
        
 

1  

  

  
   

 Nyhedsbrev januar 2023 
 

                                                                                                                                           
 

 

Voksen Værket 
Voksen Værket er et frirum for kreative voksne. Vi er sammen om vores kreative interesser.  
Tag dit projekt med, måske du har lyst til at fortælle om og vise os din hobby ? 
Du behøver ikke være verdensmester – det er vi heller ikke. 
Vi lægger vægt på den gode og lette stemning, og forventer at du har samme indstilling og bidrager til et ’frirum’. 
 

Vi mødes i Frivilligcenter Fredericia onsdag i lige uger kl. 15.30-17.30. 
 
Idéen bag: 

 Kom når du kan. Der er ingen tilmelding. 
 Medbring egne materialer og redskaber, eller brug de materialer og redskaber, som Voksen Værket har 

lånt. 
 Der er ind i mellem planlagt et tema, men du må også komme og arbejde med det håndarbejde, du er i 

gang med. 
 Bidrag gerne med idéer og inspiration. 
 Der er gratis kaffe/the.     

 
Program: 
Der er fri leg frem til påske. Det betyder, at vi ikke har noget tema. Så tag dit krea under armen og mød op til et 
par timers hygge og dejligt samvær. 
 
Har du brug for hjælp eller inspiration til et kreaprojekt, hjælper vi gerne, hvis vi kan. 

  
Vil du høre mere, så kontakt Charlotte eller Malene i Frivilligcenteret på tlf. 7210 6770 eller post@fc-fa.dk 
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KOM MED I DET NYE SOCIALKOMPAS 
Hvis man vil finde en frivillig social forening, så kan man kigge i Hvem Hjælper Hvem, Fredericias sociale vejviser, 
hvor man hurtigt kan danne sig et overblik. 
Hvis man vil have et overblik over kommunale tilbud, så er det straks mere besværligt. Der findes nemlig ikke 
nogen vejviser med kommunale tilbud. 
Hvis man kan samle både frivillige og kommunale tilbud i en vejviser, ville det være en kæmpe fordel for både 
borgere, kommunalt ansatte og foreningsfrivillige. Derfor introduceres Socialkompas nu i Fredericia. 
 
Socialkompas giver en samlet oversigt over tilbud 
Socialkompas er en webside, hvor borgere og pårørende nemt kan søge hjælp til deres aktuelle livssituation og 
finde det helt rette tilbud, uanset om det er frivilligt eller kommunalt. Frivillige organisationer kan synliggøre deres 
indsatser, og kommunale medarbejdere, læger mv. kan her få et samlet overblik over tilbud, der er tilgængelige 
for deres borgere. 
 

Socialkompas er en digital portal, der fungerer som den lokale infrastruktur og det tilbudsoverblik, som borgere, 
foreninger, frivillige og fagprofessionelle har efterspurgt i årevis. Portalen er udviklet af vores landsorganisation 
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) og udbredes på landsplan i 2023-2024. Vi får en lokalt tilpasset 
udgave i Fredericia Kommune, som Frivilligcenter Fredericia administrerer. Vi samarbejder desuden med 
Fredericia Kommune om at udbrede den lokalt i 2023. 
 

Det er gratis for frivillige organisationer, kommunale institutioner mv. at lægge opslag på Socialkompas.dk. 
Opslag, som overholder retningslinjerne, godkendes som udgangspunkt af Frivilligcenter Fredericia, hvis opslaget 
omhandler et uvisiteret tilbud til borgere, og organisationen, der står bag, har base i Fredericia Kommune. 
  
Mange kender ”Hvem Hjælper Hvem – Den sociale vejviser i Fredericia Kommune”, som Frivilligcenter Fredericia 
har publiceret i mange år både online og på tryk. Men vores sociale vejviser har ikke gode søgemuligheder på 
aktivitets- og målgruppeniveau og den omfatter heller ikke de kommunale tilbud. Det kommer den nye digitale 
portal til. 
  
Sådan kommer vi i gang 
Frivilligcenter Fredericia har netop fået adgang til den lokale version af socialkompas.dk, og vi går nu i gang med 
at indtaste sociale tilbud/aktiviteter og bygge portalen op de kommende måneder.  

Ved jeres hjælp kan vi komme endnu hurtigere i gang, så læg allerede nu jeres tilbud ind på portalen.  

