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Grow your life – mangler frivillige… 
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Frivillig Fredag – den nationale frivilligdag 
Fredag den 25. september gik det løs over hele landet….  
 
Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivilliges indsats bliver fejret, og hvor der for alle andre borgere vil være 
mulighed for at stifte bekendtskab med den frivillige verden til arrangementer af alle mulige slags. 
 
Frivilligcenter Fredericia havde i år planlagt en masse aktiviteter på Rådhuspladsen og Axeltorv. 
 

• Frivillig-menneskekæde fra Frivilligcentret i Vendersgade til Rådhuspladsen.  
• Borgmesteren og Frivilligcentrets formand åbnede arrangementet på Rådhuspladsen.  
• Der var gratis kaffe og kage – og en snak. Og gratis balloner til børnene.   
• Frivilligboder – Man kunne møde foreningerne – bl.a. AA, Al-Anon (pårørende til alkoholikere)/alateen 

(børn/unge af alkoholikere), Børns Voksenvenner, Dansk Flygtningehjælp, Krisecenter for kvinders 
Støtteforening, Projekt Grow your life, Selvhjælp Fredericia-Middelfart, Sind, Udsatterådet og 
Frivilligcenter Fredericia. 

• Der var Tøjbytte på Rådhuspladsen – ”læg et stykke tøj, ta’ et stykke tøj !” 
• Ildsjælsprisen 2015 gik i år til Dansk Flygtningehjælp, og blev overrakt af Soc.udvalgsformand Henning 

Due Lorentzen. 
• Auktion til fordel for frivillige indsatser (Donationer fra byens butikker, lokale kunstnere etc.) Se listen 

med donationer på www.fc-fa.dk. 
• Underholdning:  ”Sgt. Pepper” spillede alle Beatles’ bedste hits 

”Morgana le Fay” – drag-underholdning 
Tryllekunstner Nikolaj Schou tryllede for de yngste 

• Der blev uddelt 245 gratis hotdog fra Udsatterådets pølsevogn  
• Hos Fredericia Jazzklub kunne man købe øl og sodavand. Kurts Kaffebar solgte specialkaffe og kage. 
• På Axeltorv var der er små idræts-events: Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt arrangerede 

Høvdingebold og stigegolf, og derudover var der skateboard ramper fra De Orange Haller og mulighed 
for at prøve Rugby v./EGIF’s Rugbyhold.  

• Derudover kunne man i frivilligugen (uge 39) købe Frivillig Fredag-kager hos bl.a. Bergstedts Bageri 
(tidl. Rådhusbageren), og for hver kage doneredes der kr. 10,- til frivilligt socialt arbejde. Det blev til i alt 
780,-! 
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ILDSJÆL 2015 
 

 
 
 
Stort tillykke til Dansk Flygtningehjælp !  
 
Begrundelse:  
Omkring 65 frivillige gør en kæmpe indsats for at hjælpe flygtninge og indvandrere med at blive integrerede i 
det danske samfund. Det er en flok engagerede mennesker med lyst og overskud - det er pensionister, folk på 
arbejdsmarkedet, gymnasieelever o.s.v. 
Dansk Flygtningehjælp - Frivillighuset har i mange år stået for den frivillige hjælp til integration af flygtninge og 
indvandrere. Der er lektiehjælp til elever i alm. folkeskole, de gymnasiale skoler og sprogskolen i lektiecafeen i 
Vendersgade, og lektiehjælp og dansktræning på Social- og Sundhedsskolen. Som noget nyt har de frivillige 
påtaget sig målrettet matematiktræning af somaliske børn. 
I disse år, hvor der kommer rigtig mange nye flygtninge til byen, ikke mindst syrere, har de frivillige fået endnu 
en stor opgave at løfte nemlig at være netværksfamilie/-personer for nye borgere, der har brug for nogle 
menneskelige relationer d.v.s. kontakt med almindelige danskere og hjælp til at blive en del af det danske 
samfund. 
De frivillige har ind imellem arrangeret ture for brugerne til f.eks. Den gamle by i Aarhus og Den fynske landsby 
- steder, hvor der har været mulighed for at møde dansk kultur og fortid på en anden måde end gennem 
bøgerne og se udviklingen i det land, de nu er en del af. 
For at vise alsidigheden af Frivillighusets indsats er der anskaffet cykler til cykelkurser, hvor frivillige træner de 
nye borgere i at holde balancen og lære færdselsreglerne, så de kan begå sig i trafikken. 
 
