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 Nyhedsbrev oktober 2021 
Billeder fra Kraches Gaard.  
Vi nærmer os flytningen til andre og mere moderne og handicapvenlige lokaler. Det bliver spændende at flytte i 
nye lokaler, men samtidigt er det også vemodigt at forlade Kraches Gaard, Vendersgade 63, hvor Frivilligcenteret 
har haft til huse i mange år. 

En stor tak til Lokalhistorisk Arkiv for hjælp til at finde billeder fra dengang, hvor fabrikant Krache boede her. 
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Frivillighed og Fællesskaber på Axeltorv 
Tirsdag den 7. september var der, i forbindelse med Kommunens tiltag ”Frivillighed og Fællesskaber”, mulighed 
for at få en snak med de mange frivillige i de 26 forskellige frivillige foreninger og tilbud, der var repræsenteret 
denne eftermiddag på Axeltorv.  

Der var en god og hyggelig stemning, gratis kaffe, chokolade og æbler, og med god musik af Nicklas Ejby.  
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Ildsjælsprisen 2021 
Årets Ildsjælspris blev ved arrangementet Frivillighed og Fællesskaber overrakt til Veteranhjem Trekantområdet, 
der dagligt yder en særlig indsats overfor veteraner.  
 
I indstillingen lyder det: 
 
Hermed indstiller jeg de ca. 30 frivillige i foreningen Veteranhjem Trekantområdet – et møde og værested for personer, der har 
været udsendt i international tjeneste – til at modtage årets Ildsjælepris med følgende motivation: 
 
 -       Fællesskab, omsorg, rummelighed og nærvær kendetegner foreningens frivillige, der er en meget vigtig del af mange 
veteraners liv – især de veteraner, der er psykisk skadede! 
  
 -     Det engagement og den ildhu, veteranerne mødes med på Veteranhjem Trekantområdet, har stor betydning for at deres 
personlige overskud til at komme igennem en dagligdag, der af og til kan forekomme uoverskuelig, styrkes således, at deres dag 
”hænger” bedre sammen. 
 
-       De frivillige er engageret i mange aktiviteter, bl.a. driver de en daglig café, arrangerer fællesspisninger, udflugter, shelterophold 
– ja, endda sangundervisning! 
 
-       Frivillige fungerer f.eks. også som chauffører for psykisk skadede veteraner, når disse skal til samtaler med psykologer på 
Afdelingen for Tortur- og Traumeoverlevere i Vejle. 
 
Der er her tale om frivillige med et stort personligt overskud og en stor empati, der i den grad gør en ikke uvæsentlig forskel for 
veteraner, især for dem, der under deres tjeneste for Danmark, har lidt psykisk skade. 
 
 

 
 

STORT TILLYKKE til Veteranhjem Trekantområdet ! 
 

                    
Legegruppe - NYT! 
Ny legestue for børn 0 - 5 år og deres forældre starter op i Frivilligcenteret, Dronningensgade 97, bygn. B,  
mandag den 8. november 2021, kl. 10.00 – 12.00. Vi mødes efterfølgende hver mandag. 
Formålet med gruppen er samvær og leg for børn og netværk for forældre, med Frivilligcenteret som base. 
Gruppens medlemmer kan være med til at bestemme indhold og aktiviteter, men kaffe, vand og børnesnak vil helt 
sikkert være på dagsordenen.   
Kaffe og vand er gratis. Medbring gerne madpakke, så vi kan slutte af med at spise sammen. 
Har du spørgsmål eller ønsker at deltage, kan du sende en SMS til Denice Kristensen på tlf. 3190 3603 eller 
sende en e-mail til Frivilligcenteret på post@fc-fa.dk. 
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Selvhjælp Fredericia-Middelfart - Støt dit Barn 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart søger pt. forældre eller nære pårørende, som har psykisk sårbare 
børn/unge til at deltage i netværksgruppen Støt dit Barn. 
Støt dit Barn er et tilbud til forældre og nære pårørende, der har psykisk sårbare børn i alderen 10-25 år.  
Støt dit Barn afholdes to gange om året: forår og efterår, hvor max. 10 forældre kan deltage.   
Gruppen starter op tirsdag d. 26. oktober 2021 og løber over 8 tirsdage og afsluttes i januar 2022.  
Tilbuddet er gratis.  
Der vil ca. halvdelen af gangene være oplæg/foredrag ved relevante fagpersoner, og de resterende gange vil der 
være samtalegrupper. Når der er ren samtalegruppe, vil gruppen opleve at blive lyttet til med henblik på at de 
kan inspirere hinanden i forhold til håndtering af deres børn. 
Interesseret? 
Har du derfor kontakt til nogle forældre lige nu, som du tror kunne være interesseret i at deltage, så fortæl dem 
om tilbuddet. De kan ringe til Luise Askholm Albirk, Selvhjælp Fredericia-Middelfart på tlf. 2420 4055 eller skrive 
til: luise@famiselvhjaelp.dk. 
 

