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Nyhedsbrev januar 2016    
 
 

 
Grow your life er kommet rigtig godt fra start. Projektet, som omh andler aktiviteter for og med 
udviklingshæmmede unge, har fået en forrygende star t. Borgerne og de frivillige venner er delt op i 
grupper med to eller flere medlemmer, og sammen ska l de gå på aftenskole, ”date livet” og ud at ”ha’ 
vind i håret”. Borgere og frivillige er nøje matche t, og grupperne er samlet efter interesser og ønske r. 
 
Efter et intenst forarbejde på Grow your life er projektet endelig blevet søsat den 5.1.2016. 
Team GYL, som består af projektkoordinator Michael Hansen og projektmedarbejdere René Vejrum Sørensen 
(Fredericia Kommune) og Kristine Petersen (Frivilligcenter Fredericia), inviterede tirsdag den 5. januar til ”ryste 
sammen”-aften i Frivilligcentret i Fredericia.  
Borgere og frivillige venner hilste på hinanden og blev præsenteret for de grupper, som de skal opleve ting 
sammen med i de næste tre måneder. Begejstringen var stor og ønskerne mangfoldige og fantasifulde. Hver 
gruppe fik lavet en spændende ønskeliste til ”date livet”-projektet og individuelt fik alle meldt sig til et 
aftenskolekursus i mad, drama eller musik. Lærerne på de respektive hold var tilstede og præsenterede holdene. 
Tirsdagscaféen, som starter den 26.januar, blev præsenteret af Team GYL og vi fornemmer, at rigtig mange vil 
benytte sig af tilbuddet, som bliver et hyggeligt social samlingspunkt for de forskellige grupper. 
Mandag den 11. januar startede alle aftenskole tilbuddene. Både de tre aftenskoleforløb samt alle udflugterne 
på ”date livet”, og rigtig mange positive henvendelser samt beskeder på vores Facebook-side vidner om stor 
engagement, glæde og opfindsomhed. Team GYL ligger næsten vandret for at opfylde alle gruppernes behov 
og ønsker. 
Hele projektet bliver krydret med rigtig mange billeder, både fra kursusaftener samt selfies fra udflugterne. 
Lige nu er Fredericias kulturelle miljø, lige fra caféer, teatre, biografer og restauranter til museer beriget med 
”Grow you lifer” (hos os hedder vi ikke borger eller frivillig ven), som får vind i håret og oplever fællesskab, social 
samvær og masser af kulturelle input. 
Hele det første modul slutter i slutningen af april 2016 med en offentlig fest/arrangement, som skal vise byens 
borgere, hvad vi som ”Grow you lifer” kan præsentere af mangfoldigheder: en koncert, en teaterforestilling, en 
spændende kulinarisk buffet samt en visuel udstilling med billeder fra hele projektet. 
 
 

 
Selfies fra Grow your life 
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Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense:                                              

  

 

 

 
Fortsat kommunal opbakning til frivilligt arbejde. Ny redegørelse for §18-midlerne 
18. december 2015 
I 2014 brugte kommunerne for tredje år i træk flere penge til frivilligt socialt arbejde, end de modtog fra staten. 
Der er dog stadig stor forskel imellem kommunerne. Det viser §18-redegørelsen, som Social- og 
Indenrigsministeriet netop har udsendt. 
I 2014 støttede kommunerne frivilligt socialt arbejde med samlet 167,3 millioner kroner i såkaldt § 18-støtte – 
den støtte, staten tildeler kommunerne over bloktilskuddet. Det er 9,3 millioner kroner mere, end de modtog fra 
staten, og 5,2 millioner kroner mere, end de brugte i 2013. Det viser § 18-redegørelsen, som hvert år udarbejdes 
af Ankestyrelsen for Social- og Indenrigsministeriet. 
Redegørelsen viser, at der er stor forskel på, hvor meget den enkelte kommune udbetaler til de frivillige. De syv 
største kommuner med over 100.000 indbyggere brugte i 2014 i gennemsnit 142 procent af bloktilskuddet – altså 
42 procent mere, end de modtog fra staten. Omvendt udbetalte kommuner, der havde under 50.000 indbyggere, 
i gennemsnit 79 procent af bloktilskuddet. Fordelt på indbyggertal betyder forskellene, at støtten varierede fra 
69 kroner til under 5 kroner pr. indbygger. 
Tallene for § 18-støtten skal ses i sammenhæng med, at kommunerne samlet udbetalte mere end 97 millioner 
kroner i anden økonomisk støtte til frivillige end den, de udbetalte i henhold til § 18. Ni ud af 10 kommuner har 
desuden i 2014 ydet andre former for støtte end direkte økonomisk støtte, for eksempel adgang til lokaler og 
hjælp til sekretariatsbistand. 
 
Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 
”Det er ikke nogen hemmelighed, at frivillighed er et hjertebarn for mig, så jeg synes, det er positiv t, at 
kommunerne så tydeligt bakker op om de frivilliges sociale indsats. Frivillige kan noget helt særligt.  Når 
en borger hjælper en anden borger, er man lige mege t værd. Det skaber en særlig tillid og tryghed, som  
er rigtig svær for myndighed og stat at gøre efter,  og det skal vi værne om.” 
Karen Ellemann 
 
Hent § 18-redegørelsen som pdf her: Paragraf 18-redegørelse 2014.pdf (1539 kb)    *) 
Se Frivilligrådets kommentar til redegørelsen her: Se pressemeddelelse fra Frivilligrådet 
 
Tal fra redegørelsen *): 
 Udbetalt § 

18-støtte i 
1000 kr. 

Bloktilskud i 
1000 kr. 

§ 18-støtte i 
procent af 
bloktilskud 

Øvrig støtte i 
1000 kr. 

§ 18-støtte 
plus øvrig 
støtte i 
procent af 
bloktilskud 

Indbyggere 
i 2014 

Fredericia Kommune 1.415 1.464 97 230 112 50.324 
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Jul i Det Bruunske Pakhus 
Frivilligcenter Fredericia afholdt for 12. gang juleaftensarrangement for socialt udsatte. Arrangementet blev 
holdt i de hyggelige lokaler i Det Bruunske Pakhus i Kirkestræde.  
Der var julehygge om eftermiddagen, julemiddag om aftenen, og efter middagen var der julegaver til de 
fremmødte, doneret bl.a. af byens borgere.  
Ca. 60 deltog, og 8 frivillige sørgede for både praktisk hjælp og socialt samvær, og alle fik sig en rigtig hyggelig 
aften. 
 
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 er startet 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.  
Der er stadig få ledige pladser. Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart på tlf. 7210 6773. 
 
 

  
Spise med Gutterne.  Selvhjælp Fredericia-Middelfart starter yderligere et hold ”Spise med Gutterne” – 
Madklub for enlige mænd i Fredericia.  
Tid og sted: Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej den 20. januar 2016 kl 17.30-21.00, herefter hver 14. dag.  
Der er stadig ledige pladser. Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart på tlf. 7210 6773. 
 
Samtalesalon 
Café Krackes Gård og Selvhjælp Fredericia–Middelfart inviterer alle interesserede til en spændende 
caféeftermiddag. Emnet vi skal tale om er: ”Hverdagen” 
 
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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Nyt projekt fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
 

 
 
 

 
 
 
Mamma Mia – Fredericias Internationale Mødregruppe – ny værtinde 
Dorte Backs er ny frivillig værtinde for Mamma Mia. Hun arbejder som sygeplejerske på børneafdelingen på 
Kolding Sygehus, men har både tid og lyst til at arbejde med børn ved siden af som frivillig. 
Hver tirsdag formiddag mødes den Internationale Mødregruppe Mamma Mia i Frivilligcentrets hyggelige 
lokaler. Gruppen rummer pt. 12 mødre og babyer og gravide fra både Danmark, Polen, Saudi Arabien og 
Afrika, og der kommer hele tiden nye mødre og babyer… 
De internationale mødre får øvet sig i det danske sprog, og alle lærer de af hinandens forskellige kulturer og 
måder at være forældre på. 
Er du højgravid, eller din baby er op til 1 år, og har du lyst til at høre mere om 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. 
Kontakt Frivilligcentret på tlf. 7210 6770, mail sekretar@fc-fa.dk eller kig ind i Vendersgade 63. 
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CAFÉ KRACKES GAARD: 
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 2016-programmet 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. 
 
Første gang efter nytår er tirsdag den 5. januar 2016. 
 
 
Ældre Sagens Data-café: 
Oplysninger kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
 
 
Tøjbytte-Café i 2016 
Frivilligcentrets Tøjbytte-café holder åbent:   
 

• 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. 

 
 
 
 
 



         

6 
 

 
Korskærparken 
Korskærparken har et hav af forskellige aktiviteter for både børn og voksne… Kig forbi hjemmesiden 
http://korskaerparken.dk/ og se alle de spændende tilbud. 
 

  

Facebook 

          Frivilligcenter Fredericia 

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

 
 

 
 

Nået ud til 14.293 personer 
 

Tusinde tak for den store opbakning, som vores opslag får fra vores følgere på facebook !                                          
Vi er taknemmelige for, at I vil være med til at sprede de gode budskaber. 
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KUNSTKALENDER: 
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. 
 
Henvendelse kan ske til Frivilligcentret mandag-torsdag, kl. 9-15.  

 
 
 
Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Se den opdaterede vejviser på www.fc-fa.dk.  
 
 
Frivilligcentrets kontor holder lukket for betjening i uge 7/2016.  
Vi kan dog stadig kontaktes på mail fc-fa@fc-fa.dk eller sekretar@fc-fa.dk. 
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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 indsats 

• 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. 