Ildsjælsskulpturen overraktes af Socialudvalgets formand ved Frivillig Fredags arrangementet på 
Rådhuspladsen fredag d. 25. september 2015.  
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Projekt TrivselsPiloter – til borgere 50+ 
Vi opgiver ikke håbet, men har de sidste par måneder ikke kunnet starte nye borgerforløb, da der siden 1. 
07.2015 ikke har været midler til projektet, og såfremt der ikke findes midler lukker projektet ned pr. 1.01.2016. 
Vi har noteret kontaktoplysninger på alle de borgere, der har henvendt sig forgæves - og vi vil kontakte dem så 
snart en løsning er fundet. 
 
TrivselsPiloter har siden efteråret 2011 været et tilbud til borgere i Fredericia. Til borgere, der står i en livskrise 
eller i en svær livssituation og har brug for hjælp til at genfinde glemte kræfter. Det er borgere, der ikke er 
berettiget til (yderligere) offentlige tilbud – men stadig har behov for midlertidig hjælp for at mestre livet.   
 
TrivselsPiloter har indtil 1.07.2015 været finansieret af statspuljemidler. Der er søgt eksterne fonde samt 
Fredericia Kommunes Social- og Omsorgsudvalg om fortsat økonomisk støtte, men det har ikke været muligt 
at finde midler til at støtte TrivselsPiloter. 
 
TrivselsPiloter til unge psykisk sårbare fortsætter  som vanligt, og der tages fortsat imod 
henvendelser.  
 
 
Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense:                                              

  

 

 

 
Danskerne giver 1 million frivilligtimer om dagen 
NY RAPPORT: En million timer hver dag året rundt deltager danskerne i frivilligt arbejde i idrætsklubber, 
skolebestyrelser, krisecentre, lektiecaféer, madklubber for flygtninge, musikfestivaller mv. 
Det viser nye tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejdes netop udsendte Frivilligrapport. 
Antallet af timer danskerne bruger på frivilligt arbejde er på 2 år steget fra 350 til 365 millioner timer. 
 
Se Frivilligrapport 2014. 
 
 
 
Ældre Sagens Data-café: 
Oplysninger kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
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Nyt fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart:  
                                                                                                                      

             
 

Spise med Qvinderne  starter nu i Fredericia Madklub for voksne enlige kvinder i alle aldre, som ønsker at 
være med i et fællesskab, hvor måltidet er rammen om socialt samvær og netværk. 
Deltagerne laver maden sammen og spiser sammen. Der er frivillige med som tovholdere hver gang. 
 
Madholdet starter torsdag d. 14. januar 2016 kl. 17.30-21.00, og mødes hver 14. dag i lige uger  
i skolekøkkenet på Ullerup Bæk skolen, Skjoldborgvej 25, Fredericia. Pris pr. gang 50 kr. for 2 retter mad.  
 

  
Spise med Gutterne.  Selvhjælp Fredericia-Middelfart starter yderligere et hold ”Spise med Gutterne” – 
Madklub for enlige mænd i Fredericia.  
Madklubben har kørt med stor succes i flere sæsoner, og pga. stor tilslutning opretter vi endnu et hold i foråret 
2016.  
At mødes og ”Spise med Gutterne” er for mænd, der har mistet ægtefælle. Mænd, der har svært ved at få lavet 
varm mad til sig selv, og som ønsker at mødes med andre i samme situation, eller mænd, som efter mange års 
samliv er blevet skilt, samt mænd, der har en alvorligt syg ægtefælle og pludselig selv står for madlavningen.  
Der er frivillige medhjælpere med fra Selvhjælp hver gang, som vil guide madlavningen og sammen med 
deltagerne aftale menu og indkøb.  
Tid og sted: Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej den 20. januar 2016 kl 17.30-21.00, herefter hver 14. dag.  
 
Samtalesalon 
Café Krackes Gård og Selvhjælp Fredericia–Middelfart inviterer alle interesserede til en spændende 
caféeftermiddag. Emnet vi skal tale om er: ”Hverdagen” 
 
”En samtalesalon er en måde at mødes ansigt til ansigt, åbne og nysgerrige, uden at blive forstyrret af 
mobiltelefoner. Vi er sammen, fordi vi gerne vil mødes og snakke med andre på en ny måde. Mest af alt 
minder det om at tilbringe en hyggelig aften på en café. Hvis dette har din interesse, så mød op og medvirk til, 
at der bliver skabt rum for den gode samtale. Det er stadig vigtigt, at give sig tid til at tale sammen” 
 
Tid og sted:  Torsdag den 21. januar, kl. 14.00 – 15.30 i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63. 
 
