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Særlig Søndag – Fælles gåtur på volden med guide 
Projekt Særlig Søndag var den 26. maj på en samlet gåtur på Fredericias historiske voldanlæg med en guide fra 
Fredericia Museum, samt efterfølgende kaffe og kage i Frivilligcentret. 23 borgere deltog. 
 
Særlig Søndag  er et projekt 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. Vi 
vil prøve, om der kan skabes nye sociale netværk via fælles interesser. Borgere med handicap, som har ressourcer og 
lyst til at gøre noget for andre mennesker med handicap, der føler sig ensomme og isolerede, deltager sammen om en 
fælles aktivitet (med fokus på en fælles interesse) – med frivillige som tovholdere. 
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Grow Your Life                                                                                                   
Søndag d. 26. maj deltog mange af borgerne fra Grow Your Life i ’Særlig Søndag’ , hvor der var arrangeret en 
guidet rundtur på Fredericias smukke vold, med kaffe og kage i Frivilligcentret som afslutning. I alt 23 deltog. 
 
Den 4. juni deltog Grow Your Life med 18 personer  i Hannerupløbet på ”Walk-ruten”, som er 6,5 km, og 
traditionen tro var vi afsted på en  hyggelig endagstur til ’Tov´li Tirsdag’ på Sølund Festivalen tirsdag d. 11. juni, 
hvor vi hørte masser af fed musik og nød den gode stemning.  
 

 
                                                                     Hannerup-hold Grow Your Life 
 

    
                                                                            Sølund Festival 2019 
 
Grow Your Life er et fritids- og aktivitetstilbud 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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Har din forening lyst til at være med i et samarbejde med andre foreninger ? 
SAMKLANG  er et samarbejde mellem 9 patientforeninger, der alle har som mål at støtte op omkring 
medlemmerne i deres respektive foreninger. 
Dernæst er målet at samarbejde omkring større synlighed i befolkningen og i pressen. Det drejer sig i høj grad 
også om større bevågenhed i forhold til Fredericia Kommune og øvrige offentlige institutioner. 
Vi har bl.a. udarbejdet forslag til Sundhedshusets indretning, vi afholder oplysende foredrag og er med på 
sundhedsfaglige messer i kommunen. 
Vi holder 4 - 5 årlige møder, hvor vi drøfter, hvilke udfordringer, vi har i de respektive foreninger. 
 
Har du som medlem af en foreningsbestyrelse lyst til at høre mere, så ring eller skriv til Annemarie Mogensen på 
tlf. 2425 4079 eller e-mail: annemarieogtage@mail.dk 
 
Foreninger, der er med i SAMKLANG: 
Diabetesforeningen, Gnisten, Hjerteforeningen, Hjerneskadeforeningen, Lokalforeningen til Kræftens 
Bekæmpelse, Netværksgruppen for Lungesyge, Osteoporoseforeningen, Scleroseforeningen, SIND Fredericia 
Lokalafdeling. 

 
 
 

  
Kræftens Bekæmpelse i Fredericia 
En tur i Kanalbyen. Torsdag d. 20. juni 2019, kl. 15.00 - 17:00. 
Tilmelding: Ikke nødvendig  
Vi mødes i Frivilligcentret og går en tur ned i Kanalbyen og ser på alt det nye byggeri. 
Derefter går turen til Østerstrand, hvor vi spiser en is og ønsker hinanden en god sommer. 
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Guide 
Sådan starter I en ny forening 
Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en 
forening. 
 
Dette en rådgivningsguide om, hvordan I stifter og etablerer en frivillig forening, udformer vedtægter, holder 
stiftende generalforsamling og registrerer jeres forening. 
 
I guiden får I anbefalinger til nogle af de overvejelser, som kan være gode at have, når I stifter en forening. 
 