 
 
 

 
Social Sundhed Fredericia 
Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i 
sundhed. I dag har socialt udsatte markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt, og socialt 
udsatte dør i gennemsnit ca. 20 år før andre i befolkningen. Det er Social Sundhed sat i verden for at gøre noget 
konkret ved.  
 
Vi arbejder især på disse områder: 
Vi ledsager og støtter sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet 
Social Sundheds første kerneopgave er at ledsage og støtte sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i 
sundhedsvæsenet med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Opgaven varetages af frivillige 
sundhedsfagligt uddannede eller studerende, også kaldet brobyggere. 
Vi uddanner morgendagens sundhedsprofessionelle 
Uddannelse er vores anden kerneopgave. Med Social Sundheds obligatoriske og professionelle 
uddannelsesforløb får vores frivillige brobyggere først et teoretisk modul, inden de arbejder praktisk med at 
ledsage sårbare mennesker til sundhedsaftaler eller behandlingsforløb. 
Vi deler vores viden 
I Social Sundheds metodiske tilgang til at skabe lighed i sundhed er den gensidige læring helt central. Vores 
metodiske afsæt er recovery- og empowerment-orienteret. 
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Social Sundhed fortsat… 
Vi indgår i offentlige og private partnerskaber 
Vi ved, at store udfordringer på sundhedsområdet for udsatte kræver fælles løsninger på tværs af samfundet og i 
lang tid. Derfor bidrager vi også på samfundsniveau til en sammenhængende, koordineret indsats for, at socialt 
udsatte får den støtte, hjælp og behandling, de har ret til og brug for. Vi har stærke partnerskaber, netværk og 
samarbejder blandt andet med Sundhedsstyrelsen, kommuner, regioner, fonde, sundhedsaktører, sygehuse, 
uddannelsesinstitutioner samt NGO’er som fx Kirkens Korshær, Mændenes Hjem og Røde Kors.  
Kontakt koordinator Julie, Social Sundhed Fredericia, Tlf. +45 2567 5974, eller læs mere her: 
www.socialsundhed.org 

 
 
Nyt fra Peer-Partnerskabet 
I Peer-Partnerskabet er vi godt i gang med forskningsaktiviteterne her i Fredericia. I vores projekt skaber vi ny 
viden om, hvordan vi sammen kan sikre, at psykiske sårbarheder ikke betyder, at man skal opgive sine håb og 
drømme. Vi arbejder med peer-støtte, som er en ligeværdig form for støtte, hvor alle parter har fælles erfaringer 
med psykiske sårbarheder. Vil du være med? 
Peer-gruppeforløbet ’Vejen til Hverdagslivet’ 
Vi har lavet peer-gruppeforløbet ’Vejen til Hverdagslivet’, som er et gruppeforløb på 10 uger, der ledes af frivillige 
peers. Frivillige peers har selv erfaringer med psykiske sårbarheder med i rygsækken. I peer-gruppeforløbet har 
vi et ligeværdigt fællesskab og man får støtte til at tage det næste skridt i sit liv.  
Hjælp os med forskningen 
Hvis man melder sig til at være med i projektet, er der mulighed for at komme i peer-gruppeforløbet ’Vejen til 
Hverdagslivet’. Man er ikke garanteret en plads i gruppen, og det er en computer som bestemmer, om man 
kommer i gruppen. Uanset hvad hjælper man dog forskningen, og man har mulighed for at give sine oplevelser 
videre til gavn for mange andre mennesker i fremtiden.  
Vil du vide mere? 
Hvis du vil vide mere om ’Vejen til Hverdagslivet’ og forskningen kan du læse mere på vores hjemmeside: 
https://peerpartnerskabet.dk/om-peer-gruppeforloebet/ . 
Du er også velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak på mail era@detsocialenetvaerk.dk eller på 
tlf. 2597 0137.  
Kh. 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 offentlig-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 
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Hvordan kan man få et godt liv med kræften og senfølger  
- foredrag om inspiration til at få et godt liv og en god livskvalitet “når livet vælter”  
 