Arrangementet er gratis. Der er kaffe/te og småkager efter samtalesalonen. Vi glæder os til at se jer. 
  
Se evt. mere på: www.fredericia-selvhjaelp.dk eller kontakt Selvhjælp på tlf. 7210 6773 eller e-mail: 
sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
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JULEARRANGEMENTER: 
 
Jul i Det Bruunske Pakhus 
Frivilligcenter Fredericia afholder for 12. gang juleaftensarrangement for socialt udsatte.  
Igen i år vil der den 24. december blive holdt jul 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 17. december 2015.  
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 2015 
(åbningstider mandag – torsdag 9:00 – 15:00). 
 

Juleaften på I.P. Schmidt, Vendersgade 4, torsdag 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. 170,- 
Tilmelding og betaling i kiosken/informationen på I.P. Schmidt mandag-torsdag, kl. 10-13. 
Yderligere information på tlf. 7210 6586 / 7210 6585. Sidste tilmelding den 17. december 2015. 
 
Julefest hos Kirkens Korshærs Varmestue, Danmarksgade 79, søndag 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. Forhåndstilmelding: Dejligt, men ikke nødvendigt for at deltage. Alle er velkomne.  
 

Smager julemaden bare bedre i fællesskabet? 
Så vil frivillige værter og værtinder gerne invitere enlige og enlige med børn i Middelfart til en hyggelig juleaften 
torsdag den 24. december kl. 17 – ca. 22. 
Vi har fået stillet den julepyntede café på Ældrecentret Skovgade til rådighed. Den ligger på Skovgade 64 i 
Middelfart. 
 
Pris 100,- kr. pr. person og børn under 12 år deltager uden beregning. 
 
Tilmelding til Bente Jørgensen på tlf. 6441 4870 senest den 10. december 2015. 
Arrangører: Middelfart Kommune, Ældre Sagen og Selvhjælp Middelfart-Fredericia. 
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Café Træffetid 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse.  
 
Træffetid - Café i Krackes Gård  
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.  
 
Første cafédag i 2016 er torsdag d. 7. januar. Se næste års program på: 
https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/syddanmark/fredericia-lokalforening/kalender/ 
 
Café Snik - Snak 
Vil du blive bedre til dansk?  Hver tirsdag kl. 14 - 16 kan du træne dit danske i caféen sammen med frivillige fra 
Dansk Flygtningehjælp, i samarbejde med A2B. 
 
Vi taler dansk, hygger, lærer om hinandens kulturer - og drikker en kop kaffe. 
 
Se mere på: www.frivillighusetfredericia.dk eller kig ind i Frivillighuset, Vendersgade 63, 7000 Fa. 
 
Sidste gang inden jul er den 15. december, kl. 14.00. Vi starter igen efter nytår tirsdag den 5. januar 2016. 
 
Tøjbytte-Café i 2016 
Frivilligcentrets Tøjbytte-café holder åbent:   
 

• Torsdag d. 14. januar 2016, kl. 15.00 – 17.00  
• Onsdag d. 10. februar 2016, kl. 15.00 – 17.00  
• Torsdag d. 10. marts 2016, kl. 15.00 – 17.00  
• Onsdag d. 6. april 2016, kl. 15.00 – 17.00  
• Torsdag d. 19. maj 2016, kl. 15.00 – 17.00 
• Onsdag d. 15. juni 2016, kl. 15.00 – 17.00 

 
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. 
Du er også velkommen til blot at aflevere tøj, som andre kan få glæde af. Kig forbi til en kop kaffe og en snak. 

 
Vores Tøjbytte-Café mangler frivillige... 
Opgaverne er: 
• Hente tøjet i kælderen og lægge/hænge tøjet frem 
• Lave kaffe 
• Være værtinde, få folk til at føle sig velkomne, byde på kaffe og snak 
• Pakke tøjet sammen og lægge det tilbage i kælderen. 
 
