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Nyhedsbrev maj 2018 
 

Fodbold på Tværs 2018 
  

    
   Solstrålens Veteraner blev turneringens vindere           Grow Your Life vandt for ’Bedste kammeratskab’ 
 
 
Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia afholdt onsdag den 18. april Fodbold på Tværs – en turnering på tværs 
af kultur, på tværs af alder, på tværs af erfaring og på tværs af det frivillige sociale arbejde, og alle kan være 
med. Vi lægger vægt på fair play og at have det sjovt.   
 
 

Aftenens vindere blev: 
Solstrålens Veteraner  – som også vandt fair play pokalen. 

Bedste Roligans pokalen gik til holdet fra Din Indgang . 
Bedste Kammeratskab gik til Grow Your Life . 

Fighter pokalen gik til Dorte fra Værestedet Broen til Livet . 
Bedste Målmand pokalen gik til Solstrålens ungehold . 

 
 

Stort tillykke til turneringens vindere og tak for hjælpen til de mange trofaste frivillige ! 
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Fredericia Tandemklub 
Tandemklubben tilbyder blinde, svagtseende og/eller ældre, der kunne tænke sig at komme ud at cykle, men 
som ikke længere har kræfterne til det, en ugentlig cykeltur ud i det blå.  
Det handler om socialt samvær, venskaber, motion og til tider kulsort humor. 
Tandemcykling er fortrinsvis for synshandicappede som med en seende ”pilot” på denne måde har mulighed 
for at dyrke cykling, men også seende og/eller ældre mennesker kan have glæde af en cykeltur med en 
makker. 
Vi cykler hver mandag i sommerhalvåret, kl. 18.00-20.00, med start fra Depotgården, Lollandsgade 2-4, i 
Fredericia. Kunne du tænke dig en tur ud i det blå, så kontakt Kurt Berdini, tlf. 5051 8278. 
 
Klub 1297 
Har du lyst til at møde nye mennesker og få mulighed for at deltage i et udvalg af sociale og fysiske aktiviteter 
efter dine ønsker og interesser, så er Klub 1297 helt sikkert noget for dig. Klubben arrangerer selv aktiviteter 
som petanque og minigolf, og deltager desuden i forskellige sociale og kulturelle aktiviteter rundt omkring i 
byen, som klubbens medlemmer finder interessante. Klubbens medlemmer tager bl.a. ud og spiser sammen 
på byens restauranter eller hjemme hos hinanden, til koncerter, foredrag, dans eller på endagsudflugter.       
Ca. 2 gange om måneden mødes medlemmerne til en hyggelig gåtur, ligesom der afholdes sommerudflugt og 
julefrokost. Som medlem i klubben møder du andre ældre fra byen og bliver en del af et fællesskab og et 
netværk, som også varer ved uden for klubbens aktiviteter. Klubbens aktiviteter er meget fleksible, og du kan 
bare deltage i de aktiviteter, som passer dig. Derudover er man altid velkommen med forslag til nye aktiviteter, 
som vil blive til virkelighed. 
 
I foreningen er der plads til alle, både enlige og par. Så er du tilflytter til byen eller ønsker du bare at udvide dit 
netværk, er du velkommen til at kontakte os. Der gøres altid en ekstra indsats for at tage godt imod nye 
ansigter, så alle får en god og tryg start. Ved dit første besøg følger en af bestyrelsesmedlemmerne med til 
aktiviteten, hvor du introduceres for foreningen og de andre medlemmer. Læs mere om aktiviteterne her. 
 
Kontaktperson:  Marie Luise Poulsen, E-mail: info@malupo.dk  
Mødested:  Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, Fredericia. 
 
Dansk Folkehjælp tilbyder førstehjælpskursus  
Vil du hjælpe, hvis din ven får hjertestop? 
Gennem projekt SAVING LIFE  får du mulighed for at blive uddannet til førstehjælper gratis, hvorefter du bliver 
tilknyttet regionens vagtcentral som førstehjælper. Dermed vil du kunne nå at være fremme ved hjertestop- 
patienten på få minutter og igangsætte den livreddende førstehjælp indtil ambulancen når frem.                   
Læs mere på www.savinglife.dk og tilmeld dig et kursus. 
 
