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Nyhedsbrev juni 2015    
 
 
Den gode historie 
 

     
 
Fra Projekt TrivselsPiloter  
 

”ALT ER LIGEMEGET ” 

 Bertha 73 år. Hun er ensom og trist. Bertha har haft en blodprop i hjernen, hvilket har givet store 

førlighedsproblemer. Bertha er flov over ikke at kunne styre sine bevægelser. Hun har fået stor, klodset 

rollator som hun nægter at bruge. Alle omkring hende er døde – sønnen døde da han var barn – men 

Bertha sørger stadig. Livet gik helt i stå da hendes mand døde – fx bruger hun ikke længere soveværelset.  

Berthas live foregår i sofaen – hun orker ikke at klæde sig på og gøre sig i stand ” hvorfor det – jeg skal jo 

bare sidde her” Den tidligere meget pertentlige kvinde, sidder nu alle dage i sofaen i ført nattøj. Hun er 

opmærksom på, at når hun ikke forsøger at få tøj på får hun heller ikke trænet sig selv til at det kunne 

blive nemmere – men at kæmpe for at få tøj på giver ingen mening for hende, når hun alligevel bare skal 

tilbage i sofaen. 

Inden TP forløb startes snakkes der åbent med Bertha om, hvad der skal til, for at hun ville prøve at klæde 

sig på. Bertha har umiddelbart ingen bud – men efter en længere snak aftales der at Bertha vil gøre et 

forsøg, hvis ”belønningen” er en lille biltur. 

Dette bliver TPs indgang. TP vil gerne lægge bil til, og en til to gange om ugen henter TP Bertha til en 

køretur. Bertha afviser konsekvent forslag om at smide rollator i bilen og dermed gå en tur i forbindelse 

med køreturen. TP opdager at det skyldes at hun er meget flov over gangstativet. TP tager med Berthas 

tilladelse kontakt til hjælpemiddelafsnit – og får byttet rollator til en lidt fiksere model – og denne får lov 

at komme med på køretur, som nu kombineres med gåtur. Bertha finder nu opgaven med at tage tøj på 

overkommelig – og dagene i nattøj i sofaen bliver færre. Bertha får endda kontakt til en gammel veninde, 

som hun med TPs hjælp besøger. 

Da TP forløb slutter klæder Bertha sig på hver dag – og bevæger sig ved egen hjælp ud af lejligheden – for 

det meste kun til en bænk udenfor – men der kan hun også mærke solen. 
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GF 2015 
I alt 23 foreninger og 29 deltagere deltog i den ekstraordinære generalforsamling 
onsdag den 15. april 2015 i Frivilligcenter Fredericia. 
 
På dagsordenen var bl.a. fremlæggelse af revideret regnskab og budget 2014/2015, bestyrelsens beretning, 
herunder vedtagne mål og handleplan for 2015, forslag til vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen. 
 
Frivilligcenter Fredericias bestyrelse ser herefter således ud: 
 
Bo A. Lundgreen, Røde Kors – formand 
Tove Schmidt, Dansk Flygtningehjælp – næstformand 
Kirsten Berntsen, Fredericia Krisecenters Støtteforening – kasserer  
Dorte Schandorph Jensen, Autismeforeningen 
Jørn Jespersgaard, Børns Voksenvenner 
Louis Lindholm, Kræftens Bekæmpelse 
Frances O’Donovan, Fredericia Kommune 
Else Bang, Husgruppen, Frivilligcenter Fredericia 
 
Suppleanter: 

1. suppleant  Allan Bentzen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
2. suppleant Jan Kargo, Ældre Sagen. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense:                             

 
Knapt 2 millioner frivillige i Danmark... 
Vidste du at 43 % af danskerne udfører frivilligt arbejde? 
Godt 1,9 millioner danskere udfører frivilligt arbejde - heraf er 18 % af danskere frivillige inden for social- og 
sundhedsområdet.  
Få svar på dine spørgsmål om frivilligt arbejde i vores FAQ. 
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                                               Hjælpecentralen         Jørgen Pedersen 
 
De Frivilliges Hjælpecentral har fået ny formand. 
Jørgen Pedersen er tiltrådt som ny formand for De Frivilliges Hjælpecentral. Jørgen er pensionist og har siden 
januar 2013 fungeret som TrivselsPilot fra Frivilligcentret i Fredericia, hvor han har hjulpet – og stadig hjælper - 
borgere i en svær livssituation med at komme videre i livet. 

 
Hjælpecentralen kan i juni fejre 15-års jubilæu m,                                                                                                      

og holder derfor åbent hus fredag den 12. juni, kl.  13-16                                                                                           
i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63.  

