Nyhedsbrev juni 2022

Dådyr i Hindsgavl Dyrehave.
Foto: Peer Skovlund Hansen

Nyt fra centerlederen
Sommerferie lukket.
Frivilligcenterets kontor holder sommerferielukket i uge 29-30.
Vi har selvfølgelig fortsat åbent for foreninger og aktiviteter, I skal blot huske at få et nøglekort, så I har adgang til
lokalerne. Dette kan udleveres i kontorets åbningstid i hele juni måned.
Rigtig god sommer !

Venlig hilsen
Louis Lindholm
Centerleder
Frivilligcenter Fredericia
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk
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Ukrainsk netværksgruppe

Українська асоціація у Фредерісії
Ласкаво просимо до Фредерісії,
Мы сформували неформальну групу для новоприбулих українців і будемо вам дуже раді. Ми зустрічаємось
кожної середи з 17.00 до 19.00 за адресою Michaelis Sognegaard, Vendersgade 30B, Fredericia.
Ласкаво просимо всіх, хто вимушено покинув Україну, і всіх датчан, які хочуть допомогти нашим новим
співгромадянам якнайкраще провести час у Данії.
Метою асоціації є:
• Щоб усі українці отримали найкращий старт у Данії.
• Щоб ми отримали місце, де ми могли б говорити про те, що потрібно вам та іншим.
• Щоб ми підтримували один одного і намагалися знайти рішення - практичне або сконтактувати
з необхідними людьми.
• Щоб ми допомагали один одному зрозуміти, як це жити в Данії.
• Щоб ми всі робили все, що нам під силу один для одного.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Інна Осадча
за телефоном 9110 3112 (українська та англійська)
Юлія Піддубна
за телефоном 5038 5171 (українська та англійська)
Аннет Стінбах
за телефоном 2870 3057 (данська та англійська)
Генрік Стінбах
за телефоном 4273 0001 (данська та англійська)

Ukrainian network in Fredericia
Welcome to Fredericia,
We have formed an informal network group where you are most welcome. We meet every Wednesday from 5.pm
to 7.pm in Michaelis Sognegaard, Vendersgade 30B, Fredericia.
Everyone who has fled Ukraine, and all Danes who want to help our new fellow citizens to have the best possible
time in Denmark are most welcome.
The purpose of the network is:
• That all Ukrainians get the best possible start in Denmark.
• That we get a place where we can talk about what you need.
• That we support each other and try to find a solution - human and practical.
• That we help each other understand what it is like to live in Denmark.
• That we all do our best for each other.
For further information contact:
Inna Osadcha
on telephone 9110 3112 (Ukrainian and English)
Yuliia Piddubna
on telephone 5038 5171 (Ukrainian and English)
Annette Steenbach
on telephone 2870 3057 (Danish and English)
Henrik Steenbach
on telephone 4273 0001 (Danish and English)
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Ukrainsk netværk i Fredericia
Velkommen til Fredericia,
Vi har dannet en uformel netværksgruppe, hvor du er hjertelig velkommen.
Vi mødes hver onsdag fra kl. 17.00 til kl.19.00 i Michaelis Sognegaard, Vendersgade 30B, Fredericia.
Alle der er flygtet fra Ukraine, og alle danskere, der ønsker at hjælpe vore nye medborgere med at få den bedst
mulige tid i Danmark, er hjertelig velkomne.
Formålet med netværket er:
 At alle ukrainere får den bedst mulige start i Danmark.
 At vi får et sted, hvor vi kan tale om det, du har brug for.
 At vi støtter hinanden og prøver at finde en løsning - menneskeligt og praktisk.
 At vi hjælper hinanden med at forstå, hvordan det er at leve i Danmark.
 At vi alle gør vores bedste for hinanden.
For yderligere oplysninger kontakt:
Inna Osadcha
på telefon 9110 3112 (ukrainsk og engelsk)
Yuliia Piddubna
på telefon 5038 5171 (ukrainsk og engelsk)
Annette Steenbach
på telefon 2870 3057 (dansk og engelsk)
Henrik Steenbach
på telefon 4273 0001 (dansk og engelsk).

Orienteringsløb tirsdag den 5. juli 2022
I Samarbejde med Frivilligcenter Fredericia ønsker Demensfællesskabet og demensteamet med et
orienteringsløb den 5. juli 2022, at sætte Fredericia på landkortet med hensyn til at være en demensvenlig by.
Vi ønsker at øge kendskabet til det nationale demenssymbol og motivere byens borgere til at blive
Demensvenner.
Demenssymbolet blev første gang lanceret i 2021 og er udviklet til hjemmeboende borgere med demens. Det
viser, at man har demens og giver omverdenen bedre mulighed for at hjælpe og udvise tålmodighed.
Symbolet forestiller en håndsrækning, for det er lige netop det, man på den ene eller anden måde kan have brug
for, når man har demens.
Orienteringsløbet vil være for mennesker med demens og deres pårørende, som vil uddele materiale og andre
godter til interesserede, de møder på deres løb rundt i byen.
Program:
•
•
•

Kl. 13 – 14 Registrering af deltagere. Der bydes på en grillpølse med brød og en vand.
Kl. 14 – 16 løbet afvikles. Det er valgfrit, om man vil gå eller løbe.
Der vil være 3 poster, hvor der, ud over en lille opgave, også vil være en forfriskning/overraskelse.
Kl. 16 – 17 deltagerne modtager et diplom, og der bydes på kaffe og kage i Demensfællesskabet.

