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 Nyhedsbrev januar 2022 
 
 FRIVILLIGCENTER FREDERICIA ØNSKER ALLE ET RIGTIGT GODT NYTÅR!  

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer alle i 2022. 
 
 

 
 
Endnu et år er gået, hvor Covid-19 fyldte rigtig meget både her i Danmark og i resten af verden, og hvor især 
første halvdel af året var præget af Corona, restriktioner og forsamlingsloft.  
 
Vi vil gerne sige tak til vore mange medlemsforeninger og brugergrupper for at respektere retningslinjer, vise 
samfundssind og hensyn til hinanden. I et hus som vores med så mange frivillige tilbud – og heraf mange 
besøgende – er det vigtigt at alle kan være trygge. 
 
Vi håber, at 2022 bliver det sidste år med Corona allerhøjest på dagsordenen, og at det lysner, så snart foråret 
kommer. 
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Teleslyngeanlæg. 
Som noget nyt kan vi nu tilbyde teleslynge. Fredericia Kommunes ’Tilgængelighedspulje’ har givet os mulighed 
for at etablere teleslyngeanlæg i vores store mødelokale ’Konferencen’, til gavn for de mange brugere af huset, 
der måtte have et hørehandicap. 
Anlægget kan benyttes af borgere med den type høreapparater, der kan tilsluttes et teleslyngeanlæg. Lyden 
sendes så direkte ind i øret. 
 

 
 

  
Malene Paloposki 

Peer-Partnerskabet 
Den 3. januar 2022 overtog Malene Paloposki stillingen som lokalkoordinator i Fredericia hos Peer-Partnerskabet, 
der er stiftet af Det Sociale Netværk og SIND med formålet om at give flere adgang til peerstøtte. Malene har 
kontor i Frivilligcenteret og hun ser frem til at skabe en vigtig forandring for psykisk sårbare mennesker gennem 
Peer-Partnerskabet.  
Sammen med forskningsenheden Psykiatrisk Center København har Peer-Partnerskabet udviklet forsknings- og 
metodeudviklingsprojektet ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’, der består af et 10-ugers gruppeforløb ledet 
af frivillige peers. Her vil deltagerne møde ligesindede og få indsigt i redskaber til at stå stærkere i hverdagen. 
Projektet er støttet af VELUX fonden og udføres i samarbejde med Fredericia og to andre kommuner. Dermed 
kan psykisk sårbare fredericianerne nu få mulighed for at deltage i et meningsfuldt forskningsprojekt.  
 
Er du interesseret i at deltage i forskningsprojektet eller har lyst til et samarbejde, så kontakt Malene på mail 
mp@detsocialenetvaerk.dk eller telefon 2597 0137.  
Du kan også se mere på Peer-Partnerskabets hjemmeside www.peerpartnerskabet.dk. 
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Særlig Søndag – udsat!  
Særlig Søndag, som oprindeligt var planlagt til søndag den 9. januar 2022 i Tøjhuset, er blevet udsat på grund 
af Corona. Arrangementet afholdes på et senere tidspunkt. Nærmere herom senere. 
 
 

Demensfællesskabet Lillebælt 
Se de mange tilbud og aktiviteter for borgere med en demenssygdom og deres pårørende her: 
https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/hjemmehjaelp-personlig-pleje/demens-det-taler-vi-om 
 
Demensfællesskabet Lillebælt, som holder til i Fredericia Sundhedshus, kan kontaktes på tlf. 2280 0195 eller på 
e-mail: demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia. 
 
 

De Frivilliges Hjælpecentral søger frivillige 
Praktisk medarbejder m/k med godt håndelag søges til De Frivilliges Hjælpecentral. 
 
Vi savner en frisk person, som, udover et godt håndelag, har lyst til at gøre en forskel for et andet menneske.  
 
Opgaverne er meget varierede. Det kan dreje sig om at hænge en lampe eller et billede op, lime en stol eller 
skifte en pakning i en vandhane. Alle opgaver er småopgaver, som borgerne tidligere selv kunne klare.  
Ofte afsluttes en opgave med en kop kaffe og en hyggesnak. Indsatsen er ulønnet, der ydes dog en mindre 
kompensation for kørsel. 
 
Derudover afholder gruppen møde i Frivilligcenter Fredericia den første onsdag hver måned i ca. to timer, og 
desuden er der julefrokost og sommerafslutning, hvor de frivillige mødes til socialt samvær og sparring.           
 
DFH har til huse i Frivilligcenteret, og er pt. bemandet med 10 fingernemme M/K’er, som på grund af alder er 
udtrådt af arbejdsmarkedet.  
 
