentes 
børneattester i det omfang, reglerne i bekendtgørelsen kræver det.  
  
De nye regler gælder fra d. 1. januar 2018 og omfatter modtagere af tilskud fra ansøgningspuljer og modtagere 
af driftstilskud på Børne- og Socialministeriets område, når de ansætter eller beskæftiger personer fx i 
projekter. Både nuværende og fremtidige tilskudsmodtagere er omfattet af reglerne. 
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Nye regler for frivillige på dagpenge og efterløn fra 1. januar 2018 
Nye regler giver fra 1. januar 2018 dagpengemodtagere og efterlønnere mulighed for at udføre frivilligt ulønnet 
arbejde i hhv. 10 og 15 timer om ugen uden fratræk i deres ydelse. 
Aftalen betyder, at dagpengemodtagere fra 1. januar 2018 og frem kan udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 
10 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse, så længe det foregår i en frivillig organisation.             
For efterlønnere er timegrænsen på 15 timer. For mennesker på fleksydelse er der ingen begrænsning for, 
hvor mange timer de kan udføre frivilligt ulønnet arbejde. 
Aftalen gælder foreløbigt for to år. 
 
 

INVITATION TIL WORKSHOP  
- SÅDAN KAN DU STYRKE FÆLLESSKABET I DIN FORENING  
 

 
 
De fleste ældre har et godt og aktivt socialt liv. Alligevel er det næsten hver fjerde borger over 65 år, der føler 
sig ensom. Heldigvis er ensomhed ikke nødvendigvis en permanent følelse, og ofte er det de små ting, som 
gør den store forskel.  
Fredericia har mange frivillige foreninger, som har både viden og erfaringer med at værne om fællesskabet, 
byde nye medlemmer velkommen og sikre, at de eksisterende medlemmer trives. Dette vil vi gerne være med 
til at styrke.  
Frivilligcenter Fredericia og Fredericia Kommune vil gerne sætte fokus på forebyggelse af ensomhed gennem 
styrket fællesskaber i vores lokale foreninger. Sammen med Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence 
& Viden sætter vi med en workshop fokus på ensomhed. Målet er, at repræsentanter for foreningerne på 
workshoppen kan komme i dybden med nyeste viden om ensomhed og i fællesskab udveksle erfaringer 
omkring emner, såsom at tage i mod nye og støtte op om fællesskabet.  
 
Der er allerede afholdt en workshop i foråret og en i efteråret 2017 og nu gentager vi succesen og afholder 
yderligere en workshop. Workshoppen afholdes:  
 
Torsdag d. 15. marts 2018, kl. 16.30 – 20.30 i Fred ericia Frivilligcenter.  
 
Fredericia Frivilligcenter og Fredericia Kommune opfordrer alle foreninger til at sende repræsentanter til 
workshoppen. Vi håber, at I har mulighed for at deltage i en workshop, så vi sammen kan blive klogere og 
bygge videre på de gode erfaringer.  
Vi ser frem til nogle hyggelige og informative timer sammen med jer! 
 
Tilmelding er vigtig af hensyn til forplejning, og kan ske senest 7. marts 2018 til Charlotte i Frivilligcentret,      
tlf. 7210 6770 eller mail: post@fc-fa.dk 
 

Generalforsamling i Frivilligcenter Fredericia 
Frivilligcentrets generalforsamling afholdes mandag den 19. marts 2018, kl. 19.00  i Vendersgade 63. 
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før 
Generalforsamlingens afholdelse. 



         

5 
 

Min Livshistorie 
’Min Livshistorie’ er et lukket digitalt system, hvor man kan oprette, udbygge, genkalde og gemme sine 
livshistorier i billeder, lyd, video og tekst, til glæde for sig selv og evt. pårørende. ’Min Livshistorie’ er et 
kommunikationsredskab, der kan downloades på f.eks. en iPad via en app. De indtastede minder i ’Min 
Livshistorie’ kan blive et vigtigt omdrejningspunkt for samværet med familie og venner, og samtidigt et godt 
redskab for evt. plejepersonale på aktivitets- og plejecentre, når/hvis den tid kommer. 
 
Det er et stort ønske at afholde nogle ’Livshistorie-caféer’, hvor borgerne i Fredericia kan få hjælp til at få 
bevaret minder og livshistorier. Derfor søger vi frivillige, der har lyst til at blive superbrugere i systemet,              
som er en lettilgængelig og brugervenlig IT-løsning. 
 
Har du tid og lyst til at være med til at hjælpe andre, så kontakt Frivilligcentret på mail: post@fc-fa.dk. Så vil du 
blive inviteret med til en ’Livshistorie-workshop’, hvor folkene bag ’Min Livshistorie’ vil komme og give dig og de 
andre interesserede frivillige undervisning i systemet. Se evt. mere om Min Livshistorie her 

 
FRIVILLIGCENTRETS JULEAFTENSARRANGEMENT 2017 
for udsatte/hjemløse borgere i Fredericia blev afholdt den 24. december 2017 i Det Bruunske Pakhus. 
85 borgere deltog, og 14 frivillige samt 9. klasse på Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej, var med til at sørge 
for, at gæsterne havde en rigtig hyggelig eftermiddag/aften. 
En stor tak til alle sponsorer, frivillige og byens borgere, der havde doneret julegaver til de fremmødte gæster. 
 