Tirsdag d. 16. november 2021 kl. 17-19 i Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97,1., lokale C1.10. 
 
Mona Muusmann Petersen fortæller åbent og ærligt om sit liv med uhelbredelig kræft og senfølger. Hun vil 
fortælle om de udfordringer, hun mødte og i dag møder, når livet vælter – og om hvordan hun vedvarende 
arbejder for at leve et godt liv med kræften og senfølgerne. 
 
Mona Muusman Petersen vil sætte ord på sine op- og nedture, som en del af livet i det hele kræftforløb  
– og om, hvordan hun konstruktivt arbejder med sine følelser – og Mona vil fortælle om, hvordan hun arbejder 
med nye principper for at få et rigtig godt og meningsfuldt liv. 
 
Tilmelding via Senfølgerforeningens hjemmeside på dette link: 
https://www.senfoelger.dk/arrangementer/kalender/event/foredrag-hvordan-kan-man-faa-et-godt-liv-med-
kraeften-og-senfoelger-16-11-2021/ 
 
Tilmelding inden klokken 12 den 12. november. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle princippet.                 
Du vil modtage en bekræftelse pr. mail, når du har fået en plads. 

 
Invitation til foredrag om alternativ medicin inden for kræft og senfølger. 
 
Torsdag d. 18. november kl. 17.00-19.00 i Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97,1., lokale C1.10.  
 
Jeanett Kertevig er onkologisk sygeplejerske og har en videregående uddannelse i komplementær medicin og 
arbejder på Vejle onkologisk ambulatorium, hvor hun guider og vejleder både patienter og kolleger i mødet 
mellem det alternative og etablerede sundhedssystem.  
Jeanett Kertevig vil informere om, vejlede i og svare på spørgsmål i brug af alternativ medicin inden for 
kræftområdet: 
 

 Hvad kan du bruge som forebyggende alternativ medicin. 
 Hvad kan du bruge af alternativ medicin, når du er i kræftbehandling 
 Hvad kan du bruge af alternativ medicin i efterforløbet efter kræft og i forhold til senfølger. 

 
Tilmelding via Senfølgerforeningens hjemmeside på dette link:  
https://www.senfoelger.dk/arrangementer/kalender/event/foredrag-alternativ-medicin-inden-for-kraeft-og-
senfoelger-18-11-2021/ 
 
Fristen for tilmelding er klokken 12.00 d. 16. november. Pladserne tildeles efter først til mølle princippet.           
Du vil modtage en bekræftelse pr. mail, når du er tildelt en plads. 
 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dorthe Kann Hostrup på mail: dorthehostrup@senfoelger.dk 
eller tlf.: 4059 4603. 

Målgruppe for begge arrangementer: Alle tidligere og nuværende kræftpatienter og deres pårørende – 
hvor også sundhedsprofessionelle inviteres. 
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Q-net  
Har du lyst til at gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og deres børn  
– så bliv frivillig i Qnet, Røde Kors Fredericia 
Qnet er Røde Kors’ tilbud om efterværn for kvinder, der har været udsat for vold i en nær relation, og som har 
brug for en hjælpende hånd til at finde fodfæste i livet efter et krisecenterophold.  
Netop nu søger Qnet i Fredericia frivillige, der har overskud og lyst til at støtte en kvinde i at skabe en god 
hverdag for sig selv og sine børn. 
Som frivillig i Qnet er du fast en-til-en støtte for voldsudsatte kvinder og deres børn. I mødes typisk en gang om 
ugen i et par timer. Måske er der brug for lidt praktisk hjælp, en god snak, følgeskab til møder i kommunen eller 
støtte til at skabe et social netværk. Som frivillig indgår du også i en gruppe, hvor I arrangerer månedlige 
fællesskabs-aktiviteter for alle kvinder og børn i Qnet. Det kan bl.a. være fællesspisning, kreative sysler og 
udflugter. 
Som frivillig i Qnet vil du opleve, at du gør en tydelig og mærkbar forskel. Du bliver en del af et frivilligt netværk, 
der tilbydes relevante kurser, temadage og erfaringsudveksling.  
Vi søger frivillige, der er over 25 år, stabile og gode til at lytte, og som kan bruge 2-3 timer om ugen på at mødes 
med kvinden.  
Hvis du er interesseret i at høre mere, så kan du kontakte fagkonsulent Maibritt Bajric på mahba@rodekors.dk 
eller tlf. 2328 3093. Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