Ét af kurserne foregår i Frivilligcenter Fredericias lokaler, Vendersgade 63, Fredericia. 
Dag 1: Onsdag den 06.06.2018, kl. 18:00-22:00.   
Dag 2: Torsdag den 07.06.2018, kl. 18:00-21:00.   Tilmelding på www.savinglife.dk.   
 
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og er målrettet Region Syddanmark, 
Region Sjælland og det nordlige Tyskland. 
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Gratis kursus i EU’s lov om persondata 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde's Kompetenceforum og Frivilligcenter Fredericia tilbyder gratis kursus i EU’s 
lov om persondata, som træder i kraft den 25. maj 2018. 
Persondataloven handler kort fortalt om, hvornår og hvordan myndigheder, virksomheder og foreninger må 
behandle personoplysninger. Loven har blandt andet betydning for, hvordan en forening må registrere med-
lemmers, frivilliges og brugeres navne og adresser på fx hjemmesider på internettet, i dropbox og andre 
steder. Loven har også betydning for, hvordan I internt i foreninger må sende medlems- og deltagerlister til 
hinanden via mail eller har personoplysninger liggende på computer eller papir. 
 
Kurset afholdes i Frivilligcenter Fredericia, onsdag den 19.9.2018, kl. 17.00-21.00. 
Underviser er Torsten Højmark Hansen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 
Invitation udsendes senere, men sæt X i kalenderen allerede nu. 
 
TrygFonden støtter Frivilligcenter Fredericia 
Frivilligcenter Fredericia har fået jakker og T-shirts med logo med støtte fra TrygFonden. 
Tøjet blev luftet første gang ved årets Fodbold på Tværs. 
 

    
 
Et demensvenligt frivilligcenter 
Frivilligcenter Fredericia’s Husgruppe og bestyrelse har haft besøg af Lene, demenskonsulent i Fredericia 
Kommune, som fortalte om demens ud fra Alzheimerforeningens koncept. Det var nyttig viden om forskellige 
demensformer, og hvordan man kan drage omsorg for demensramte og deres pårørende, og vi er nu godt 
klædt på bl.a. til samarbejdet med det kommende nye Demens Rådgivningscenter i Fredericia Sundhedshus. 
Alle deltagere fik herefter en ’demens-ven’-nål.  
Se evt. mere på: www.alzheimer.dk                                   
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Hvervemøde i Tøjhuset 
Ældre Sagen havde, i samarbejde med Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia, arrangeret et 
”hvervemøde” søndag den 15. april, for at hverve flere frivillige til de mange sociale foreninger i Fredericia. 
Konst. kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe holdt et oplæg om frivillighed, der var mulighed for brunch og 
et foredrag ved Monica Krog-Meyer – kendt fra Giro 413 -, inden de forskellige frivillige foreninger åbnede 
deres boder.  
Tøjhuset summede af liv med de godt 130 interesserede, der gæstede arrangementet i Tøjhuset. 
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SÅDAN KAN DU STYRKE FÆLLESSKABET I DIN FORENING 
- Opsamling på de gode pointer fra 3 workshops om ensomhed afholdt i Frivilligcentret. 
 
Følelsen af ensomhed kan ramme os alle, og nærvær er nøglen til, at alle føler sig som en del af 
fællesskabet. Vær særligt opmærksom på: 
 

 

 
 
 
 
Den gode modtagelse:                                                               
Det er en stor udfordring for de fleste at være den nye i en forening eller til en aktivitet. For personer, 
der har oplevet ensomhed i en periode, er denne udfordring endnu større. Faktisk kan den være så 
stor, at nogen holder sig hjemme. 
Derfor er det første møde vigtigt. Vi har en betydningsfuld rolle i at give den nye en god modtagelse 
og en god oplevelse i netop vores forening. Vi kan bl.a. sikre dette ved at: 
 

• Have fokus på velkomsten og give ansvaret for det til nogle få frivillige, fx i form af en 
velkomstkomité. 
Det kan være forskelligt, hvem der tager imod, men det er vigtigt at have talt om, hvordan vi 
synes en god velkomst er. 