Klik på dette link for at komme direkte ind på den lokale udgave af siden, opret en profil og indtast jeres tilbud: 
https://fredericia.socialkompas.dk 

  
Frivilligcenter Fredericia giver gerne hjælp og vejledning til at lægge oplysninger ind i Socialkompas.dk. 
  
 

Kontakt Charlotte på post@fc-fa.dk eller tlf. 72106772 og lav en aftale om at komme forbi eller få hjælp online. 
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Hvem Hjælper Hvem 
Frivilligcenter Fredericia har søgt og fået tilsagn om midler fra Velux Fonden til at genoptrykke vores printede 
udgave af Fredericias Sociale Vejviser ’Hvem Hjælper Hvem’ en sidste gang, inden Socialkompas.dk tager over.  
 
Vejviseren omhandler primært lokale frivillige sociale foreninger/tilbud, men også nyttige numre på forskellige 
landsorganisationer. 
 
I forbindelse med opdateringen beder vi jer derfor om at opdatere/sende jeres foreningsoplysninger til os.          
Har I ikke modtaget en e-mail med en blanket vedhæftet, så kontakt Charlotte i Frivilligcenter Fredericia, på        
e-mail: post@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6772.  
 
Blanketten skal udfyldes og returneres senest fredag den 17. februar 2023, hvorefter vejviseren sendes til 
trykkeri. 
 
Se her, om I allerede har jeres oplysninger med i Hvem Hjælper Hvem, og om de evt. trænger til en opdatering:  
https://fc-fa.dk/images/HHH/HHH.pdf 
 

 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
Frivillige søges 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart mangler frivillige gruppeledere/igangsættere til vores børne- og unge tilbud: 
Trivselsgrupper, UngeSammen og Støt dit Barn.  
Indsatserne har forebyggende perspektiv og afhjælper mental mistrivsel.  
 

o Trivselsgrupper er for skolebørn i samarbejde med skolerne i hhv. Fredericia og Middelfart Kommune.  
o UngeSammen er selvhjælpsgrupper for unge under uddannelse med begyndende angst.  
o Støt dit Barn er selvhjælpsgrupper for forældre og pårørende til et barn/en ung, der er psykisk sårbar. 

 
Alle frivillige kommer på en gruppelederuddannelse/igangsætterkursus, så de er klædt på til rollen som 
gruppeleder/igangsætter. 
Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart for at høre mere: sekretaer@famiselvhjaelp.dk tlf.: 7210 6773. 
 
UngSorg 
I foråret 2023 starter Selvhjælp Fredericia-Middelfart sorggrupper for unge i alderen 16-25 år.                  
UngSorg-gruppen vil mødes en gang om ugen – i alt 8 gange; enten i Frivilligcenteret i Fredericia eller i 
Frivilligcenteret i Middelfart.   
Selvhjælp Fredericia-Middelfart er lige nu i gang med at rekruttere deltagere.  
Vil du høre mere, så kontakt Selvhjælp på e-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller tlf.: 7210 6773. 
 
 

Kræftens Bekæmpelse 
LANDSINDSAMLING 2023 
Kræftens Bekæmpelse mangler hjælp i forbindelse med landsindsamlingen søndag den 16. april 2023. 
Der mangler distriktsledere, hvis opgave vil være at hjælpe med at skaffe indsamlere, lave indsamlingsruter, 
sende indsamlere på gaden og tage imod dem, når de kommer hjem. 
Der mangler distriktsledere til Skærbæk, Erritsø/Snoghøj, Egeskov/Bøgeskov og Trelde. 
 
Kontakt Asger Veje på tlf. 2423 3098 eller mail: asger@v12.dk, hvis du er interesseret i at hjælpe eller vil høre 
mere. 
 



        
 

4  

  

Peer Partnerskabet 

       
                    
Så er vi igen klar til nye deltagere til peer-gruppeforløbet Vejen til Hverdagslivet. 
 
Efter et veloverstået forskningsprojekt har vi to gruppeforløb med opstart i uge 6 og uge 9. 
Gruppe 1 starter onsdag den 8. februar kl.16-18 i Sundhedshuset i Fredericia. Det er gratis at deltage. 
 
Grupperne er for nye deltagere, der ikke i løbet af de sidste 2 år har været en del af forskningsprojektet Håb og 
Selvbestemmelse i Hverdagslivet enten som deltager, i kontrolgruppe eller med trukket samtykke. Det er ikke 
mange, det drejer sig om, og jeg skal nok hjælpe deltageren med at afklare muligheder. 
 