 
SIND Fredericia 
Kom til informationsaften i Kulturcaféen mandag den 4. oktober kl. 19.00. 
Vi har brug for frivillige i SIND Fredericia.  
I kan hjælpe os med jeres gode idéer og engagement til de projekter, vi har fået midler til. 
Har du lyst til at lave fællesskabsskabende aktiviteter for psykisk sårbare mennesker ? 
Så kom til informationsaften i Kulturcaféen, Danmarksgade 32. 
 
Vi glæder os til at se jer og få fællesskabet til at spire. 
 
Vil du høre mere, så kontakt Malene Paloposki, tlf.  2293 0391. 
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INFORMATIONSMØDE 
OM GRATIS UDLÅN AF MINIBUSSER TIL DIN FORENINGSAKTIVITET 
Fredericia Kommune kan nu tilbyde frivillige, sociale foreninger på senior- og handicapområdet at låne en 
minibus i forbindelse med deres sociale og almennyttige aktiviteter. Ud over udgiften til diesel, udlånes busserne 
vederlagsfrit.  
Lyder det interessant for din forening, og falder I ind under målgruppen, så kom og hør mere. Tilmeld jer gerne 
på nedenstående mail senest 11/10-2021. Vi mødes: 
 

ONSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 10.00 – 11.00 
i Klaverstuen, Seniorhuset I.P. Schmidt 

Vendersgade 4, 1. sal. 
 

NB: Det er ikke muligt at låne busserne som alternativ til flextrafik eller taxakørsel.  
 

For mere information kontakt: Leder Sussie Enghøj Bruun, tlf.: 2211 3254 / sussie.bruun@fredericia.dk 
 

 
 

Grow Your Life 
Fodboldtur fredag den 1. oktober 2021. 
Grow Your Life var fredag til fodbold på Monjasa Park, hvor FC Fredericia spillede mod Lyngby. 
Kampen endte desværre 0 – 2, men hyggen og stemningen var i top. 13 deltog i arrangementet. 
 
 

     
 
 
Medaljemarch 
12 friske deltagere fra Grow Your Life trodsede regnen og gik den 5 km lange rute til årets Medaljemarch lørdag 
den 2. oktober. Det var 5. år i træk, at Grow Your Life deltog i marchen. Udover diplomer fik holdet også en flot 
pokal, da det var det største civile hold, der deltog.  STORT TILLYKKE ! 
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Tegnsprogskursus 
Frivilligcenterets centerleder, projektmedarbejder og sekretær deltog i foråret i et tegnsprogskursus på  
KompetenceCenter for døve og døvblinde på Lumbyesvej.  
Underviser Elinor Vestergaard fra Castberggård Højskole i Hedensted var med online. 
Kurset var, sammen med et teleslyngeanlæg til Frivilligcenterets nye lokaler, søgt og bevilget af Fredericia 
Kommunes ’Tilgængelighedspulje’.  
 
 

      
 
Fodbold på Tværs 
Onsdag den 8. september blev årets fodboldturnering ’Fodbold på Tværs’ afholdt i Fredericia Idrætscenter. 
8 hold var tilmeldt turneringen.  
Finalekampen blev spillet mellem Solstrålen og Politiet, og det blev Solstrålen, der blev turneringens vindere. 
 