Flytning af tøj fra kælder til Café-lokale fordrer, at du er fysisk frisk, da det er tungt. 
Alt dette foregår en gang om måneden fra kl. ca. 13.30 – ca. 17.00 – OG VI HYGGER ! ☺ 
 
HAR DU lyst til at være med til at løse en eller flere af opgaverne så kontakt Rikke på tlf. 2196 3414 eller mail 
sekretar@fc-fa.dk. 
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Mamma Mia – Fredericias Internationale Mødregruppe                   
 
Mamma Mia – en stor succes  
Hver tirsdag formiddag summer Frivilligcenter Fredericia af liv fra glade babyer og deres mødre –  
her afholdes den Internationale Mødregruppe Mamma Mia. 
Gruppen rummer mødre og babyer fra både Danmark, Polen, Saudi Arabien og Afrika. 
Pt. er der 12 tilmeldte mødre og deres babyer og flere gravide med runde maver. 
 
De mødes til hygge, snak, netværksdannelse og forskellige oplæg. 
På møderne snakkes der om alt mellem himmel og jord: Hvordan er det at være blevet mor for første gang? 
Eller måske for 4. gang? Parforhold, venskaber og familierelationer. 
Nogle gange er der små oplæg fra undervisere, om bla. babymassage, rytmik og der har også været besøg af 
en parterapeut. 
Mamma Mia har stor succes med at skabe gode relationer mødrene imellem, som med det samme  
har inddraget hinanden i forskellige arrangementer for babyer, de mødes privat på kryds og tværs 
og nyder hinandens selskab. 
De internationale mødre får øvet sig i det danske sprog, og alle lærer de af hinandens forskellige kulturer og 
måder at være forældre på og alle får luftet glæder og udfordringer ved at blive mor. 
 
Ideen bag Mamma Mia stammer fra Svendborg, hvor et bestyrelsesmedlem hos Frivilligcenter Svendborg, 
adopterede tre børn og manglede netværk med andre familier som også var internationale. 
Hun læste tilfældigt om en privat international mødregruppe og blev inspireret. 
Hun kontaktede derfor Sundhedsministeriet, som bevilligede 700.000,- til projektet, som startede i 2007. 
Der er fortsat Mamma Mia i Svendborg og i flere andre kommuner. 
 
Mamma Mia i Fredericia har fungeret i 4 år og er nu blevet en stor succes. 
Der var ny opstart i august og gruppen har fra start haft stor opbakning og mange tilmeldte. 
Der kommer hele tiden nye mødre og babyer til, og også gravide, som lige om lidt skal være forældre. 
 
Er du højgravid, eller din baby er op til 1 år, eller har du bare lyst til at være med den internationale 
mødregruppe, så kig ind i Frivilligcentret og få en snak. Der er kaffe, te og brød, du skal kun medbringe dig 
selv og din tykke mave – eller din baby. Det er gratis at deltage. 
Kig ind og hør mere om Mamma Mia, eller kontakt Frivilligcentret på 7210 6770 eller send en mail til 
sekretar@fc-fa.dk 

  
Mamma Mia babyer sept. 2015 
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Julen er hjerternes fest.  
Også i Fredericia findes trængte familier, hvor fx en julekalender til børnene ikke er en mulighed. 
Frivilligcentret tog derfor initiativ til at indsamle pakkekalendergaver til udsatte børn i form af en lille pose slik, 
en lille ting eller noget fint, velholdt og brugbart legetøj eller tøj.  
                                                                                            
Der blev doneret rigtig mange fine gaver, Frivilligcentret sammensatte efter indsamlingen 79 advents- og 
hverdags-pakkekalendere til udsatte børn i alderen 3-14 år. 
 
En stor tak til byens borgere for de mange donationer og til vores frivillige kalender-ildsjæl Liv Christina ! 
 

 

 
 
Årets mandelgave! 
Frivilligcentrets kunstkalender kan stadig købes… 
For kun kr. 50,-  får du en evighedskalender med 12 flotte kunstværker doneret af 12 dygtige kunstnere… 
samtidig støtter du frivilligt socialt arbejde i Fredericia. 
Og som et specielt december-tilbud, tilbyder vi at pakke den flot ind! 
 
