Nyhedsbrevet bedes videresendt til bestyrelse og frivillige i din forening – mange tak



Frivilligcenter Fredericia
NYHEDSBREV

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia

Krackes Gaard, ca. år 1911.
Fabrikant Diederich Hermann Kracke byggede Vendersgade 63 til sin private bolig i år 1854-1855.
Tøjhuset i Gothersgade 34 var dengang sukkerraffinaderi/sukkerkogeri, hvor Kracke var fabrikant.
Der blev importeret rørsukker fra bl.a. Sct. Croix, og der var kun sukkerfabrikker i København og Fredericia (sukker og sirup).
Mellem Vendersgade 63 og sukkerraffinaderiet i Gothersgade lå dengang lagerbygninger.
Sukkerraffinaderiet blev solgt til militæret i 1862, som brugte det til militæruniformer m.m. Deraf navnet ’Tøjhuset’.
Frivilligcenter Fredericia (daværende Vindmøllen) flytter ind i Krackes Gaard i januar 2001.
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Café Mød Hinanden
Café Mød Hinanden mødes onsdag i ulige uger i Frivilligcenterets lokaler.
Husk tilmelding af hensyn til Covid-19 retningslinjerne. Telefon 7210 6770 eller e-mail: post@fc-fa.dk.
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Gruppe for hjemmepassere
Ny hjemmepassergruppe for fædre og mødre til tumlinge fra 8 mdr. til ca. 2 år er startet op i Frivilligcenteret,
Vendersgade 63. Vi mødes hver mandag kl. 9.30. Forældre med yngre børn er også velkomne.
Formålet med gruppen er samvær og netværk for hjemmegående fædre og mødre, med Frivilligcenteret som
base. Gruppens medlemmer kan være med til at bestemme indhold og aktiviteter, men kaffe/the, brød og
børnesnak vil helt sikkert være på dagsordenen.
Har du spørgsmål eller ønsker at deltage, kan man sende en SMS til Denice Kristensen på tlf. 3190 3603 eller
sende en e-mail til Frivilligcenteret på post@fc-fa.dk

Har din forening brug for frivillige til jul eller nytår ?
Vi er allerede begyndt at få henvendelser fra ivrige mulige frivillige, der gerne vil vide, hvor man kan være frivillige
til jul og nytår.
Skal din forening bruge (ekstra) frivillige til jul eller nytår, må I gerne skrive til os på post@fc-fa.dk med en
beskrivelse af opgaven, og hvordan I gerne vil kontaktes af mulige frivillige.

Dansk Folkehjælp
Er du hjerteløber eller har du lyst til at blive det ?
Region Syddanmark tilbyder et gratis 4 timers førstehjælpskursus, som afholdes af Dansk Folkehjælp.
Som hjerteløber kan du blive tilkaldt via en app, når der sker et hjertestop i nærheden af dig. Dermed kan du
være med til at redde liv ved at påbegynde den livreddende førstehjælp indtil det professionelle beredskab når
frem. Du bestemmer selv, hvornår du kan/vil løbe, idet du altid kan afvise et kald.
Tilmeld dig på www.kursusbevis.dk
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Boblberg.dk
Ensomhed er, for de fleste, et tabubelagt emne, som man i de fleste tilfælde ikke deler eller vil snakke om.
De fleste af os har selv oplevet følelsen af ensomhed, eller kender nogen der har. En undersøgelse om
social eksklusion foretaget af TrygFonden viser, at hver femte dansker føler sig alene og udenfor
fællesskabet.
Boblberg.dk er en digital fællesskabsplatform, som hjælper borgerne med at skabe sociale relationer og
fællesskaber. Det er borgere fra hele landet, der opretter opslag i form af bobler, hvor de skriver om oplevelser og
interesser, som de kunne tænke sig at dele med andre.
Både mental og fysisk sundhed fremmes og ensomhed bekæmpes, når man gør noget meningsfuldt og aktivt i
fællesskab med andre, - og det er netop dét, Boblberg.dk handler om.
Se mere på: www.boblberg.dk

Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Fredericia tilbyder lektiehjælp og hverdagsrådgivning i Frivilligcenter
Fredericia, Vendersgade 63tv., mandag-onsdag, kl. 17.00-20.00.
Se vores tilbud på www.frivilliggruppefredericia.dk
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Selvhjælp Fredericia-Middelfart
Støt den pårørende
Selvhjælp Fredericia-Middelfart har startet projekt ’Støt den pårørende’, der er et 4-årigt projekt sat i værk i
samarbejde med Fredericia Kommune. Kort fortalt støtter projektet pårørende til alvorligt eller kroniske syge f.eks. kræft, hjertekarsygdom, sklerose, hjerneblødning eller andre livsændrende sygdomme, så de lettere kan
klare hverdagen sammen med den syge.
Der er mulighed for enesamtaler, pårørendegrupper, walk and talk grupper og pårørendearrangementer med
foredragsholdere.
Vi kan træffes som pårørendevejleder i Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97, hver tirsdag fra kl. 9.0011.00 fra september til november måned (inkl.).
Se nærmere på vores hjemmeside: https://fredericia-selvhjaelp.dk/. Du kan også skrive eller ringe til Rikke på
rikke@famiselvhjaelp.dk/ tlf. 2420 4055 for at høre nærmere.

TrivselsOrganisationen
Vi er en frivillig organisation, som forsøger at give personer, som er stress- og/eller smerteramte viden og
redskaber til at få et bedre liv. Er du belastet af stress og/eller smerter, så er et trivselsforløb måske noget for dig.
Forløbet består af otte mandage, hvor vi mødes i et lokale i Fredericia Sundhedshus. Hver gang vil der være
undervisning af professionelle folk, i viden om - og håndtering af stress/smerter. Desuden vil der hver gang være
mindfulnessøvelser. Forløbet er gratis, da alle involverede er frivillige.
Har dette vakt din interesse, så se mere på hjemmesiden www.trivselsorganisation.dk eller
på facebook https://www.facebook.com/trivselsorganisationen/ eller kontakt Ellen Møller på tlf. 2657 9945.

Demensfællesskabet Lillebælt
Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og pårørende, der har til
huse i Fredericia Sundhedshus.
Vi ønsker at skabe nye muligheder for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende - også yngre
personer, som stadig er på arbejdsmarkedet.
I Demensfællesskabet Lillebælt finder du et meningsfuldt fællesskab, hvor du møder ligesindede mennesker, som
alle er berørte af eller har en interesse i demens. Her vil du kunne blive introduceret for demensvenlig teknologi
og hjælpemidler, deltage i cafè- og mødeaftner, høre foredrag, deltage i madlavningsaftner og andre
arrangementer, som du kan være med til at bestemme.
Demensfællesskabet er for dig, som er berørt af demens eller pårørende/ven til en med demens. Det er også for
dig, som gerne vil gøre en forskel for andre mennesker igennem en frivillig indsats.
Se mere her: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/hjemmehjaelp-personlig-pleje/demensdet-taler-vi-om
Har du spørgsmål, kan du kontakte Demensfællesskabet Lillebælt på tlf. 2280 0195 eller på e-mail:
demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk
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Kursus i krisepsykologi
Frivilligcenteret afholdt den 16.9.2020 kursus i krisepsykologi for vores frivillige foreninger.
Som frivillig kan det være både vanskeligt og belastende at arbejde med mennesker, der ikke har det godt.
Der er mange årsager til, at mennesker får ondt i livet. Uanset årsagerne har disse mennesker et stort behov for
at blive mødt, rummet og anerkendt.
På dette kursus fik vi viden og indsigt i, hvordan mennesker reagerer på krise, sorg og traumatisk stress. Vi fik
værktøjer til, hvordan man bedst muligt kan hjælpe kriseramte borgere og borgere i udsatte livssituationer.
Der var 15 frivillige fra forskellige frivillige foreninger, der deltog i dette interessante kursus.
Kurset blev tilbudt i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og underviser var Henrik Lyng, krise- og
beredskabspsykolog cand.psych.aut.