 
 
 
Ny formand i Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
 

  
 
På Selvhjælps generalforsamling 24. marts 2015 blev sognepræst Vita Andreasen valgt som formand. Hun 
afløser Anna Lütken, som efter 10 år på formandsposten har valgt at stoppe.  
Vita Andreasen er tidligere højskolestander på Løgumkloster Højskole, har været sognepræst / sygehuspræst i 
Fredericia og er fornylig blevet indsat som sognepræst ved de fire kirker Husby, Føns, Udby og Ørslev. Udover 
præsteembedet er Vita ansat til at udvikle kirken på landet med diakonale aktiviteter for borgere i nærområdet.  
Vita kender selvhjælpsarbejdet og har undervist frivillige på forskellige kurser.  
 
I forbindelse med formandsskiftet har pressen været på besøg.  
Se presseomtale i Fredericia Dagblad her: Artikel Fredericia Dagblad  
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Café Træffetid: 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse .  
 
Café Krackes Gård har til huse i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia 
Kræftens Bekæmpelses café er den første og tredje torsdag i hver måned kl. 15.00 - 17.00. 
 
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.  
 
Café Træffetid før sommerferien: 
 
Torsdag d. 4. juni, kl. 15.00 - 17.00  
Vi lytter og snakker med hinanden. Der er kaffe/te og frugt. 
 
Torsdag d. 18. juni, kl. 15.00 - 17.00  
Rundvisning på Fredericia C ved Louise Bjerre. Vi spiser en is på havnen og ønsker god sommerferie. 

 
Stafet for Livet 
Tilmeld et hold til Stafet for livet i Fredericia 
Stafet for livet er et 24-timers holdstafet mod kræft, så kom og vær med… 
 

Lørdag d. 6. juni kl. 10.00 – søndag d. 7. juni kl.  10.00 
 
på Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden (Bakkeskolen), Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia. 
 
Alle deltagere, store som små, er med til at give hinanden en god oplevelse og samtidig støtte Kræftens 
Bekæmpelse i at samle penge ind til forskning, patientstøtte og oplysning. 
 
Spørg din familie, dine venner eller klassekammerater, om de vil være med på et hold. I kan gå og 
hyggesnakke eller I kan løbe stærkt. Det bestemmer I selv. Det drejer sig om fællesskab og glæde – ikke om 
sportslige præstationer. 
I skal helst være 12-15 personer på et hold. Det koster 50 kr. at deltage, hvis du er under 18 år, og 100 kr. hvis 
du er ældre. 
Tilmeld dit hold på www.stafetforlivet.dk og læs meget mere om dette herlige arrangement. 
Flere oplysninger fås hos Annemarie Mogensen på tlf. 2425 4079 
 

Børns Voksenvenner – åbent hus              
Lokalafdelingen i Fredericia afholder Åbent Hus onsdag den 3. juni 2015, kl. 16 – 18. 
 
Måske har du læst artiklen i Elbobladet onsdag den 20. maj om Skoledrengen og bonderøven. 
Kom og hør mere om vores arbejde, og mød blandt andre ”bonderøven”. 
Vi giver en kop kaffe til snakken. Velkommen i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, Fredericia 
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Tøjbytte-Café 
Vores Tøjbytte-Café mangler frivillige... 
I Tøjbytte-caféen kan man lægge et stykke tøj, og ta’ et stykke tøj. Tøjet kan ikke købes – kun byttes. Man er 
også velkommen til blot at aflevere tøj, som andre kan få glæde af. Tøj-bytte gælder både dame-, herre- og 
børnetøj. 
 
Opgaverne er: 
• Hente tøjet i kælderen  
• 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☺ 
 
En gang i mellem sorterer vi i fællesskab tøjet, og sender sække med tøj videre til Asylcentret eller til byens 
genbrugsbutikker. 
 
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 
 
Næste gang er onsdag d. 17. juni 2015, kl. 15.00 – 17.00 
 

Mamma Mia – Fredericias Internationale Mødregruppe                   
 

Mamma Mia er klar til at starte en ny mødregruppe –  spred budskabet !  
Er du højgravid, eller din baby er op til 1 år, eller har du bare lyst til at være med til at starte en ny international 
mødregruppe op, så kig ind i Frivilligcentret og få en snak. 
  
Vi har ammepude, puslebord, legetæppe og babylegetøj.  
 
Der er kaffe, te og brød, du skal kun medbringe dig selv og din tykke mave – eller din baby. Det er gratis at 
deltage. 
Mødrene er fra Danmark og alle andre kulturer, vi taler mest dansk sammen, men kom også hvis du først er 
ved at lære sproget. 
Vi arrangerer interessante og relevante foredrag med udgangspunkt i mødrenes egne ønsker og idéer. 

 
Kig ind og hør mere om Mamma Mia, eller kontakt Frivilligcentret på 7210 6770 eller send en mail 
sekretar@fc-fa.dk 
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FODBOLD PÅ TVÆRS 2015 
Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia har den 23. april 2015 afholdt Fodbold på Tværs - en fodboldturnering 
på tværs af det frivillige sociale arbejde, på tværs af kultur, på tværs af alder og på tværs af erfaring.  
 