• Huske at hilse på alle deltagende og give hånd. 
• Lave navnerunder så vi kender hinandens navne. Eventuelt også have navneskilte, så det er 

lettere for alle at huske. 
• Tænke over gruppesammensætningen, fx matche den nye op med medlemmer, der deler 

interesser. 
• Sørge for at der altid er en ledig plads til de nye, så alle føler sig velkommen.                                       

Vi skal generelt passe på med for faste pladser! 
• Bruge humoren som isbryder – og have en venlig og let omgangstone. 
• Lade de nye bidrage til fællesskabet – inddrag dem og giv dem ansvar. 
• Gøre det nemmere at komme afsted, fx gennem kørselsordninger eller følgesvendsordninger.         

Hvis vi følges og kører sammen, kommer vi flere afsted. 
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Det stærke og nærværende fællesskab: 
Ensomhed er ikke kun at føle sig uønsket alene men også at føle sig alene med sig selv og sine 
følelser, når man er i selskab med andre. Det er derfor ikke nok at dukke op i en forening eller til en 
aktivitet for at bekæmpe følelsen af ensomhed. I foreningen har vi alle et ansvar for at give hinanden 
en oplevelse af nærvær og udvise oprigtig interesse. I vores forening kan vi bl.a. arbejde med dette 
ved at:  
 

• Spørge ind og være nysgerrig på hinandens liv. Vi skal ikke være bange for at stille mange 
spørgsmål!  

• Blive bevidste om vores egne fordomme, anerkende dem og arbejde med at bekæmpe dem.  
• Være opmærksomme på hinandens trivsel og de små tegn – både ved de store og de små 

hændelser.  
• Aktivt tage kontakt til medlemmer, der ikke dukker op. Vi skal vise omsorg og ikke være bange 

for at være påtrængende!  
• Arbejde for at skabe et åbent fællesskab, hvor der er ærlighed og plads til at tale om alle 

emner.  
• Afholde temaaftener, hvor vi i fællesskab taler om de svære emner.  
• Dele og skifte ansvarsposter i foreningen, så alle føler, at de bidrager til fællesskabet og føler 

ansvar for det.  
• Arrangere gode fælles oplevelser, både til hverdag og ved særlige lejligheder – fx fællessang, 

udflugter og temadage.  
• Huske at pleje de frivillige kræfter i foreningen – vi skal kunne brænde for at hjælpe uden at 

brænde ud. Her kan en idé også være at afholde FUS (frivillige udviklingssamtaler).  
 
 
Generalforsamling i Frivilligcenter Fredericia 
Frivilligcentrets generalforsamling blev afholdt mandag den 19. marts 2018, i Vendersgade 63. 
I alt 9 foreninger og 24 personer deltog. 
 
Frivilligcenter Fredericias bestyrelse ser efter generalforsamlingen således ud: 
 
Formand/Dansk Flygtningehjælp  Tove Schmidt 
Næstformand/Autismeforeningen  Dorte Schandorph Jensen 
Kasserer/Krisecenter for kvinders Støtteforening Kirsten Berntsen 
Kræftens Bekæmpelse   Anne Merete Gerdes Bertelsen 
Ældre Sagen   Freddy Parsberg 
Diabetesforeningen   Mogens Sandbæk 
Frivilligcentrets Husgruppe  Else Bang 
1. suppleant/Klub 1297    Marie Luise Poulsen 
2. suppleant/De Frivilliges Hjælpecentral Christen Madsen 
Fredericia Kommunes byrådsrepræsentant Susanne Bjerregaard Mørck 
 
Referat fra generalforsamlingen, samt årsberetning,  regnskab og budget kan ses ved henvendelse til 
Frivilligcenter Fredericia. 
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NYT FRA DAGLIG LEDER 
Sundhedshuset: 
Det er nu besluttet, at Frivilligcenter Fredericia og de mange foreninger i frivilligcenterets regi’, først flytter i 
Sundhedshuset ca. 1. oktober 2019 . Begrundelsen er, at der er mange områder i Sundhedshuset, der skal 
sættes i stand samtidig og det er svært at få håndværkere nok til den store ombygningsproces. Endvidere har 
Fredericia Kommune også lige fået bevilget kr. 20 mio. til ombygningen fra Sundhedsministeriet, og dermed 
også mulighed for at lave flere tiltag, så det ender med at blive Danmarks bedste Sundhedshus�. 
Frivilligcenteret fortsætter med at have en filial i Sundhedshuset frem til den endelige flytning ca. 1.10.2019. 
 
