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Ny samarbejdsaftale 
 

         
 
Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia har indgået en ny samarbejdsaftale – som vil være 
gældende pr. 1.1.2017. Aftalen blev underskrevet af formand for Soc.- og Omsorgsudvalget Henning 
Due Lorentzen og Frivilligcentrets formand Louis Lindholm på en konstruktivt og hyggeligt møde på 
Meldahls Rådhus torsdag den 8. december 2016.  
 
 

Pressemeddelelse 

 

Ny konstitueret leder af Frivilligcenter Fredericia fra 1. januar 2017 

 

Bestyrelsen i Frivilligcenter Fredericia har besluttet at konstituere den nuværende formand Louis Lindholm til ny leder af 

Frivilligcentret. Det betyder, at den nuværende næstformand, Tove Schmidt overtager jobbet som konstitueret formand. 

Baggrunden for denne beslutning skal ses i lyset af, at Frivilligcenter Fredericia siden foråret har kørt med sekretær 

Charlotte Stenør Mikkelsen som konstitueret daglig leder i samarbejde med Frivilligcentrets forretningsudvalg. Hun har 

gjort et fantastisk stykke arbejde i den turbulente tid med at dække to jobs og en stor tak til hende for hjælpen, men det 

er ikke en holdbar løsning i længden.  

Stillingen har været i opslag, men desværre har der kun været få ansøgninger, og samtaler med udvalgte ansøgere har 

ikke givet det ønskede resultat. 

Bestyrelsen forventer hermed, at der kommer fokus på FC’s egentlige kerneopgaver, og vi vil bruge en periode af 2017 

til at vurdere den fremtidige ledersituation. 

 

Med venlig hilsen 

Tove Schmidt 

Næstformand 

Frivilligcenter Fredericia 
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JULEN 2016 
 
 

 
 

 
Julen er hjerternes fest 
Men også i Fredericia findes børn, der ikke glæder sig til jul – men er smerteligt bevidste om, at familien ikke 
har penge til noget ekstra i anledning af julen. Her vil vi gerne være med til at gøre en forskel – og vi bad 
Fredericias borgere hjælpe os. Vi tog igen i år 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, og Frivilligcentret sammensatte efter indsamlingen advents- og 
hverdags-pakkekalendere til udsatte børn i alderen 3-13 år af lutter nye ting og sager. 
Som noget nyt holdt vi ’julestue’ i to omgange: Et helt rum var fyldt med legetøj, børnetøj og nips. Forældrene 
valgte selv, hvad netop deres barn skulle have i kalendergave. I et andet rum var der indpakningspapir, tape 
og bånd, og julesække til den færdige kalender. Der var kaffe på kanden og juleknas i skålene, og frivillige stod 
klar til at hjælpe med indpakningen. 
Der er blevet uddelt 58 færdigpakkede pakkekalendere, og i julestuen blev der pakket kalendere til ca. 50 
børn. 
 
Vi siger tak til Fredericias gavmilde borgere og handlende, til Børnenes Vel, og til Føtex for donation af 
juleknas, papir, bånd og frugt – og til vores frivillige, der beredvilligt igen stillede op!! 
 
En særlig tak til Liv, der knoklede vildt, og som har gjort en kæmpe forskel for rigtig mange børn og familier !! 
 

 
Juleaften i Seniorhuset I.P. Schmidt den 24. decemb er 2016, Kl. 17.00 
For alle selvhjulpne pensionister 
 
Menu: 
Andesteg og julemedister/med tilbehør 
Ris a la mande/kirsebærsovs 
Efter julemiddagen er der hygge omkring juletræet med kaffe og gaver. 
 
Pris: 175 kr. pr. person. 
 
Tilmelding på tlf. 7210 6586 og betaling i kiosken mandag-torsdag fra kl. 10.00-13.00 
Sidste tilmelding d. 21. december 2016. 
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Juleaftensarrangement i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fa.  
Ved du ikke, hvor du skal holde jul?  
Er livet besværligt, midlerne små, og familie og ve nner en mangel? - Så er du inviteret!! 
 
Igen i år vil der den 24. december blive holdt jul i de hyggelige lokaler i Det Bruunske Pakhus. 
 

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. 
 

Du behøver ikke at møde op fra starten, men er velkommen til kun at deltage i en del af arrangementet.  
 
Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, tlf. 7210 6770, 
mail: husgruppen@fc-fa.dk, eller du kan skrive dig på opslag på de forskellige væresteder m.v. i Fredericia    
senest mandag den 19. december 2016 - Nåede du ikke at tilmelde dig – så duk op alligevel! 
Har du børn med, vil vi rigtigt gerne give dem en gave, de kan bruge – så fortæl os alder og køn på dem. 
 
Vel mødt! 

