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Nyhedsbrev marts 2017 
 
 

 
 
 

Frivilligcenter Fredericia holder 
Generalforsamling torsdag d. 30. marts, kl. 19.00. 

Tilmelding senest mandag den 27.03.2017 til 
husgruppen@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6770. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen,  

skal være formanden i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingens afholdelse. 
Formanden kan kontaktes på mail: toschmidt@profibermail.dk. 

Indkomne forslag samt det reviderede regnskab vil være fremlagt  
på Frivilligcentrets kontor senest 8 dage før. 

 
 
 
Frivilligcenter Fredericia skal på turné – skal I være med? 
Frivilligcenter Fredericia planlægger at tage på besøg i det fredericianske foreningsliv – både blandt vores 
medlemsforeninger og andre sociale foreninger – for at blive klogere på foreningernes behov, udfordringer og 
fokusområder. På besøgene vil vi også fortælle lidt om hvilke spændende aktiviteter og projekter, vi arbejder 
på for tiden – og vi vil drøfte eventuelle samarbejdsmuligheder. 
 
Har du og din forening også lyst til at få et besøg af os en times tid, så er du meget velkommen til at kontakte 
Charlotte på mail: sekretar@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6770. 
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CAFÉ KRACKES GAARD i Frivilligcentret 
Café Træffetid 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse.  
Træffetid - Café i Krackes Gård. Vi mødes den 1. og 3. torsdag i måneden.  
Caféen er et åbent tilbud til kræftramte, pårørende og efterladte. Når et familiemedlem bliver ramt af kræft, 
ændrer livet sig i familien, og der kan være brug for at dele sine bekymringer med nogle, som man ikke 
følelsesmæssigt er bundet til. Vi har alle tavshedspligt. 
 
Se 2017-programmet her 
 
 
Tøjbytte-Café 
Tøjbytte-café i første halvdel af 2017:   
 

• Torsdag den 9. marts 2017, kl. 15.00 
• Onsdag den 5. april 2017, kl. 15.00 
• Onsdag den 3. maj 2017, kl. 15.00 
• Onsdag den 7. juni 2017, kl. 15.00 

 
Ryd op i garderoben, og kom og gør et KUP. Læg et stykke tøj, og ta’ et stykke tøj. 
Tøjet skal være pænt og rent, og anvendeligt for andre.  
Tøjbytte gælder både dame-, herre- og børnetøj. 

 

 
 
Grow Your Life 
Grow Your Life er et projekt skabt i samarbejde mellem Frivilligcentret og Fredericia Kommune.          
Projektets formål er at øge unge handicappede borgeres livskvalitet og fremme deres muligheder for at indgå i 
nye sociale netværk og frivillige sammenhænge.  
Projektperioden løber fra d. 1/8 2015 til d. 31/3 2018, og består i alt af 4 moduler. 
 
Projektets modul 3 er startet op i januar måned og løber frem til slutningen af maj 2017. 
I dette forløb deltager 30 borgere og 11 frivillige, og aftenskoleholdene er denne gang madlavning, drama og 
stomp (musik med forskellige slagtøjsinstrumenter). 
Fokus i dette modul er fællesskabet og dannelse af sociale netværk, samt introduktion til Frivilligcentret og den 
frivillige sociale verden. Mandagscaféen afholdes derfor i hele modulet i Frivilligcentrets lokaler, hvor der er 
bydes på quiz, hygge, socialt samvær og ikke mindst aftensmad, som frivillige og borgere skiftes til at stå for. 
 
Der er arrangeret fællesture for alle i projektet: Rundvisning på Fredericia Bibliotek, deltagelse i 
fodboldturneringen ”Fodbold på tværs”, koncert med ”Copenhagen Drummers” på Fredericia Teater og 
endagstur til Sjølund Festival.  
 
Modul 3 afsluttes søndag den 21. maj 2017 med en fælles offentlig fest for alle på Den Kreative Skole, 
Tavlehallen - Kongensgade 111, fra kl. 12.00-15.00. Til festen vil der er mulighed for at familie, pårørende og 
samarbejdspartnere, kan få et lille indblik i projektet og hygge et par timer sammen med os. 
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NYT FRA FORENINGERNE 

 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
Søndagskaffe i Frivilligcenter Fredericia 
Selvhjælp inviterer borgere i Fredericia Kommune på søndagskaffe den anden søndag i måneden forskellige 
steder i kommunen, og søndag den 12. februar var der søndagskaffe i Frivilligcentret. Frivilligcentret donerede 
kagen og deltagerne betalte kr. 25,- for kaffen. 
 