”Mental Sundhedsdag”
Tirsdag den 6.10.2020 havde Frivilligcenteret temadag om mental sundhed med støtte fra Velliv Foreningen.
Chefpsykolog Michael Danielsen fra Wellbeing Institute fortalte om ensomhed, hvad kan man gøre for at komme
ud af ensomheden og ikke mindst hvad kan man gøre for at hjælpe andre ud af ensomhed.
Det var en lærerig og rigtig god dag med viden, samarbejde, mange grin og gensidig stor respekt for hinandens
forskelligheder og kunnen, når det handler om at hjælpe udsatte borgere.

6

Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia søger frivillige til ny søndagsåbning.
Varmestuen har modtaget midler fra Trygfonden, så vi kan holde søndagsåbent i 2021 med start d. 29.11.2020.
Det glæder vi os til ! Mange af husets brugere fortæller, at en weekend kan være meget lang, når varmestuen er
lukket hele weekenden, så det vil være til glæde for mange, at varmestuen nu kun har lukket en dag i ugen
Med fokus på at Varmestuen også gerne vil tiltrække nye brugere, der mangler et sted at komme og med
mulighed for at møde andre mennesker, vil der om søndagen være fokus på mindre og eventuelt kreative
begivenheder, som man frivilligt kan deltage i. Således vil søndagsåbningen være lidt anderledes end
hverdagsåbningen, så det kan være lettere at besøge varmestuen for første gang.
Vi søger derfor frivillige, der har lyst til at være en del af et fast søndagsteam fra kl. 11.30-15.30. Der vil hver
søndag være to frivillige sammen med en ansat, og du vælger selv, hvor mange søndage, du har lyst til at være
frivillig. Som frivillig kan du ligeledes være med til at komme med idéer og planlægge, hvad vi skal have på
programmet de kommende søndage.
Vi starter planlægningen sidst i oktober/start november, så tøv ikke med at tage kontakt til Rikke enten via
telefon 6131 3550 eller på mail rikkerodam@yahoo.dk, hvis du er interesseret i at høre mere

Grow Your Life
Grow Your Life var i august på en spændende Natur-tur i Trelde arrangeret i samarbejde SUK og Lasse og
Michael fra den frivillige forening Natur & Ungdom i Fredericia.
Turen var en stor succes og alle borgerne var aktivt deltagende i at kløve brænde til bål, og bage pandekager og
snobrød i det skønne vejr.
Vi har allerede planlagt endnu en tur i oktober, hvor vi igen skal til Trelde. Der skal vi prøve kræfter med
Naturbingo og nyde endnu et lækkert måltid over bål.