Henvendelse kan ske til Frivilligcentret mandag-torsdag, kl. 9-15.  
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Frivilligcentrets situation 
 
Der er tidligere blevet orienteret om den konflikt, der er opstået mellem Frivilligcentret og kommunen.            
Her følger en status: 
Situationen omkring Frivilligcenter Fredericia er i skrivende stund endnu uafklaret. Der er således ingen 
kontakt mellem Frivilligcentrets bestyrelse og Social- og Omsorgsudvalget trods forsøg på en genetablering fra 
vores side. 
Jeg skrev til udvalgsformand Henning Due Lorentzen den 22. november 2015 bl.a. om den konflikt, der er 
opstået ”… Jeg ved ikke lige, hvordan vi griber den an. Vi har oplevet stor opbakning til den linje vi har lagt, 
men dette forhold fremmer ikke alene det frivillige sociale arbejde! Jeg håber du/I vil se positivt på en evt. 
mægling inden vi får gravet os så langt ned i hvert sit skyttehul, at vi ikke mere evner at se hinanden. 
Grundlæggende ser jeg konflikten som en genoplivning af vores økonomiske uenigheder tilbage i 2011, hvilket 
jeg tror vi to ikke er helt uenige i? Det burde alle parter kunne lægge bag sig!”  
I vores pressemeddelelse, der blev citeret i Fredericia Dagblad den 23. november 2015, skrev vi  
” … bestyrelsen vil frem mod den ordinære generalforsamling forsøge at genetablere et godt forhold og en 
proaktiv dialog med udvalget evt. ved hjælp af en neutral problemløser.” 
Hverken mail eller artiklen i Dagbladet har givet nogen reaktion fra kommunen. Det er selvfølgelig svært at 
genetablere et forhold, hvis kun en af parterne ønsker det, men mig bekendt har udvalget ikke haft mulighed 
for at mødes efter mailen og artiklen, så det kan jo være…  
Jeg kan dog konstatere, at der er stor opbakning fra medlemsorganisationernes side, og det er virkeligt dejligt 
at opleve. Det betyder meget for bestyrelsen og vores frivillige i Husgruppen samt – ikke mindst – vores 
ansatte! Jeg er derfor meget taknemmelig for den støtte, vi oplever.  
Nu vil vi lade julefreden sænke sig over os og se frem til det nye år, hvor vi forhåbentlig får løst bl.a. de 
uenigheder, der er opstået. 
Glædelig jul og godt nytår! 
Bo A. Lundgreen 
Fmd. f. Frivilligcenter Fredericias bestyrelse 
 
 
Facebook 

          Frivilligcenter Fredericia 

Mød os på: https://www.facebook.com/frivilligfredericia 

 
 
 

Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Se den opdaterede vejviser på www.fc-fa.dk.  
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Julelukket 
Frivilligcentret 

Projekt TrivselsPiloter 
De Frivilliges Hjælpecentral 
Mamma Mia Mødregruppen 

Den Anonyme Parrådgivning 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart 

 
holder julelukket den 21.12.2015 – 03.01.2016 (begg e inkl.) 
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Frivilligcenter Fredericia – er til for dig... 

… der mangler en at snakke med, en gruppe, et netværk eller mangler aflastning 

Kan du klare det hele selv ? – Ellers kan vi måske hjælpe. 

Her kan du lette dit hjerte i fuld tillid: Vi har tavshedspligt og du bliver ikke registreret nogen steder. Du 

kan komme uanmeldt og anonymt. 

… der leder efter et sted, hvor du kan yde en frivillig indsats 

Når man vælger at hjælpe andre, glæder man ikke alene andre, men også sig selv. Frivilligheden giver gode 

venskaber, stærkt netværk og spreder glæde i dagligdagen. Det er selvfølgelig vigtigt at finde den rette hylde at 

lægge din frivillige hat på. Kom og bliv inspireret til den mangfoldige frivillighed i Fredericia… 

… og for din forening, som vil have hjælp til at hverve frivillige eller til at organisere sig 

Vores mål er at gøre foreningernes liv lidt nemmere: Vi giver foreningerne sparring på f.eks. fundraising og 

rekruttering. Foreninger kan deltage i kurser og låne lokaler til generalforsamlingen eller andre 

foreningsaktiviteter. Og vi synliggør det frivillige arbejde lokalt. 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os eller komme forbi og få en snak eller et godt råd. 

Frivilligcenter Fredericia er: 

• midtpunktet, der skaber kontakt mellem de med behov for hjælp og dem, som gerne yder hjælp på frivillig 

basis. 

• den lokale platform for frivillig social hjælp 

• stedet, hvor foreninger og frivillige mødes 

• stedet, hvor unge, der ønsker at yde en frivillig indsats kan henvende sig 

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

• en selvstændig og uafhængig forening 

 

Besøg os på www.fc-fa.dk,  

på: www.facebook.com/frivilligfredericia, 

i Vendersgade 63 eller ring på 7210 6770. 

 

 


