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 Nyhedsbrev juni 2021 
Historier og billeder fra Krackes Gaard. 
Krackes Gård, Vendersgade 63 blev fredet i 1950. I 1999 køber Fredericia Kommune bygningen, og udover 
restaurering af alle lokaler, får konservatorer til opgave at genopfriske vægmalerierne i spisestuen, og 
lysekronen, som er købt efter et gammelt foto, har tidligere hængt i en fynsk kirke. Gulvene i spisestuen og 
kontorerne i dag er de originale. 
 

 
Spisestuen, ca. 1911. 

 

 
Her ses spisekammeret, ca. 1926. 

 
Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia 
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Grow Your Life                                                                                                   
På baggrund af Corona-situationen har Grow Your Life holdt forskellige udendørs events i Trelde, hvor der bl.a. 
er kløvet brænde, lavet mad over bål og afholdt natur-bingo. Disse events har været meget populære blandt 
borgerne, og derfor har Grow Your Life som noget nyt startet et naturhold, som mødes på udvalgte lørdage 
v/Shelterpladsen i Hannerupskoven. Naturholdet er startet i samarbejde med SUK og Lasse og Michael fra 
foreningen Natur og Ungdom. Der er 6 borgere tilmeldt på holdet, og forskellige frivillige med på hver 
undervisningsgang. Hver gang er der et nyt tema, der relaterer til naturen, fx ’ild’, ’læ og ly’, ’mad’ og ’på tur’. 
Naturholdet sluttede af med at lave lækker mad over bål, fællesspisning og overrækkelse af diplomer, foldekop 
og et tændstål til holdets stolte deltagere. 
Grow Your Life’s naturhold starter op igen efter sommerferien. 
Kristine Petersen, projektkoordinator i Grow Your Life. 
 
 

    
 

    
 
 
Grow Your Life er et fritidstilbud i Fredericia, som er skabt i samarbejde mellem Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia, 
og har til huse i Frivilligcenteret, 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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PLUS1 – sammen til koncert 
FredericiaLive, Tøjhuset, Aktivitetscentrene i Fredericia og Frivilligcenter Fredericia har indgået et samarbejde om 
at tilbyde PLUS1-koncerter i Fredericia. 
 
Hvad er en PLUS1-koncert ? 
PLUS1 er en række koncerter én gang om måneden fra september 2021 til juni 2022 i Tøjhuset, hvor det handler 
om at invitere, glæde sig, opleve og hygge sig sammen, og få fællesskab, hygge, nærvær, smil, grin og godt 
samvær. Med alle billetter følger nemlig én gratis billet, derfor navnet PLUS1.  
 
Koncerterne afholdes om formiddagen på en fast ugedag, nemlig onsdag, med fx fællessang, pop, folk, jazz, 
viser, juleswing, samba og Beatles fortolkninger. Alle koncerterne er udelukkende siddepladser. 
Koncerterne skal styrke fællesskabet og skabe gode oplevelser for et publikum, der kan have svært ved at bruge 
de lokale kulturtilbud. 
 
Invitationen 
- noget at glæde sig til 
Alle PLUS1 billetter giver dig mulighed for at invitere en ven, en nabo, en bekendt, en fremmed eller et 
familiemedlem til koncert – gerne én, der har lyst og behov for at komme ud og opleve noget nyt.                       
Alle billetter giver adgang til 2, så hvem vil du invitere med til en god koncert ? 
 
Koncerten 
- noget at opleve sammen 
10 alsidige koncerter med professionelle musikere, som er valgt ud fra deres evne til at skabe fællesskab, 
nærvær og relation til deres publikum. Der er en ny koncert hver måned med fx. fællessang, pop, folk, jazz, viser, 
juleswing, samba og Beatles-fortolkninger. 
 
Kaffen & Kagen 
- noget at snakke om 
Efter koncerten er der kaffe og kage, og her skal der være noget at snakke om. Den koncert man lige har oplevet, 
den næste koncert man glæder sig til og alt det andet vi går og bakser med i livet. 
 
Så kom og nyd en god koncert med en du holder af. 
 