Torsdag den 17. september var Grow Your Life på Monjasa Park for at se Fredericia spille mod Fremad Amager.
En forrygende kamp, der endte med at FC Fredericia vandt 3 – 1.
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NYT FRA DAGLIG LEDER
Corona / Covid-19
Tak til alle jer, der bruger vores mødelokaler, og som sørger for at spritte af og holde afstand.
Det er dejligt at opleve, at anbefalingerne vedrørende Covid-19 bliver overholdt.
Borgernes Hus
Frivilligcenteret er med i samarbejdet om etablering af ”Brugernes Hus” i Fredericia Kommune – vi deltager i både
arbejds- og styregruppe.
Brugernes Hus skal være et aktivitets- og samværstilbud, som kan rumme en bred vifte af forskellige målgrupper.
Tilbuddet skal skabe og understøtte inkluderende fællesskaber i samarbejde med borgere, frivillige, aftenskoler,
arbejdsmarkedsafdelingen m.fl. – med opstart medio januar 2021.
Café Mød Hinanden
Café ”Mød hinanden” har afholdt tre café-arrangementer og er blevet en succes med mellem 7 og 12 deltagere
pr. gang. Caféen afholdes i Frivilligcenterets lokaler, og hver gang begynder med kaffe og kage og en snak.
Der bliver løbende arrangeret aktiviteter og oplæg, og efter kaffen er der være mulighed for at gå en tur med en
frivillig. Caféen er åben, men tilmelding er nødvendig af hensyn til Covid-19-retningslinjerne.
Demensfællesskabet
Frivilligcenteret har søgt Sundhedsstyrelsens ”Pulje til aflastning af pårørende til mennesker med demens”, og
fået bevilget tilskud til afholdelse af
 ’Højskoleophold for demente og pårørende’ på Hotel Fredericia,
 ’Åndehul for pårørende til borgere med demens – 3 dage på Fanø Krogaard’ samt
 ’demensfest for borgere med demens og deres pårørende’ på Kryb-i-Ly Kro.
Højskoleophold på Hotel Fredericia er afholdt den 6.10. – 8.10.2020, med god mad, oplæg, aktiviteter, gåture
med hjælp fra frivillige fra Demensfællesskabet Lillebælt. Ca. 25 deltog.
Har du lyst til at støtte os ?
Når du støtter Frivilligcenteret, er du med til at hjælpe udsatte borgere i Fredericia. Donationer går ubeskåret til
forskellige projekter, der handler om at give hjælp til dem, der behøver den mest. Her kan bl.a. nævnes
Frivilligcenterets juleaftensarrangement for hjemløse og udsatte borgere, pakkekalendere til børn i trængte
familier, Særlig Søndag m.v.
Vi har mobilePay 902960. På forhånd MANGE tak!

Louis Lindholm
Frivilligcenter Fredericia
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia
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DET SKER - Sæt X i kalenderen:
Aktivitet:

Hvornår:

Hvor:

Hvad:

Hvem:

Ny
hjemmepassergruppe
for fædre og mødre til
tumlinge fra 8 mdr.

Mandag, kl. 9.30.
Ønsker man at deltage kan
man sende en SMS til
Denice Kristensen på tlf.
3190 3603 eller sende en email til post@fc-fa.dk

Frivilligcenteret,
Vendersgade 63

Kaffe, samvær, oplæg,
børnesnak og netværk.
Gruppens medlemmer
kan være med til at
bestemme indhold og
aktiviteter.

Hjemmegående
fædre eller mødre
med børn fra 8 mdr.
til 2 år. Forældre med
yngre børn er også
velkomne.

Walk&Talk

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

Frivilligcenteret,
Vendersgade 63,
døren til venstre

Gåtur, samvær,
netværk.

Økonomi Café

Onsdag kl. 17.30-19.00.
Husk tidsbestilling !

Frivilligcenteret,
Vendersgade 63

Økonomisk rådgivning
HUSK NemID !

Er du over 18 år, kan
du gå minimum 1
time uden problemer,
og har du lyst til at
møde andre, er du
velkommen.
Udsatte borgere

Åben Samværssted

Tirsdag, kl. 12.30-14.30.
Nærmere info.:
projektmedarbejder@fcfa.dk
Onsdag kl. 13.30 i ulige uger.
Husk tilmelding
på tlf. 7210 6770 eller e-mail:
post@fc-fa.dk
Næste gang er onsdag den
28.10.2020, kl. 15.00

Frivilligcenteret,
Vendersgade 63

Samvær, hygge, snak,
fælles aktiviteter

Byens borgere, der
ønsker at være en del
af et fællesskab

Frivilligcenteret,
Vendersgade 63

Samvær, hygge, snak,
fælles aktiviteter.

Byens borgere i
alderen 40+, der
ønsker at være en del
af et fællesskab
Alle er velkomne.

Café
Mød Hinanden

Tøjbytte

Særlig Søndag

Søndag den 25.10.2020,
kl. 14.00 – aflyst!
Andet arrangement
forventes afholdt i febr. 2021

Frivilligcenteret,
Vendersgade 63

Tøjbytte-café med
dame- herre- og
børnetøj.
Panorama
Fællesskab på tværs,
Biografen,
samvær, hygge og en
Prinsessegade 55 god film.

Borgere 18+ med
funktionsnedsættelser
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Tøjbytte-tider:
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