Læs bl.a. om:   
• Hvilke overvejelser I skal gøre jer, før I stifter foreningen 
• Hvilke formelle krav der er til jer som forening 
• Hvordan I drøfter de kommende vedtægter 
• Hvordan I afholder en stiftende generalforsamling 
 
Supplér denne guide med vores 'Startpakke til nye foreninger' og få tre grafiske redskabsark, som guider jer 
gennem de spørgsmål, I skal tage stilling til, når I skal nå fra idé til køreklar forening. 
 
Læs mere her 
 

NYT FRA DAGLIG LEDER  
Jubilæum: 
Frivilligcenter Fredericia kan fejre 25 års jubilæum den 1.9.2019. Det har vi, af økonomiske og praktiske grunde, 
valgt at fejre sammen med Frivillig Fredag den 27.september 2019. Invitationer udsendes i august måned. 
 
Handlingsnetværk: 
Frivilligcenteret deltager aktivt i et par handlingsnetværk under ”Strategi for Udsathed” i Fredericia Kommune,   
og vi er netop gået ind i et nyt handlingsnetværk, der har til opgave at synliggøre de mange tilbud, der er til 
ensomme og socialt udsatte i forbindelse med julen. Vi vil skabe et overblik over, hvor kan man få hjælp, hvornår 
og hvordan, og prøve om vi kan en sikre en ligelig fordeling, så flest mulige udsatte borgere kan få gavn af de 
mange tilbud. 
 
Demenshandleplan: 
For at kunne leve et godt liv med demens – både som syg og som pårørende – kræver det, at vi alle arbejder 
sammen. Det bedste resultat kommer, når vi løfter i flok. Ingen kan gøre det alene. 
Demenshandleplanen er godkendt af byrådet i juni 2019. Se mere her 
 
God sommer og tak for samarbejdet i det første halve år af 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    

Pt. ikke aktiv. 
Ønsker man at deltage, bedes 
man kontakte Charlotte i 
Frivilligcentret, tlf. 7210 6770, 
mail: sekretar@fc-fa.dk 

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. Vendersgade 63,  
døren til venstre 

Gåtur, samvær, netværk  Voksne over 18 år 

Økonomi Café  Torsdag kl. 17.00-19.00.            
Husk tidsbestilling !  

Vendersgade 63  Økonomisk rådgivning  Udsatte borgere  

Gratis Anonym 
Parrådgivning 

Onsdag i lige uger, kl. 17.00-
19.00. 
Husk tidsbestilling på mail: 
sekretar@fc-fa.dk  

Vendersgade 63 Parrådgivning Par bosiddende i 
Fredericia Kommune 
med hjemmeboende 
børn. 

Fristedet 1 gang i mdr., kl. 16.00-18.00. 
Næste gang er den 19. aug. 
Nærmere info.: 
projektmedarbejder@fc-fa.dk  

Vendersgade 63 Samvær, hygge, snak, 
fælles aktiviteter 

Byens borgere 30+  

Frivilligcenter 
Fredericias  
25-års jubilæum 

Afholdes på Frivillig Fredag  
den 27. september 2019 

Vendersgade 63 Åbent Hus Alle er velkomne  

 

 

Sommerlukket i Frivilligcenter Fredericia 
Frivilligcentrets kontor holder sommerlukket i uge 28-29-30 / 8. juli – 26. juli 2019 (begge inkl.) 
 

Frivilligcentrets lokaler kan benyttes alle dage for faste grupper/foreninger med nøgle, samt andre 
grupper/foreninger, der aftaler dette med Frivilligcentret inden brug. Husk at hente nøgle i Frivilligcentrets 
åbningstid. Booking af lokaler kan ske til mail: husgruppen@fc-fa.dk 
 
Rengøringen vil i juli måned være reduceret, og vi opfordrer derfor alle til at huske at rydde op og 
gøre rent efter sig selv, så der stadig er rart at være for dem, der bruger huset og lokalerne henover  
sommeren. 
 

 

RIGTIG GOD SOMMER ! 
 

 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia  
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Nye Tøjbytte-tider: 

 
 