Frivilligcenteret har via donation fra virksomheden Ball købt et antal billetter.                                                        
Du har, som borger i Fredericia, mulighed for at få en gratis billet til dig og en ledsager, ved henvendelse til 
Frivilligcenteret fra mandag den 2. august 2021.  E-mail: post@fc-fa.dk, tlf. 7210 6770 eller personlig 
henvendelse i kontorets åbningstid. Det er først til mølle… 
 

PLUS1 – Program 
Onsdag den 8. september 2021, kl. 11.00  M.C. Hansen & Jacob Chano   
Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 11.00   Ole Kibsgård & Lisbeth Sagen 
Onsdag den 3. november 2021, kl. 11.00  Jazzkollektivet   
Onsdag den 1. december 2021, kl. 11.00  Aggerbæk swinger julen ind   
Onsdag den 12. januar 2022, kl. 11.00  Mathilde Falch 
Onsdag den 9. februar 2022, kl. 11.00  Viola Viola & Meire Santos 
Onsdag den 9. marts 2022, kl. 11.00  Rikke Thomsen 
Onsdag den 6. april 2022, kl. 11.00  Radio Merkur 
Onsdag den 1. juni 2022, kl. 11.00  Eight Days A Week   
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Nyt fra Peer-Partnerskabet 
Peer-Partnerskabet har endelig genoptaget forskningsaktiviteterne i Fredericia efter en længere pause pga. 
Corona-situationen. Vi er glade for endelig at kunne fortsætte arbejdet og forskningsprojektet, som udvikler en ny 
peer-indsats til psykisk sårbare borgere over 18 år.  
Peer-støtte er en særlig form for støtte, som finder sted mellem mennesker, der forbindes af fælles erfaringer med 
psykiske sårbarheder. Peer-støtten og den ligeværdighed der følger med, er i centrum i vores arbejde.  
 
Peer-gruppeforløbet ’Vejen til Hverdagslivet’ 
’Vejen til Hverdagslivet’ er det 10-ugers peer-gruppeforløb som vi dokumenterer effekten af. Peer-gruppeforløbet 
ledes af frivillige peers, som selv har erfaringer med psykisk sårbarhed med i rygsækken. I peer-gruppeforløbet 
arbejder man med forskellige temaer, der alle relaterer sig til, hvordan man skaber det bedste hverdagsliv for en 
selv. Man møder et ligeværdigt fællesskab, og der er plads til at finde de løsninger, som giver mening for én selv 
og få støtte af gruppen i processen.  
 
Lodtrækning og deltagelse i forskningsprojektet 
Fordi vi måler effekten af peer-gruppeforløbet ’Vejen til Hverdagslivet’ er det på nuværende tidspunkt ikke muligt 
at melde sig direkte til peer-gruppeforløbet. Man kan til gengæld melde sig som deltager i forskningsprojektet, 
hvor man tilfældigt vil blive fordelt ved lodtrækning til enten at gå i peer-gruppeforløbet eller til at indgå i 
kontrolpuljen, som fungerer som sammenligningsgrundlag i effektmålingen. Hvis man melder sig som deltager i 
forskningsprojektet, bidrager man til forskningen, deler ens erfaringer fra hverdagslivet med vores forskerteam og 
hjælper dermed mange mennesker i fremtiden. 
 
Vil du vide mere? 
Hvis du vil vide mere om ’Vejen til Hverdagslivet’ og forskningsprojektet, er du velkommen til at melde dig til et af 
vores introduktionsmøder, som afholdes løbende.  
Se datoer og tilmeld dig her: https://peerpartnerskabet.dk/om-peer-gruppeforloebet/fredericia/  
Du kan også kontakte mig direkte på enten mail (era@detsocialenetvaerk.dk) eller på tlf. 2597 0137.  
Elisabeth Ravn Adriansen, lokal koordinator i Peer-Partnerskabet. 
 
Foreningen Peer-Partnerskabet er etableret af Det Sociale Netværk og SIND for at give flere psykisk sårbare et godt og 
meningsfyldt hverdagsliv samt for at styrke brobygning og det offentligt-civile samarbejde. I forskningsprojektet ’Håb og 
Selvbestemmelse i Hverdagslivet’ dokumenteres effekten af en ny peer-indsats, der igennem gruppeforløb og 
individuelt følgeskab skal styrke psykisk sårbares håb og handlekraft. Forskningsprojektet finder sted i København, 
Helsingør og i Fredericia. Læs mere på www.peerpartnerskabet.dk 
 
 
 
 

7000 Fællesskaber – Event på Axeltorv 
Tirsdag den 7. september, kl. 15.00-19.00 vil der, i forbindelse med Kommunens tiltag ”7000 Fællesskaber”, 
være en event på Axeltorv. 
 