OG SÅ EN OPFORDRING TIL FREDERICIAS BORGERE:    
Giv et bysbarn en julegave! 
Brug f.eks. 50 kr. på at købe en gave. Vi kan love, at modtageren bliver både glad og berørt over, at nogen 
tænker på dem i en tid, hvor fravær af familie og penge gør ekstra ondt. 
 
Gaverne skal primært være til mænd eller af ”intetkøn”, da hovedparten af Frivilligcenterets julegæster er 
mænd. Skriv gerne på gaven om den er til en mand eller kvinde, og evt. størrelse, hvis det er tøj. 
  
Evt. gaver bedes afleveret til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 
senest tirsdag den 20. december 2016 (i kontorets åbningstid mandag – torsdag 9:00 – 15:00). 
 
 
LOUIS LINDHOLM   BO A. LUNDGREEN FRANZ BERTELSEN 
Formand for Frivilligcenter Fredericias bestyrelse Tidl. formand  Tovholder 
 
 
Velkommen til julefest i Kirkens Korshærs Varmestue , Danmarksgade 79, Fredericia 
 
Tirsdag den 27. december 2016 fra kl. 14.00 - ca. 2 1.00 
 
Dagens program: 
Kl. 14.00 - 16.00  Juleknas og kaffe i varmestuen 
Kl. 16.00 - 17.00  Julegudstjeneste i Trinitatis Kirke ved korshærspræst Merete Ørskov 
Kl. 17.00 - 21.00 Julemiddag i Varmestuen, juletræet tændes i gårdhaven, og vi synger julesange og salmer i 
stuerne og deler gaver ud. 
 
Alle er velkomne!   
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CAFÉ KRACKES GAARD i Frivilligcentret 
Data Café 
Arrangør: Ældre Sagen. 
Data Caféen holder til på I.P. Schmidt. 
Oplysninger kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
 

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:   
 

• Onsdag den 1. februar 2017, kl. 15.00 
• 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. 

 

 
 

PAS PÅ VORES RENGØRINGSALF!! 
VI ER SÅ GLADE FOR HENDE.. 
HUN MØDER MEGET TIDLIGT OM MORGENEN – DESVÆRRE ALT FOR OFTE TIL ÅBNE YDERDØRE ���� 
VI FORSTÅR GODT, AT HUN BLIVER UTRYG… 
GØR I OGSÅ? SÅ HJÆLP HENDE -  OG OS: 
SØRG ALTID FOR AT YDERDØRENE ER SMÆKKET OG LÅST, NÅ R I FORLADER VORES HUS OM 
AFTENEN. 
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NYT FRA FORENINGERNE 

 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
Kom til søndagskaffe 
Vi hygger os og lærer nye mennesker at kende samtidig med, vi har det sjovt. 
Formålet med søndagskaffen er, at skabe netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre. 
Borgere, der har familien langt væk eller ikke har familie og venner. 
Borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet og derfor ikke har kolleger. 
Borgere, der bor langt væk fra andre. 
Vi håber, der kan opstå små fællesskaber mellem deltagerne til søndagskaffen, så der kan komme fremtidige 
aktiviteter og lyst til at mødes i andre sammenhænge. 
Selvhjælp inviterer borgere i Fredericia Kommune på søndagskaffe den anden søndag i måneden forskellige 
steder i kommunen. 
 

Næste søndagskaffe:  
 

15. januar 2017, kl 15.00-17.00 
Hejse Kro, Skærbækvej 17, Fredericia. 

Hejse Kro donerer kage. 
Kaffen koster 25,- 

 
 

Tilmelding nødvendig til sekretaer@famiselvhjaelp.dk  eller tlf. 7210 6773 senest den 7. december 2016. 
Der er frivillige med fra Selvhjælp til at hygge om gæsterne. 
Vi kan i begrænset omfang hente borgere, der ikke selv kan komme til søndagskaffe. 
                                                                 
Søndagskaffe februar 2017: 
12. februar kl 15.00-17.00 
Fredericia Frivilligcenter 
Vendersgade 63, Fredericia 
Kagen donores af Frivilligcentret. 
Kaffen koster 25,- 
 
Fredericia Kommune støtter projektet via Værdighedspuljen. 
 
 
’Kom videre mand’  – nyt hold startes op først i det nye år. Kontakt Selvhjælp for yderligere info.  
 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart starter mindfulness  fredag den 10. februar 2017, kl 12.00-14.00 i   
Østergades Forsamlingshus i Middelfart.  
Holdet er målrettet førtidspensionister, flexjobbere, arbejdsledige og pårørende til alvorligt syge i såvel 
Middelfart som Fredericia Kommune, og kører over 8 fredage kl 12.00-14.00.  
Fredag den 10. februar er der Intro, hvor man kan snakke med instruktøren og prøve et par mindfulness-
øvelser. Instruktør Allan Bentzen. 
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Vil du være med til at gøre små smil større ? 
Børns Voksenvenner i Fredericia søger frivillige ti l foreningsarbejdet.  
Børns Voksenvenner arbejder på at etablere venskaber mellem ressourcestærke voksne og børn, som har 
brug for mere voksenkontakt end den, de oplever i dagligdagen. Dette kan fx. skyldes, at de har en spinkel 
kontakt til den ene forælder, eller fordi de har mistet en mor/far.  
 