Formålet med søndagskaffen er, at skabe netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre. 
 
Frivilligcentrets leder Louis Lindholm bød velkommen og fortalte lidt om Frivilligcentrets kerneydelser og om 
huset ’Krackes Gaard’s historie. 18 borgere deltog i søndagskaffen, og 6 frivillige fra både Selvhjælp og 
Frivilligcentret var med til at hygge om gæsterne.                 
 

    
’Velkommen til søndagskaffe’                    ’Hygge i den gamle spisestue’  
 
 
Kommende ’søndagskaffe’:   Danmark Spiser Sammen - Spisning + kaffe: 
Den 12. marts 2017, kl 15.00-17.00  Tirsdag 25. april kl 17.00 20.30 
Restaurant Hannerup Skov   MesseC 
Hannerup Brovej 9, Fredericia  Vestre Ringvej 101, Fredericia 
Restaurant Hannerup Skov donorer kage.  MesseC donorer middagen. 
 
Tilmelding til Selvhjælp på tlf. 7210 6773 eller ma il: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
 
 
Fredericia Kommune støtter projektet via Værdighedspuljen. 
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Projekt Frivillig   

       
’Taletid på fredagssamlingen’                                                                          ’URK svarer på spørgsmål’ 
 
Besøg på Fredericia Gymnasium den 10. februar 2017.  
Foreningerne GoRun (samarbejde mellem DGI og DAF), Dansk Flygtningehjælp, Utopia, Ungdommens Røde 
Kors (URK), Kræftens Bekæmpelses - Stafet for Livet og Ungdommens Hus besøgte, sammen med Projekt 
Frivillig, Fredericia Gymnasium. Der var stor interesse i at høre noget om de fremmødte foreningers arbejde og 
aktiviteter 
 
Projekt Frivillig-konsulent My Gaarde Andreassen havde lavet en aftale med Fredericia Gymnasium om at 
besøge dem med Projekt Frivillig og interesserede lokale foreninger fredag den 10. februar 2017 for at tale om 
frivillighed. My introducerede ’Projekt Frivillig’ til fredagens fællessamling og herefter havde foreningerne hver 
en stand i kantinen, hvor de unge kunne henvende sig og høre om de enkelte foreninger.  
 
Er din forening interesseret i at høre mere om Projekt Frivillig, så kontakt My på tlf. 2116 0241 eller 
mail: projektfrivillig@frivilligcenter-odense.dk. Læs evt. mere på:  www.projektfrivillig.dk 
 
Tid til kvote 2. Hvordan foreningerne let kan hjælp e de frivillige unge. 
Som forening kan I hjælpe jeres unge frivillige med at komme ind på deres drømmeuddannelse. Erfaring er 
blandt de kvaliteter, studielederne kigger efter hos de unge, når ansøgere og studiepladser bliver matchet.   
Her kan en forenings anerkendelse af den unges frivillige indsats være loddet på vægtskålen. 
Sådan gør du som forening: 
 
A: Er den unge i gang med en ungdomsuddannelse      
     f.eks. gymnasiet eller en erhvervsuddannelse ?       

B: Er den unge i gang med et friår? 
     Så brug 10 minutter på at skrive en udtalelse. 

     Så brug frivilligbeviset på www.projektfrivillig.dk.  

Info: 
Ansøgningsfristen til kvote 2 er den 15. marts 2017. Den unge søger selv, og kan vedlægge Frivilligbeviset og udtalelsen 
til sin ansøgning.  
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Fodbold på Tværs 2017 - Sæt X i kalenderen ved onsdag den 3. maj 2017.  
Så er planlægningen af årets Fodbold på Tværs gået i gang…   
Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia afholder en fodboldturnering på tværs af det frivillige sociale arbejde, på 
tværs af kultur, på tværs af alder, på tværs af erfaring. Vi lægger vægt på at have en sjov aften, hvor alle kan 
være med.   
 