NYT FRA DAGLIG LEDER 
Sundhedshuset: 
Frivilligcenter Fredericia flytter som bekendt op i Sundhedshuset ultimo 2018, og der er heldigvis stor interesse 
og mange spørgsmål om vores fremtidige placering i Sundhedshuset. 
Jeg er i god og konstruktiv dialog med projektlederen Sille Kloppenborg, og som det ser ud på nuværende 
tidspunkt, vil Frivilligcentrets fremtidige placering blive i bygningen, hvor den værende reception er – altså den 
lave bygning på højre hånd ved hovedindgangen. 
 
I nærmeste fremtid (uge 8 / uge 9) bliver der lukket af for adgang via hovedindgangen fra Dronningensgade på 
grund af ombygning, hvilket betyder, at vi skal have flyttet vores lille ”filial” til et andet sted. Nærmer følger, når 
vi har fået det på plads. Og i den forbindelse en stor TAK til alle frivillige fra de mange foreninger, som hjælper 
os med at bemande filialen/receptionen i Sundhedshuset! 
 
Demensområdet: 
Frivilligcenter Fredericia arbejder tæt sammen Fredericia Kommune om etableringen af et kommende 
Rådgivnings – og Aktivitetscenter for demente og deres pårørende i Sundhedshuset.  
 
Skulle der ude i foreningerne være nogle, der har interesse i demensområdet og som kunne tænke sig at være 
frivillige, kan I allerede nu være med til at ”forme” den kommende frivillige indsats på demensområdet i 
Fredericia. Frivilliggruppen vil desuden blive ’klædt på’ og få et indblik i udfordringer for demente borgere og 
deres pårørende. Evt. interesserede kan kontakte undertegnede eller Frivilligcenteret. 
 
Sæt allerede nu et x i kalenderen den 29. maj 2018, kl. 17.00. 
Vi er i gang med at planlægge en ”foreningsdag” tirsdag den 29.5.2018, hvor frivillige fra alle vores foreninger / 
grupper inviteres til et fællesmøde i Sundhedshuset. Nærmere info følger. 
 
Nyhedsbrevet må gerne videresendes til alle medlemm er og frivillige i jeres foreninger / grupper – tak ! 
 
Louis Lindholm 
Frivilligcenter Fredericia 
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk 
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Hvem Hjælper Hvem 

 

 

 
 
 
Fredericias sociale vejviser  

Hvem Hjælper Hvem  
er netop blevet revideret og genoptrykt.   
Kig ind og få et eksemplar, eller se den på 
www.fc-fa.dk.

 

 

 

DET SKER - Sæt X i kalenderen: 
 

 

Aktivitet:    Hvornår:             Hvor:                 Hvad:           Hvem: 
Samværs Café   Onsdag i ulige uger, kl. 16.00-18.00 Vendersgade 63 Kaffe, samvær, netværk Alle er velkomne 
Walk&Talk Onsdag i lige uger, kl. 19.15-20.30 Vendersgade 63 Gåtur, samvær, netværk Alle er velkomne 
Økonomi Café Torsdag kl. 17.00-19.00 Vendersgade 63 Økonomisk rådgivning Udsatte borgere 
Tøjbytte Se længere nede Vendersgade 63 Tøjbytte Alle er velkomne 
Workshop om 
ensomhed 

Torsdag den 15. marts 2018,          
kl. 16.30 

Vendersgade 63 Åben workshop FC’s medlemmer og 
brugere 

GF Mandag den 19. marts 2018,              
kl. 19.00 

Vendersgade 63 Generalforsamling FC’s 
medlemsforeninger 

Fodbold på 
Tværs 

Onsdag den 18. april 2018,                
kl. 16.30 

Fa. Idrætscenter Fodboldturnering Alle er velkomne 

Grow your Life 
afslutningsfest 

Annonceres senere Annonceres 
senere 

Afslutning på modul Alle er velkomne 

’Foreningsdag’ Tirsdag den 29. maj 2018, kl. 17.00 Sundhedshuset Dialogmøde FC’s medlems- og 
brugerforeninger 

 
 
 
 
 
 
Frivilligcentrets lukkedage:  
Den 01.01.2018  1. nytårsdag 
Den 11.05.2018  Fredag efter Kr. Himmelfarts Dag 
Den 09.07.2018 – 31.07.2018 (inkl.) Sommerferie 
Den 23.12.2018 – 01.01.2019 (inkl.) Juleferie 
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Frivilligcentrets Tøjbytte Café 

 
 


