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Nyhedsbrev december 2014 
 

 

””””    JULEN handler ikke om gaver og papir,JULEN handler ikke om gaver og papir,JULEN handler ikke om gaver og papir,JULEN handler ikke om gaver og papir,    
men om al den kærlighed vi gi'r.men om al den kærlighed vi gi'r.men om al den kærlighed vi gi'r.men om al den kærlighed vi gi'r.    
Og højtiden fejres allerbedst,Og højtiden fejres allerbedst,Og højtiden fejres allerbedst,Og højtiden fejres allerbedst,    

hvis vi husker på, at det er hjerternes festhvis vi husker på, at det er hjerternes festhvis vi husker på, at det er hjerternes festhvis vi husker på, at det er hjerternes fest””””    
 

 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig julVi ønsker alle en rigtig glædelig julVi ønsker alle en rigtig glædelig julVi ønsker alle en rigtig glædelig jul    
samt et godt og lykkebringende nsamt et godt og lykkebringende nsamt et godt og lykkebringende nsamt et godt og lykkebringende nytår!ytår!ytår!ytår!    

 

 

Julelukket 
Frivilligcentret 

Projekt TrivselsPiloter 
De Frivilliges Hjælpecentral 
Mamma Mia Mødregruppen 

Den Anonyme Parrådgivning 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart 

 
holder julelukket den 22.12.2014 – 04.01.2015 (begg e inkl.) 
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Madstedet lukker 
Bestyrelsen i Frivilligcenter Fredericia har rettet henvendelse til Social- og Omsorgsudvalget vedr. 
fremtiden for Madstedet i Købmagergade. Baggrunden for henvendelsen er, at det gennem et stykke 
tid har været en udfordring at drive Madstedet på grund af for få frivillige. Derfor har driften trukket en 
del på ressourcerne i Frivilligcentret.  
 
Madstedet drives fra lokaler i Købmagergade 69. Madstedet laver varm mad hver dag, og i princippet 
kan alle byens borgere gå derned og købe sin frokost, men målgruppen er ensomme og udsatte 
mennesker. 
Madstedet drives i dag af to i fleksjob og få frivillige. Madstedet er kommunalt, men er blevet ledet af 
Frivilligcentrets daglige leder.  
  
Der er i det sidste halve års tid opstået problemer med driften af Madstedet, fordi den tidligere 
frivillige koordinator samt de frivillige, der indtil for nylig har drevet stedet, ikke ønskede at være med 
længere, og der er store udfordringer med at få nye frivillige til Madstedet. Dette har fået Bestyrelsen i 
Frivilligcentret til at rette henvendelse til udvalget med henblik på at drøfte mulige løsningsmodeller – 
f.eks. en flexjobber til at koordinere den daglige drift. 
 
Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 26.11.2014:  
Social- og Omsorgsudvalget anbefaler lukning af Madstedet, det årlige driftsbudget til lokaleleje på 
72.000 kr. overføres til driften på IP Schmidt, blandt andet med henblik på at sikre god overgang for 
brugerne af Madstedet til IP Schmidt. 
 
Lejemålet for Madstedet udløber med udgangen af maj måned 2015, så der er ordentlig tid til at sikre 
en god proces/overgang. 
 

§18 retningslinjer og ansøgningsskema  
På dialogmødet den 18. november blev det nævnt, at §18-ansøgningsskemaet kan være svært at 
finde på kommunens hjemmeside. Derfor får I link’et her: 
http://fredericia.dk/Borger/Sider/Frivillighedspolitik.aspx 
I næste nyhedsbrev kommer i øvrigt en kort opsamling på dialogmødet. 
 
DET SKER: 

Tøjbytte-Café 
Arrangør: Frivilligcenter Fredericia  
Læg et stykke tøj, og ta’ et stykke tøj… Ryd op i garderoben, og kom og gør et KUP. 
Tøjet skal være pænt og rent, og anvendeligt for andre. Tøjet kan ikke købes – kun byttes. 
Du er også velkommen til blot at aflevere tøj, som andre kan få glæde af. 
Tøj-bytte gælder både dame-, herre- og børnetøj. 
 