Kampdagen bliver onsdag den 3. maj 2017, kl.16.30 
i Fredericia Idrætscenter (Fredericia hallen), hal 5 og 6. 

 
Ideen kommer fra en enkelt fodboldkamp mellem Politiet og værestedet Solstrålen i 2001.  
Frivilligcentret har siden 2002 været arrangør af fodboldturneringen og har overtaget de praktiske opgaver, 
med hjælp fra frivillige fra Solstrålen. Turneringen har udviklet sig, og nu er der som regel 10-12 hold tilmeldt. 
 
Hver forening/gruppe kan deltage med max. 2 hold og der spilles 4-mands fodbold.  
Roligans, familie og venner er velkomne til at følge med fra sidelinjen. 
 
Hovedpokalen er en vandrepokal, som er skænket af Fredericia kommunes Socialudvalg. Derudover er der 
pokaler for fair play, bedste kammeratskab, bedste målmand og bedste fighter. 
 
Der er indbudt vidt forskellige foreninger, væresteder og andre grupper, men alle er velkomne.                        
Vi spiller kun for sjov , så har din forening lyst til at være med, er du medlem af et old-boys-hold, et pige-hold, 
eller vil du bare gerne kigge forbi og mærke den gode stemning, så kontakt Frivilligcentret. 
 
Vi håber I vil være med til nogle hyggelige, fornøjelige og aktive timer, - I opfordres til allerede nu at begynde at 
se jer om efter spillere til jeres hold. Tilmeld jer på tlf. 7210 6770 eller mail: sekretar@fc-fa.dk 
 
 
 
 

 
  
 
 



         

6 
 

NYT FRA CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I ODENSE:                                             

 

 

 
 
Partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet – Socialstyrelsens 15M pulje 
Torsdag, 26. januar 2017 
I en ny antologi fra Socialstyrelsen har vi bidraget med to faglige artikler om det succesfulde samarbejde 
mellem frivillige, foreninger og det offentlige. Artiklerne er skrevet af vores udviklingsleder og erfarne 
samskabelsesekspert Dorte Nørregård. 
 
Antologien ”Partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet – støtte til mennesker med 
psykiske vanskeligheder” beskriver viden og erfaringer fra 10 projekter under den såkaldte 15M-pulje. Målet 
med projekterne var at skabe nye veje til inklusion og deltagelse i hverdagslivet for mennesker med psykiske 
vanskeligheder. 
I alt indeholder antologien otte artikler, hvoraf Dorte Nørregaard har bidraget med to. 
Artiklen "Slip frivilligheden løs" giver 10 gode råd og anbefalinger til, hvordan I som kommune, region eller 
offentlig institution kan udvikle et godt og udbytterigt samarbejde med frivillige og foreninger. 
Den anden artikel "Fra projekt til bæredygtig indsats" beskriver, hvordan I kan organisere og forankre 
samarbejdsprojekter. Der er desuden en præsentation af forskellige organisationsformer og forslag til, hvordan 
I vælger den organisationsform, der er mest meningsfuld for jeres projekt. 
Antologien henvender sig særligt til dig, der gerne vil blive klogere på forskellige samarbejdsformer mellem det 
offentlige og civilsamfundet. Den henvender sig også til fagpersoner, der arbejder med mennesker med 
psykiske vanskeligheder, og som gerne vil have inspiration til nye indsatser og måder at organisere arbejdet 
på. 
Du kan downloade antologien på Socialstyrelsens hjemmeside 
 
TrivselsPiloter og Brobygning – 15M puljen 
Frivilligcenter Fredericia’s projekt TrivselsPiloter og Brobygning (TP-B) blev støttet af ovennævnte 15M-pulje, 
og partnerskabet i TP-B har derfor bidraget med input til antologien. Meget interessant læsning. 
 
 
15-timers reglen ophører til marts 
Fredag, 10. februar 2017 
 
Forsøgsordning med 15-timers frivilligt arbejde om ugen uden fratræk i dagpenge- eller efterløn 
ophører den 20. marts 2017.  
Den 20. marts 2017 udløber den forsøgsordning, der har gjort det muligt for dagpenge- og efterlønsmodtagere 
at udføre frivilligt arbejde i almennyttige organisationer, foreninger mv. i op til 15 timer om ugen uden 
modregning i deres dagpenge eller efterløn. Derefter vender man tilbage til den oprindelige grænse på 4 timer 
pr. uge. 
 