Demensområdet: 
Fredericia og Kolding Kommune arbejder sammen i et ”Demensfællesskab Lillebælt” om at skabe de bedste 
rammer for demensramte og deres pårørende. Frivilligcenteret deltager i Styregruppen omkring 
demensfællesskabet og vi vil fremover have opgaver som fx opsætning af brochurer og øvrig formidling, samt 
hjælp til demensramte og pårørende med at finde vej i Sundhedshuset. 
Det forventes, at Demensfællesskabet og aktiviteter starter op inden sommerferien, og med en officiel åbning i 
uge 26/2018. 
 
Foreningsdag den 29. maj 2018 – udskydes indtil videre. 
Vi har været i gang med at planlægge en ”foreningsdag” for frivillige i vores medlems- og 
brugerforeninger/grupper, et fællesmøde som skulle foregå i Sundhedshuset. Det er nu besluttet at udskyde 
dagen indtil videre på grund af den nye situation omkring vores flytning til Sundhedshuset.  
Nærmere info følger. 
 
Nyhedsbrevet bedes videresendt til alle medlemmer o g frivillige i jeres foreninger / grupper – tak! 
 
Louis Lindholm 
Frivilligcenter Fredericia 
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk 

 

 
DET SKER - Sæt X i kalenderen: 
Aktivitet:    Hvornår:             Hvor:                 Hvad:           Hvem: 
Brætspils- og 
Samværs Café   

Onsdag i ulige uger, kl. 16.00-18.00 Vendersgade 63 Kaffe, samvær, netværk Alle er velkomne 

Walk&Talk Tirsdag i lige uger, kl. 19.00 Vendersgade 63 Gåtur, samvær, netværk Alle er velkomne 
Økonomi Café Torsdag kl. 17.00-19.00            

Husk tidsbestilling ! 
Vendersgade 63 Økonomisk rådgivning Udsatte borgere 

EU’s 
persondatalov 

Torsdag den 19.9.2018,                 
kl. 17.00-21.00 
Invitation udsendes senere 

Vendersgade 63 Kursus Frivillige sociale 
foreninger 

Frivillig Fredag Fredag den 28. september 2018 
Invitation udsendes senere 

 Fejring af de frivillige og 
frivilligheden 

Frivillige i frivillige 
sociale foreninger 

Grow your Life 
afslutningsfest 

Annonceres senere Annonceres 
senere 

Afslutning på modul Alle er velkomne 

’Foreningsdag’ Udskydes indtil videre 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 05.06.2018  Grundlovsdag 
Den 09.07.2018 – 31.07.2018 (inkl.) Sommerferie 
Den 23.12.2018 – 01.01.2019 (inkl.) Juleferie 
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Frivilligcenter Fredericia er: 
 

• den lokale platform for frivillig social indsats 

• midtpunktet, der skaber kontakt mellem de med behov for hjælp og dem,                                             

som gerne yder hjælp på frivillig basis 

• stedet, hvor du kan få overblik over de mange frivillige sociale foreninger,                                                 

og udgiver af Fredericias sociale vejviser ’Hvem Hjælper Hvem’ 

• stedet, hvor du kan henvende dig, hvis du ønsker at yde en frivillig indsats 

• stedet, hvor foreninger og frivillige mødes.                                                                                                             

Vi har kontakt til mere end 80 frivillige foreninger/grupper 

• det lokale grosted for nye projekter og initiativer på det frivillige område. 

• Vi har tavshedspligt og du bliver ikke registreret nogen steder.                                                                        
Du kan komme uanmeldt og anonymt. 
 
 

 
 
 
 