Vi mødes i Demensfællesskabet, Vendersgade 43, 7000 Fredericia.
Tilmelding til Pia på tlf. 2280 0195 eller send en mail på demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk.
Demensfællesskabets aktiviteter kan ses her:
https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/hjemmehjaelp-personlig-pleje/demens-det-taler-vi-om
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Grow Your Life
Onsdag den 11. maj var Grow Your Life inviteret på virksomhedsbesøg hos Ball Beverage Packaging på
Vejlbyvej i Fredericia. En rigtig interessant rundvisning og information om dåseproduktionen fra start til slut.
Ball bød til sidst på en sandwich og en dåsesodavand 😊

Tirsdag den 7. juni var borgere, frivillige og ansatte i Grow Your Life til Tovli’ Tirsdag på Sølund Festival.
16 friske GYL’er trodsede vejr og vind, og havde en fantastisk dag med god stemning og god musik.
En dag som mange havde set frem til, efter de sidste par års Corona-nedlukning.
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Offerrådgivningen – et menneske at tale med.
Telefonrådgivning
Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og traumatiske
hændelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.
Du kan døgnet rundt ringe til en offerrådgiver. Når du kontakter din lokale Offerrådgivning, får du en rådgiver i
telefonen. Ud fra det du fortæller, vil rådgiveren forsøge at vejlede, rådgive og vigtigst af alt:
lytte og give sig tid til en samtale.
Alle vores rådgivere er uddannede og har erfaring med at rådgive mennesker i krise.
Møde
Hos Offerrådgivningen har du mulighed for at få et møde, ligesom du også kan tale flere gange med en rådgiver.
Der er forskellige muligheder for at møde din offerrådgiver, for eksempel i et af politikredsens frivilligcentre.
Det er din offerrådgiver, der vurderer, om et møde er muligt i din lokale offerrådgivning.
Mentorordning
Offerrådgivningen kan tilbyde dig en mentorordning. Nogle kan have stor hjælp af at få støtte af en mentor i en
periode efter hændelsen.
Mentor stiller sig til rådighed både telefonisk og i møder og kan blandt andet rådgive om krisereaktioner,
politianmeldelse, praktiske henvisninger m.v.
En mentor kan også være tovholder ved for eksempel kontakt til netværk, til myndigheder eller arbejdsgiver.
Det er din offerrådgiver, der vurderer, om en mentorordning er en mulighed for dig.
Bisidder
Hvis du skal i retten, kan Offerrådgivningen blandt andet tilbyde dig:
o nogen at tale med
o oplysninger om, hvad du måske kan forvente dig, når du skal i retten, hvordan det foregår osv.
o sidde sammen med dig og vente
o være til stede mens du vidner
o tale med dig om din oplevelse i retten.
Det er din offerrådgiver, der vurderer, om du kan få en bisidder.
Se mere på https://sydoestraad.dk/ eller følg os meget gerne
på https://www.facebook.com/sydoestraad.dk.
Du kan også maile til os på soep@offerraadgivning.dk eller via vores kontaktformular på hjemmesiden.
Sydøstjyllands Offerrådgivning - Tlf. 2368 6007.
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Dansk Flygtningehjælps lokalafdeling har 25-års jubilæum.
Dansk Flygtningehjælps lokalafdeling har onsdag
den 15. juni 2022 holdt sit 25-års jubilæum i de nye
lokaler i Frivilligcenteret for kontakter,
samarbejdspartnere og venner af foreningen.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med et flot
fremmøde.

DET SKER - Sæt X i kalenderen:
Aktivitet:
Åben Samvær

T-Café

Økonomi Café

Café
Mød Hinanden

Tøjbytte Café

Fodbold på
Tværs

Hvornår:

Hvor:

Hvad:

Hvem:

Tirsdag kl. 12.30-14.30.
Deltagelse aftales med Din
Indgang eller Frivilligcenteret,
Kristine Petersen, tlf. 2072 2413.
Tirsdag i lige uger, kl. 18.00-21.00.
Kontakt Frivilligcenteret eller Din
Indgang.

Dronningensgade 97,
bygn. B.

Samvær, hygge,
snak, spil og
gåture.

Alle er velkomne.

Dronningensgade 97,
bygn. B.

Samvær, hygge,
snak og fælles
aktiviteter.

Lukket gruppe for
transkønnede
personer 15+

Torsdag kl. 17.30-19.00 ulige uger.
Husk tidsbestilling !
E-mail: post@fc-fa.dk eller
tlf. 7210 6770.
Onsdag i lige uger,
kl. 13.30-15.00.
Tilmelding til Charlotte på
post@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6770.
Næste gang er:
Tirsdag den 28. juni 2022,
kl. 14.00-16.00.

Dronningensgade 97,
bygn. B.

Økonomisk
rådgivning.

Udsatte borgere

Dronningensgade 97,
bygn. B.

Samvær, hygge,
snak og fælles
aktiviteter.

Alle er velkomne.

Dronningensgade 97,
foyeren.

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

Alle er velkomne.

Onsdag den 14. september 2022,
Kl. 16.30 – ca. 20.00.

Fredericia
Idrætscenter,
hal 5 og 6.

Fodboldturnering
for foreninger/
grupper.

Alle er velkomne.

Vær OBS på, at tilbuddene/grupperne kan have ferielukket.

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia.
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