 

 
 

Stort tillykke til turneringens vinder og tak for hjælpen til de mange trofaste frivillige ! 
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Gratis webinar: Ny i bestyrelsen? Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet.  
På dette webinar for nye bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger får du en hurtig og solid gennemgang af din 
rolle, opgaver og ansvar som en del af foreningens bestyrelse – den øverste ledelse. Du hører om love og regler 
herunder dine forpligtigelser og rettigheder, så du har den grundlæggende viden, der gør dig i stand til at byde 
kvalificeret ind i bestyrelsesarbejdet og kan sikre driften, udviklingen og den strategiske ledelse af foreningen. 
 
Dato:  Mandag den 25. oktober, kl. 16.00-17.00. 
Underviser:  Cecilie Seidelin Petersen, som er ansat som rådgiver og konsulent på CFSA. 
Tilmelding:  https://frivillighed.dk/kurser/ny-i-bestyrelsen-bliv-klaedt-paa-til-bestyrelsesarbejdet-gratis-webinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der er brug for dig – bliv frivillig og gør noget godt for andre! 
 
Kig ind i Frivilligcenteret og hør mere om, hvordan du kan få et frivilligjob, der passer til dine 
ønsker, din kalender og dit liv. Vi hjælper dig med at finde et frivilligjob, der matcher dine interesser 
og kompetencer. Det kan være alt fra at være lektiehjælper eller besøgsven til at arbejde med 
ensomme unge, at arbejde i en genbrugsbutik eller på væresteder, eller hjælpe foreninger med PR, 
IT eller bestyrelsesarbejde. Du kan også lede efter dit frivillige job på www.frivilligjob.dk. 
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NYT FRA CENTERLEDEREN                                                                                                 
Kære alle. 
 
Som tidligere nævnte flytter Frivilligcenteret op i Sundhedshuset midt i uge 43, og vi forventer at være 
nogenlunde på plads mandag den 1.11.2021. 
 
Kom og hils på:  
Mandag den 1.11.2021 i tidsrummet kl. 10.00 – 13.00, hvor vi vil vise rundt og byde på en kop kaffe mv. 
 
Der kommer mere om adgangsforhold / kort og lokalebooking, når vi kommer tættere på dagen. 
 
Vi vil gerne bede jer om at afhente eventuelt materiale, som I har liggende i Frivilligcenteret i Vendersgade – så 
vi ikke skal flytte mere end højst nødvendigt. På forhånd mange tak. 
 
 
Venlig hilsen 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  

 
DET SKER - Sæt X i kalenderen:  
Aktivitet:        Hvornår:                       Hvor:                          Hvad:           Hvem:  
Legegruppe    Mandag kl. 10.00-12.00. 

Ønsker man at deltage eller høre 
mere, kan man sende SMS til 
Denice på tlf. 3190 3603. 
Opstart 8. nov. 2021. 

Dronningensgade 97, 
bygn. B.  

Legestue, kaffe, 
samvær, børnesnak 
og netværk.   

Børn i alderen 0 – 5 år 
og deres forældre. 

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

Vendersgade 63. 
Efter 1.11.2021: 
Dronningensgade 97. 

Gåtur, samvær, 
netværk.  

Alle er velkomne ! 

Åben Samvær Tirsdag kl. 12.30-14.30.  Vendersgade 63. 
Efter 1.11.2021: 
Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak, spil og 
gåture. 

Alle er velkomne ! 

Økonomi Café  Onsdag kl. 17.30-19.00.            
Husk tidsbestilling ! 
E-mail: post@fc-fa.dk eller       
tlf. 7210 6770. 

Vendersgade 63. 
Efter 1.11.2021: 
Dronningensgade 97, 
bygn. B.  

Økonomisk 
rådgivning.  

Udsatte borgere  

Café  
Mød Hinanden 

Onsdag i ulige uger, 
kl. 13.30-15.00.  
OBS: ingen café i uge 43. 
Tilmelding til Charlotte på 
post@fc-fa.dk 

Vendersgade 63. 
Efter 1.11.2021: 
Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Alle er velkomne ! 

Tøjbytte Café Næste gang er: 
Mandag den 11. okt. 2021,          
kl. 15.00-17.00. 

Vendersgade 63.  
Efter 1.11.2021: 
Dronningensgade 97, 
foyeren. 
 

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

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 
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Mange tak til Per Bille, Aarhus, for lån af det geniale billede ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia. 
 