Byens borgere - herunder særligt borgere, der ønsker at udvide sit netværk - vil få mulighed for at finde en 
forening, en gruppe eller en aktivitet, som falder i deres interesse, og dermed forhåbentligt være med til at 
mindske ensomhed og skabe nye sociale fællesskaber. Der vil være gratis kaffe og kage. 
 
Kig forbi og se, om der er et tilbud, som du kan gøre brug af  
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Kære foreninger, medlemmer mv. 
 
Strategi for udsathed og Frivilligcenteret er gået sammen om at synliggøre de mange foreninger og de mange 
tilbud, der findes i Fredericia Kommune. 
Vi vil prøve at få sociale-, kulturelle- og idrætsforeninger mv. til at stå ”side om side” og dermed vise de mange 
muligheder / tilbud, der findes i vore by. 
 
Baggrunden for arrangementet er at skabe flere fællesskaber og at borgere, der føler sig ensomme eller har 
behov for nye fællesskaber, kan få mulighed for opleve den store vifte af tilbud, der findes i Fredericia. 
Desuden har det også det formål, at de enkelte foreninger / tilbud får mulighed for at skaffe nye frivillige ved at 
være synlige i forbindelse med dette arrangement. 
 
Vi vil derudover benytte lejligheden til at overrække årets ”Ildsjælspris” 2021. 
 
Arrangementet afholdes tirsdag den 7. september kl. 16.00 – 19.00 på Axeltorv. 
 
Programmet er pt: 

1) Kl. 16.00: Åbning og borgere strømmer til😊 
2) Kl. 17.30: Uddeling af årets Ildsjælspris. 
3) Kl. 19.00: Afslutning og oprydning. 

 
Praktiske oplysninger: Der kan opstilles pavilloner/telte fra kl. 15.00. Den enkelte forening skal selv medbringe 
pavillon og et bord til evt. brochurer mv. Hvis der er problemer med det, så sig til, da Frivilligcenteret har enkelte 
pavilloner. Tilmelding til Frivilligcenteret på 7210 6770 eller mail: sekretar@fc-fa.dk - senest den 1.september 
2021. 
                     
 

Indstilling til Årets Ildsjælspris 2021 
Så er det endnu en gang tid til at indstille frivillige sociale foreninger/grupper eller sygdomsorganisationer til årets 
ildsjælspris. Ildsjælsprisen er en anerkendelse af og en opmuntring til den lokale frivillige sociale indsats. 
Ildsjælsskulpturen gives til en frivillig forening, der har ydet en særlig indsats. 
 
Hvem kan opnå at få Ildsjælsskulpturen? 
Alle lokale frivillige sociale foreninger/hjælpeorganisationer/grupper samt lokale sygdomsorganisationer. 
Enkeltpersoner kan ikke indstilles. 
 
Hvem kan komme med forslag om indstilling til den lokale pris? 
Borgerne i Fredericia Kommune. Alle lokale frivillige sociale foreninger og grupper, samt lokale 
sygdomsorganisationer. 
 
Indstilling 
Frivilligcenterets bestyrelse foretager den endelige indstilling skriftligt til Senior- og Handicapudvalget. 
 
Prisuddelingen 
Ildsjælsskulpturen overrækkes tirsdag den 7. september 2021 på Axeltorv i forbindelse afholdelse af ’7000 
Fællesskaber’. 
 
Indstillinger sendes til Frivilligcenter Fredericia senest mandag den 16. august 2021, kl. 15.00. 
Forslag begrundes og sendes skriftligt eller pr. e-mail til Frivilligcenterets bestyrelsesformand Tove Schmidt, 
Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia, e-mail: toschmidt@profibermail.dk. 
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Demensfællesskabet søger frivillige cykelpiloter 
Har du gode ben og et par timer i overskud en dag i ugen, hver 14. dag eller bare en gang imellem, så mangler 
Demensfællesskabet Lillebælt stadig en eller flere frivillige cykelpiloter, der har lyst til at køre en tur sammen med 
demente borgere på nye elektriske Duocykler. 
Der vil være oplæring, og du bliver en del af et hyggeligt team, som også mødes i andre sammenhænge. 
Kontakt Demensfællesskabet på tlf. 2280 0195, hvis du har lyst til at være en del af teamet. 
                                                                                                                                               

 
Hans Jørgen og Jens indvier en af de nye Duocykler. 