... men hvad kræver det af mig? 
Umiddelbart kræver jobbet kun, at du er handy-mand/-kvinde og er vant til gør-det-selv-opgaver, at du har lyst til 
at gøre noget for andre, at du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt, og at du kan kommunikere med 
mange forskellige typer af mennesker. Nogle få opgaver vil kræve, at to frivillige hjælpes ad. Vi har tavshedspligt. 
 
... men hvad får jeg ud af det? 
Som frivillig i De Frivilliges Hjælpecentral kan du forvente: 

 at vi har brug for dig 
 at din indsats kommer andre til gavn 
 at din indsats værdsættes og respekteres 
 at du bliver en del af fællesskabet 
 at du bliver lyttet til    
 tilbud om deltagelse i sommer- og julearrangementer med andre frivillige. 

 
 
Er du interesseret, så kontakt formand Niels-Erik Nielsen på tlf. 4252 4611,  
eller ring til Frivilligcenteret på tlf. 7210 6770. 
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Grow Your Life 
Grow Your Life sluttede 2021 af med en hyggelig julefrokost og det traditionelle pakkespil, som bragte megen 
sjov og glæde for både borgere og frivillige. 
 
I 2022 ser vi frem til mad- og musikholdenes opstart i uge 8, og en mini afslutningskoncert den 10. maj på Den 
Kreative Skole. Vi håber, at vi i år kan komme med til ”Tovli tirsdag” på Sølund Festivalen i juni, som jo desværre 
har været aflyst på grund af Corona de sidste 2 år. 
 
Udover det glæder vi over at være sammen til onsdagscafé i vores fine nye omgivelser i Sundhedshuset og til 
flere kommende ture ud af huset i løbet af året. 

 
 
 
NYT FRA CENTERLEDEREN                                                                                                 
Kære alle. 
 
Frivilligcenterets juleaftensarrangement 2021. 
Frivilligcenter Fredericia holdt for 18. gang juleaften for byens socialt udsatte borgere med hjælp fra en stab af 
fantastiske frivillige.  
 
Cirka 65 deltog i arrangementet i Det Bruunske Pakhus den 24. december, og det blev en rigtig god aften med 
god mad, hygge og samvær.  
 
Tusinde tak til alle dem, der har bidraget med donationer til vores juleaftensarrangement! 
 
 
Covid-19 restriktioner i Frivilligcenter Fredericia. 
Det er desværre stadig nødvendigt med restriktioner for at passe på hinanden og ikke mindst de sårbare borgere 
i vores samfund.              
I Sundhedshusets foyer og hos Sundhedshusets aktører skal man benytte mundbind eller visir, men i 
Frivilligcenteret skal man kun kunne fremvise et gyldigt Coronapas for at benytte Frivilligcenterets lokaler. 
 
Det er den enkelte forening eller gruppeleder, der har ansvaret for at tjekke op på, om deltagerne i gruppen har 
et gyldigt Coronapas.  
 
Følg med på hjemmesiden: https://coronasmitte.dk/ 
 
 
 
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:  
Legegruppe    Mandag kl. 10.00-12.00. 

Udsat pga. Corona. 
Dronningensgade 97, 
bygn. B.  

Legestue, kaffe, 
samvær, børnesnak 
og netværk.   

Børn i alderen 0 – 5 år 
og deres forældre. 

Åben Samvær Tirsdag kl. 12.30-14.30.  
Deltagelse aftales med Din 
Indgang eller Frivilligcenteret, 
Kristine Petersen, tlf. 2072 2413. 

Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak, spil og 
gåture. 

Alle er velkomne ! 

T-Café Tirsdag i lige uger, kl. 18.00-21.00. 
Kontakt Frivilligcenteret eller Din 
Indgang. 

Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Lukket gruppe for 
transkønnede 
personer 15+ 

Økonomi Café  Onsdag kl. 17.30-19.00.            
Husk tidsbestilling ! 
E-mail: post@fc-fa.dk eller          
tlf. 7210 6770. 

Dronningensgade 97, 
bygn. B.  

Økonomisk 
rådgivning.  

Udsatte borgere  

Café  
Mød Hinanden 

Onsdag i ulige uger, 
kl. 13.30-15.00.  
Tilmelding til Charlotte på 
post@fc-fa.dk 

Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Alle er velkomne ! 

Tøjbytte Café Næste gang er: 
Tirsdag den 18. januar 2022,             
kl. 14.00-16.00. 

Dronningensgade 97, 
foyeren. 
 

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

Alle er velkomne ! 

Velux Fonden Torsdag den 10. februar 2022,  
kl. 16.30-18.00. 

Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Fyraftensmøde om 
støttemuligheder fra 
Velux Fonden. 

Frivillige 
foreninger/grupper 

 
Alle arrangementer/grupper tager forbehold for evt. Corona-restriktioner 

 
 
 

  
Foto Per Bille, Aarhus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia. 
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