Ideen kommer fra en enkelt fodboldkamp mellem Politiet og værestedet Solstrålen i 2001. Frivilligcentret har 
siden 2002 været arrangør af fodboldturneringen og har overtaget de praktiske opgaver, med hjælp fra frivillige 
fra Solstrålen. Siden har det udviklet sig til at vidt forskellige foreninger, væresteder og grupper bliver indbudt.  
 
I år deltog 11 hold, bl.a. Asylcentret, Apostolsk Kirke, Brandstationen, Team Alkohol, Solstrålen, Projekt 
Stifinder fra Fredericia Kommune og Projekt TrivselsPiloter, som hører under Frivilligcentret. De to frivillige 
dommere Anton og Karsten Ejby sørgede for at holde styr på spillerne, og at alle regler blev overholdt. 
 
Roligans, familie og venner mødte op og fulgte med fra sidelinjen, og bidrog som altid til den gode stemning. 
 
Hovedpokalen, som er skænket af Fredericia kommunes Socialudvalg, blev i år vundet af TrivselsPiloterne. 
Pokalen for fair play blev tildelt Asylcentret, bedste kammeratskab gik til Projekt Stifinder, bedste målmand 
blev Max Møller fra Team Alko. og bedste fighter blev Stine fra Solstrålens piger.  
 
 

 
TrivselsPiloterne blev årets vindere i Fodbold på Tværs 

 

       
 
Solstrålen 
Tlf. 7591 1533 • 7000 Fredericia • information@solstraalen.dk   Frivilligcenter Fredericia, tlf. 7210 6770, mail: husgruppen@fc-fa.dk 

 

 
 
 
 

 



         

7 
 

 

Der er grafisk hjælp at hente i Frivilligcentret 
 

 
Peer Skovlund Hansen 
Grafiker 

 
Lad Peer hjælpe din frivillige sociale forening med en brochure, et logo, en invitation til et arrangement, en 
plakat eller flyers til uddeling ved f.eks. events. 
Peer er omhyggelig, dygtig og i stand til at skabe et stærkt visuelt udtryk, og kan gøre det ønskede materiale 
klar til trykkeriet. 
Kom ind og få en snak med Charlotte og Peer, hvis du mangler grafisk hjælp.                                          
Eller send en mail til sekretar@fc-fa.dk 
 
Facebook 
 

          Frivilligcenter Fredericia 

 

 

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

Vi synes Frivilligcenter Fredericia har meget at byde på, og vi mangler din hjælp til at sprede det gode 
budskab.  
Vil I hjælpe os, så ”like” Frivilligcenter Fredericia’s side på facebook, og ”like” også gerne vores forskellige 
opslag, så det kommer ud til folk. 
På forhånd mange tak ☺  
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Ældre Sagens Data-café: 
Data-caféen holder sommerlukket indtil august 2015.  
Yderligere oplysninger om Ældre Sagens Data-café kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
 
Gratis anonym parrådgivning  
Har I knas i parforholdet eller ønsker, at det skal blive bedre, så er der hjælp at hente.  
Flere informationer om vores tilbud kan ses på www.fc-fa.dk 
 
Ring til Frivilligcenter Fredericia, sekretær Charlotte Stenør Mikkelsen,  
på tlf. 7210 6770 mandag-torsdag, kl. 9-15, eller skriv en mail til sekretar@fc-fa.dk, for at få en tid. 
 

Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Se den opdaterede vejviser på www.fc-fa.dk.  
 
Til kalenderen: 
 
De Frivilliges Hjælpecentral’s 15 års jubilæum Reception afholdes i Frivilligcentret  

fredag den 12. juni 2015, kl. 13.00 
 
Frivillig Fredag Fejring af Frivillig Fredag foregår på Rådhuspladsen 

fredag den 25. september 2015, kl. 14.30-18.30. 
    Alle er velkomne! 

Programmet vil være tilgængeligt på www.fc-fa.dk i 
starten af august måned.  

 
Dialogmøde De frivillige sociale foreninger inviteres til fælles 

dialogmøde med Social- og Omsorgsudvalget og 
Frivilligcenter Fredericia på Uddannelsescentret   
onsdag den 28. okt. 2015, kl. 17.00   

 

  Sommerlukket 
 

• Frivilligcenter Fredericia 
• Projekt TrivselsPiloter 

• De Frivilliges Hjælpecentral 
• Den anonyme parrådgivning og 
• Selvhjælp Fredericia-Middelfart 

holder sommerlukket 
 

mandag d. 29. juni til søndag d. 2. august 2015 (be gge inkl.) 
 

Rigtig go’ sommer !  