Gruppeforløbet er særlig godt til deltagere, som gerne vil være en del af en gruppe og arbejde med at stå 
stærkere i hverdagen, hvor vi udveksler erfaringer og øver os sammen. Gruppeforløbet er ikke terapi eller 
behandling og er derfor ikke diagnoseafhængigt. 
 
Kontakt lokalkoordinator Malene Paloposki på 2597 0137 eller mp@detsocialenetvaerk.dk, hvis du gerne vil 
starte i en peer-gruppe. 
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Nyt fra centerlederen 
Kære alle.             
I ønskes et godt og lykkebringende nytår 2023. 
Vi glæder os til et nyt år, hvor der venter nye spændende udfordringer. Tak fordi I benytter jer af vores mange 
tilbud. 
 
I slutningen af 2022 havde vi et par julearrangementer til glæde for mange udsatte borgere i Fredericia.                            
Vi uddelte 65 julesække med adventsgaver til børn i trængte familier op til julemåneden, og lørdag den 
24.12.2022 blev der afholdt en traditionel juleaften i Det Bruunske Pakhus for ensomme og socialt udsatte 
borgere. Der deltog 70 borgere inkl. frivillige. Efterfølgende blev overskudsmad og drikke leveret til Kirkens 
Korshærs Varmestue, der så kunne bruge det til deres julefrokost den 27.12.2022. 
 
En stor tak til de mange frivillige, der gav en hånd med, og de flotte donationer, der gjorde det muligt for os at 
hjælpe med at gøre julen lidt hyggeligere for de borgere, der havde tilmeldt sig juleaftensarrangementet i 
Pakhuset eller tilbuddet om en adventskalender til børn i alderen 4-12 år. 
 
GF 2023 
Frivilligcenterets generalforsamling afholdes torsdag den 30. marts 2023, kl. 19.00 i Frivilligcenter Fredericia, 
Dronningensgade 97B. 
 
Prisstigning 
På grund af øgede omkostninger til indkøb af kaffe og vedligehold af kaffeautomat, stiger vores kaffepriser pr. 
1.1.2023. En kande kaffe koster fremover kr. 22,-, et krus kaffe kr. 8,- og en kop kaffe kr. 6,-.  
 
Parkering ved Sundhedshuset 
Alle parkeringsområder er blevet ændret til 3 timers parkering, med undtagelse af parkeringspladsen bag den 
tekniske servicebygning og varegården, der begge har 1 times parkering.  
På parkeringsområdet mod syd samt pladsen, hvor pavillonen tidligere stod, arbejdes der lige nu på en 
udvidelse. Vejret har givet en del problemer, men vi håber snart at kunne tage de nye pladser i brug.  
Her vil der fremover også være mulighed for 3 timers parkering. 
Er du i tvivl om, hvordan du må parkere, så kontakt Frivilligcenterets kontor i åbningstiden eller spørg i 
Sundhedshusets information. 
 
Venlig hilsen 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  

 

 
Foto: Per Bille, Aarhus 
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DET SKER - Sæt X i kalenderen:  
Aktivitet:        Hvornår:                       Hvor:                          Hvad:           Hvem:  
Voksen Værket Onsdag kl. 15.30-17.30 i lige 

uger. 
Frivilligcenteret, 
Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge og 
kreativitet. 

Alle er velkomne ! 

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

Frivilligcenteret, 
Dronningensgade 97, 
bygn. B.  

Økonomisk 
rådgivning.  

Udsatte borgere  

Café  
Mød Hinanden 

Onsdag i lige uger, 
kl. 13.30-15.00.  
Tilmelding til Charlotte på 
post@fc-fa.dk 

Frivilligcenteret, 
Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Alle er velkomne ! 

Tøjbytte Café Næste gang er: 
Tirsdag den 14. febr.2023,            
kl. 14.00-16.00. 

Foyeren i 
Sundhedshuset, 
Dronningensgade 97. 
 

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

Alle er velkomne ! 

Generalforsamling 
i Frivilligcenter 
Fredericia 

Torsdag den 30. marts 2023,     
kl. 19.00  

Frivilligcenteret, 
Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Generalforsamling 
2023 

Frivilligcenterets 
medlemsforeninger 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 frivilligt arbejde, 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. 

 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia. 