 
 
 
 

Café Mød Hinanden 
Café Mød Hinanden sluttede første halvår 2021 af med en tur i biografen. Vi så filmen ’The Father’, hvor 
oscarvinderen Anthony Hopkins spiller en far, der er ramt af Alzheimers sygdom.                                                 
En meget tankevækkende film med fantastiske skuespils præstationer. 
 
 

 
 
 

Café Mød Hinanden holder nu ferie, men starter op igen onsdag den 4. august 2021, kl. 13.30 i Frivilligcenteret. 
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NYT FRA CENTERLEDEREN                                                                                                 
Kære alle. 
 
Nye Corona-regler gældende fra den 14.6.2021. 
Krav om Coronapas ophæves for biblioteker, arkiver, fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt), herunder      
også Frivilligcenteret samt aftenskoler.  
Krav om mundbind/visir ophæves alle steder på nær i den kollektive transport, når man ikke sidder ned.  
Vi følger udviklingen og holder jer opdateret. 
 
Flytning til Sundhedshuset 
Den officielle dato for Frivilligcenterets flytning til Sundhedshuset er mandag den 1. november 2021.  
I uge 43 pakker vi ’det gamle Frivilligcenter’ ned, og åbner for det nye Frivilligcenter mandag i uge 44. 
Vi vil glæde os til at se jer i vores nye dejlige omgivelser i Sundhedshuset. 
 
7000 Fællesskaber - Kom og vær med til at synliggøre jeres forenings tilbud.  
Frivillige foreninger – både idræts-, kulturelle- og sociale foreninger har mulighed for at fortælle om deres tilbud 
og aktiviteter i forskellige boder på Axeltorv tirsdag den 7. september 2021, kl. 16.00. 
 
Jeg håber, at mange vil bakke op om arrangementet, der er tænkt som en torvedag – nu bare med 
”foreningsboder”, kaffe og kage. 
 
 
Rigtig god sommer !  
 
 
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:  
Hjemmepasser 
gruppe    

Ca. 2 timer en formiddag i ugen. 
Ønsker man at deltage eller høre 
mere, kan man sende SMS til 
Denice på tlf. 3190 3603. 
Forventet opstart i aug. 2021. 

Vendersgade 63  Kaffe, samvær, 
børnesnak og 
netværk.   

Gravide eller 
mødre/fædre, der 
hjemmepasser egne 
børn fra ca. 8 mdr. til 
2 år. 

Walk&Talk  Tirsdag kl. 19.00. 
Husk tilmelding til Liv på tlf. 
2757 7594 eller via facebook. 

Vendersgade 63,  
døren til venstre 

Gåtur, samvær, 
netværk.  

Alle er velkomne ! 

Økonomi Café  Onsdag kl. 17.30-19.00.            
Husk tidsbestilling ! 
Opstart i aug. 2021 

Vendersgade 63  Økonomisk 
rådgivning.  

Udsatte borgere  

Café  
Mød Hinanden 

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

Vendersgade 63 Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Alle er velkomne ! 

Åben Samvær Tirsdag i ulige uger, 
kl. 12.30-14.30. Lukket i juli. 

Vendersgade 63 Samvær, hygge, 
snak, spil og gåture. 

Alle er velkomne ! 

Tøjbytte Café Næste gang er: 
Mandag den 16. august 2021,  
kl. 15.00-17.00. 

Vendersgade 63. 
Afholdes udenfor,  
hvis vejret tillader det. 

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

Alle er velkomne ! 

7000 
Fællesskaber 

Tirsdag den 7. september 2021, 
kl. 16.00-19.00. 

Axeltorv Event med boder, 
gratis kaffe og kage.  
Ildsjælsprisen 2021 
uddeles. 

Alle er velkomne 

Fodbold på 
Tværs 

Onsdag den 8. september 2021. 
Yderligere info følger. 

Fredericia 
Idrætscenter 

Fodboldturnering. Alle er velkomne ! 

Særlig Søndag Søndag den 10. oktober 2021. 
Kontakt Kristine, hvis du vil høre 
nærmere: 
projektmedarbejder@fc-fa.dk 

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

Borgere 18+ med 
funktionsnedsættelser 

 
 

Frivilligcenter Fredericias kontor holder sommerlukket 
fra den 5. juli 2021 til og med den 1. august 2021 (begge inkl.). 

 
 

 
 
 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer ! 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia. 
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