Vi har børn på venteliste og vil så gerne kunne tilbyde dem et venskab!  
Lokalforeningen i Fredericia har eksisteret nogle år, men er lige nu i dvale, da der mangler frivillige til at 
videreføre det gode arbejde. Vi leder derfor efter nogle ildsjæle, som har lyst til at bidrage til, at der igen kan 
tilbydes venskaber i Fredericia.  
 
Bestyrelsesmedlem eller matcher - Hvad består opgaven i? 
Hovedopgaven er her og nu at få etableret en ny bestyrelse som kan lede og udvikle lokalforeningen, så der 
skabes synlighed om Børns Voksenvenners tilbud i Fredericia. Arbejdet omfatter deltagelse i 
bestyrelsesmøder og her er det en fordel, hvis du har lyst til at bidrage med fx PR, ansøgning om §18-midler 
eller andre fondsmidler, fungere som kasserer eller rekruttering af voksenvenner.  
 
En anden vigtig frivillighedstype er dig, som har lyst til at være matcher. Det er dem, som er med til at udvælge 
og matche egnede frivillige voksenvenner til de børn, som via deres forældre melder sig til at få en voksenven. 
Det er en fordel, hvis du har en social- eller pædagogfaglig baggrund, men ikke et krav.  
 
Overvejer du, om du vil være med, så tøv ikke med at kontakte organisationskonsulent Karina Schrøder:    
mail: ks@voksenven.dk, telefon: 2880 3924. 
Læs mere om Børns Voksenvenner på www.voksenven.dk.  
 
 
Frivilligcentrets kontor udvider åbningstiden fra 1 . januar 2017 
Som en service til byens borgere udvider Frivilligcentrets kontor åbningstiden til også at gælde fredag.           
Fremover er kontoret derfor åbent mandag-torsdag kl. 9 – 15, og fredag kl. 10-12. 
 
 

NYT FRA CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I ODENSE:                                             

 

 

 

Minister fremsætter lovforslag om forsikring af frivillige 
Fredag, den 18. november 2016 
 
Kommuner skal have mulighed for at forsikre frivillige. Det er intentionen bag et lovforslag, som social- og 
indenrigsminister Karen Ellemann har fremsat. 
Kommuner må, sådan som lovgivningen er i dag, ikke forsikre frivillige. Det betyder, at når frivillige er aktive i 
en offentlig institution uden at være en del af en forening, er de som udgangspunkt kun dækket af deres egne 
ansvars- og ulykkesforsikringer. 
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Der er dog en enkelt undtagelse, som gælder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Her har kommunen en 
juridisk forpligtelse til at have en sådan forsikring for frivillige, som løser særlige opgavetyper. 
Allerede i foråret lovede social- og indenrigsministeren, at hun ville se på lovgivningen, så kommunerne kunne 
forsikre de frivillige, der ikke medlem af en forening. 
 
Til Altinget siger formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetman om lovforslaget: 
“Det er simpelthen så godt, det kommer. Der har længe været stor forvirring om, hvornår man i kommunerne 
skulle eller decideret ikke måtte forsikre de frivillige. Det har ofte været en barriere for overhovedet at indgå 
samarbejder med frivillige, fordi man blandt andet i institutionerne har været bekymret for, hvad man skulle 
stille op, hvis noget går galt.” 
 
Hvis lovforslaget bliver vedtaget, træder loven i kraft den 1. marts 2017. Indtil da anbefaler vi fortsat, at 
kommunale institutioner drøfter forsikringsspørgsmålet med frivillige, så de frivillige ved, at de ikke er 
forsikrede igennem kommunen. 
 
 
 

Der er brug for dig – bliv frivillig og gør noget godt for andre!                 
Kig ind i Frivilligcentret 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. 
 
 
 
 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR !

Frivilligcenter Fredericia holder julelukket den 22 .12.2016 – 1.1.2017 (begge inkl.) 

Det samme gælder:  

Grow Your Life, De Frivilliges Hjælpecentral og Den  gratis anonyme parrådgivning.  

Selvhjælp Fredericia-Middelfart holder julelukket d en 21.12.2016 – 1.1.2017 (begge inkl.) 

Dansk Flygtningehjælp holder julelukket den 21.12.2 016 – 3.1.2017 (begge inkl.) 

 
 
 
 
 

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