Der er igangsat en politisk proces, som skal vurdere, om de eksisterende regler skal justeres. Så snart der er 
nyt om eventuelle fremtidige regelændringer, informeres der om det på frivillighed.dk. 
 
Guide om regler for frivillige på dagpenge og efter løn 
De eksisterende regler for frivillige på dagpenge og efterløn er beskrevet i detaljer i guiden her 
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’Det skal være nemmere for folk at være frivillige i en forening, når de er på efterløn’, siger 
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.  
 

 
’Fedt at du er frivillig’  
Foto: Peter Baastrup (arkiv) 
  
 
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil gerne gøre det nemmere for efterlønnere og dagpenge-
modtagere at være frivillige i en forening. Det står klart, efter DGI’s formand Søren Møller den 7. februar var til 
møde med ministeren i Beskæftigelsesministeriet. 
 
”Reglerne skal understøtte og ikke modarbejde det frivillige arbejde. Her må jeg bare sige, at vi har set 
eksempler på, at reglerne virker alt for stive,” siger Troels Lund Poulsen. 
 
Han slår fast, at det frivillige arbejde er vigtigt for foreningslivet og de frivillige organisationer og bidrager til 
sammenhængskraften i vores samfund. 
 
Det skal være nemmere at være frivillig 
Mødet mellem Troels Lund Poulsen og DGI er kommet i stand, efter flere frivillige efterlønnere har måttet 
stoppe som frivillige, fordi deres a-kasser ellers vil trække dem i efterløn. 
 
DGI’s formand Søren Møller har kaldt udviklingen en katastrofe, ligesom han har opfordret 
beskæftigelsesministeren til at forenkle reglerne. 
 
Efter mødet med Troels Lund Poulsen er Søren Møller positiv: 
”Ministeren var meget imødekommende, og han slog fast, at vi må lade den sunde fornuft råde. Han sendte 
også et signal om, at han vil gøre det nemmere at være frivillig, mens man er på dagpenge eller efterløn. Det 
er glimrende,” siger Søren Møller. 
 
Ministeren er klar til nye og mere enkle regler 
Ifølge Troels Lund Poulsen var det netop udfordringer fra virkeligheden, han talte med Søren Møller om: 
 
”Jeg vil tage DGI’s indspark med i det videre arbejde, hvor vi skal se på, hvordan reglerne på området kan 
lempes. I løbet af foråret vil jeg præsentere et udspil til nye og mere enkle regler for frivilligt arbejde med 
henblik på at lave en politisk aftale med Folketingets partier,” siger ministeren. 
 
 Kilde: www.dgi.dk 
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PUF er udmeldt 
Socialstyrelsen har i dag udmeldt en ansøgningspulje på 43,3 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde (PUF) 
til fordel for socialt truede mennesker. 
 
Der er ansøgningsfrist 16. marts 2017 klokken 12.00, og projektperioden er den 1. juni 2017 til den 31. maj 
2018. 
 
Læs mere her 
 
 

Åbent Hus den 15. februar 2017 

        
 
Stort tillykke til Hanne Grølsted og Joan Magnussen, som var vindere af vores quiz ’Tip en 10’er’ ved vores 
Åbent Hus arrangement. En hyggelig dag, hvor byens borgere kunne kigge forbi til en kop kaffe og høre lidt om 
Frivilligcentret, om de frivillige sociale foreninger og om vores flotte gamle hus ’Krackes Gaard’. 
 
Tak til foreninger, frivillige og de besøgende, der deltog i vores Åbent hus arrangement. 

 
 

Glemte sager 

 

 
 
 
Er der virkelig ingen, der mangler disse briller,           
som har ligget meget længe i Frivilligcentrets        
’glemte sager’-kasse ?? 
 

 
 
 
 

Frivilligcentrets kontor har åbent 
mandag-torsdag kl. 9-15, og fredag kl. 10-12. 

 
 

Frivilligcentret holder lukket i uge 15 (10.4.-12.4.2017) og fredag den 26. maj 2017.  
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, mail: sekretar@fc-fa.dk 