Sted: Café Krackes Gård, Vendersgade 63. 
Tidspunkt: Tirsdag den 2. december 2014, kl. 15.00  
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Café Krackes Gård og Selvhjælp Fredericia–Middelfart:  
Oplever du at have et barn, der ikke er som andre? Så se her… 
 
Alle interesserede er velkomne til et åben-Café arrangement, hvor man kan møde Gitte, der fortæller 
om det at være udfordret på sin forældrerolle, ved at have et barn med vanskeligheder. Der vil 
efterfølgende være mulighed for at snakke og stille spørgsmål til, hvordan man kan dele sine 
erfaringer med andre forældre i lignende situationer – eventuelt med henblik på dannelse af en 
netværksgruppe. 
 
Sted:  Café Krackes Gård i Frivilligcentret, Vendersgade 63, 7000 Fa. 
Tidspunkt:  Torsdag den 4. december 2014, kl. 18.30 –20.30  
Der serveres kaffe og the, og arrangementet er gratis. 
Der er ingen tilmelding, da dette er et åbent arrangement for alle interesserede.  
Vi glæder os til at se dig/jer. På gensyn! 
 

Jul i Det Bruunske Pakhus 
Frivilligcenter Fredericia afholder for 11. gang juleaftensarrangement for socialt udsatte.  
Igen i år vil der den 24. december blive holdt jul – denne gang i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3. 
 
Kl. 15:00 til 18:00 vil der være julehygge   
Kl. 18:00 spises julemiddag bestående af and, flæskesteg og ris á la mande. 
Efter middagen vil der være julegaver til de fremmødte. 
 
Det er gratis at deltage. 
Tilmelding kan ske i Frivilligcenter Fredericia eller på tlf. 7210 6770 senest den 18. december 2014.  
 
Skulle der være børn blandt de tilmeldte, er det af hensyn til gaver vigtigt, at vi kender alderen. 
 
Giv en gave 
Brug f.eks. 50 kr. på en julegave til en person, der vil blive rigtig glad for at mærke, at der er 
mennesker, der tænker på én, i en tid, hvor fraværet af familie og penge nok er hårdere end resten af 
året. Gaverne skal primært være til mænd eller af ”intetkøn”, da hovedparten af Frivilligcentrets 
julegæster er mænd. Skriv gerne på gaven om den er til en mand eller kvinde. 
 
Evt. gaver bedes afleveret til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, senest den 17. december 
2014 (åbningstider mandag – torsdag 9:00 – 15:00). 
 

Juleaften på I.P. Schmidt, Vendersgade 4, onsdag den 24. december, kl. 17.00 
Der holdes jul på I.P. Schmidt for selvhjulpne pensionister, med andesteg, julemedister og ris á la 
mande. Efter middagen er der hygge omkring juletræet med kaffe og gaver. Pris: kr. 160,- 
Tilmelding og betaling i kiosken/informationen på I.P. Schmidt mandag-torsdag, kl. 10-13. 
Yderligere information på tlf. 7210 6586 / 72106585. Sidste tilmelding den 18. december 2014. 
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Julefest hos Kirkens Korshærs Varmestue, Danmarksgade 79, lørdag den 27. december. 
Traditionen tro holdes der julefest 3. juledag i Varmestuen. Døren åbnes kl. 14.00, hvor der er kaffe 
på kanden og lidt sødt til ganen. Der er julegudstjeneste i Trinitatis Kirke kl. 16.00. Herefter er der 
julemiddag i Varmestuen med sang, juletræ i haven, gaver og julebag. 
Det er gratis at deltage. Alle er velkomne.  
 

Lokaleudlån i Krackes Gaard 
Det er nu I kan booke lokaler vedrørende 1. halvår 2015.  
Henvendelse kan ske til Husgruppen på tlf. 7210 6770 eller på mail: husgruppen@fc-fa.dk 
 

Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Se den opdaterede på www.fc-fa.dk 
Rettelser eller nye oplysninger sendes til mail: husgruppen@fc-fa.dk 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


