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Nyt fra centerlederen
Kære alle.
Tiden går og den går meget hurtig.
Nu har Frivilligcenteret været i Sundhedshuset i over 6 måneder, og det er vi og brugerne meget glade for.
Vi får løbende nye medlemmer og vi er pt. oppe på 108 grupper/foreninger, som gør brug af Frivilligcenterets
mange tilbud.
Vi kan tydeligt mærke, at Coronaen er ved at være ovre, og at mange borgere igen søger ind i fællesskaber – og
det er godt og vigtigt for den mentale sundhed. Er du i tvivl om dine muligheder, så kontakt os.
Til info. holder Frivilligcenteret holder lukket
fredag den 27. maj – dagen efter Kr. Himmelfartsdag.
Vi holder sommerferielukket den 18. juli – 29. juli 2022 / uge 29-30 (begge inkl.).
Vi ønsker alle en god sommer.
Venlig hilsen
Louis Lindholm
Centerleder
Frivilligcenter Fredericia
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk
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Frivilligbørs tirsdag den 17. maj 2022, kl. 13.30-15.30.
Vi afholder frivilligbørs i Sundhedshusets foyer.
Kom og mød de mange frivillige foreninger og deres tilbud.
Der er kaffe og kage, og alle er velkomne.

Foredrag med forfatter Thomas Larsen tirsdag den 17. maj 2022, kl. 16.00-17.30.
Efter frivilligbørsen er der foredrag med Thomas Larsen, der har interviewet Dronningen i forbindelse med bogen
’Monark og Menneske’.
Foredraget afholdes i Sundhedshuset, Dronningensgade 97, lokale C1.10-1.12. på 1. sal.
Det er gratis at deltage. Der er max. 70 pladser – og først-til-mølle.
Tilmelding til e-mail: post@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6770.
Billunds Boghandel er til stede og sælger bogen, og Thomas Larsen vil signere den, hvis man ønsker det.
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Har du hørt om Lhombrespillet? Nye spillere søges…
Engang for længe siden – nærmere betegnet 1944 – startede en gruppe mænd i Fredericia ”Lhombreklubben”.
Da der var flest medlemmer, var der næsten 150 mænd, der mødtes en gang om ugen og dyrkede det ædle spil.
”Ifølge de gamle regler var kvinder forment adgang, da de bruger for megen tid på unødig snak”!!
Det blev der da heldigvis lavet om på, men alligevel sygnede klubben hen og i 90-erne afgik klubben af naturlige
årsager ved døden, idet der kun var 4 - 5 personer tilbage. Disse personer blev enige om at fortsætte spillet, men
nu i Ældre Sagens regi. I skrivende stund er der så kun 3 personer tilbage, så der er store problemer, når blot en
af de tre er forhindret, så derfor udsendes der hermed en kraftig opfordring til at melde sig til dette noble og ædle
spil.
Hvor stammer spillet fra?
Spillet har sin oprindelse i de spanske klostre i 1300–tallet. Munkene udviklede spillet for at få balance i deres
åndelige tilværelse, og udvikle og vedligeholde den intellektuelle og logiske tankegang.
I klostrene var det forbudt at tænke logisk og spille kort og tænke på andet end det åndelige og bede bønner.
Derfor udviklede man spillet på den måde, at der deltager 4 personer i spillet, men kun tre spiller ad gangen.
Den fjerde – meget vigtige person – skulle så på skift holde vagt ved døren og holde øje med prioren.
Fra Spanien bredte spillet sig via Frankrig og kom sammen med de spanske soldater til Danmark, hvor det bredte
sig i kredse af det bedre borgerskab.
Intet andet spil kræver så fine beregninger, mange forskellige vendinger og varianter i spillet. Ansete
matematikere påstår, at i intet andet kortspil findes der så mange varianter og sammensætninger.
Man kan læse mere om spillet på hjemmesiden www.lhombre.dk.
Man er meget velkommen til at komme og overvære spillet. De tre ”gamle” spillere vil meget gerne oplære nye
spillere. Pt spilles der i Seniorhuset I.P. Schmidtgården torsdag formiddag fra kl. 9.00 til 11.00.
Henvendelse til Olaf Helios på tlf. 2339 2695 eller på mail: helios@profibermail.dk
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”Velkommen! Du er gået rigtigt”.
Din Indgang er et tilbud for dig, der har et ønske om forandring og som har brug for støtte til at nå i mål.
Tilbuddet gælder dig, der bor i Fredericia, er over 18 år og ikke i forvejen modtager støtte på voksenområdet.
Kig forbi i vores åbningstid, så bliver du taget godt imod af vores værtsteam, som tager en snak med dig om det,
der er vigtigt for dig.
Du kan altid komme forbi eller ringe for at høre mere. Du er altid velkommen!
Lidt om det vi kan
I Din Indgang vil vi, med udgangspunkt i de udfordringer du oplever, sætte os sammen med dig og finde nye
muligheder.
Vi har mulighed for at støtte dig i forhold til forskellige ting.
Blandt andet i forbindelse med psykisk sårbarhed, fysisk eller psykisk handicap, isolation, sociale relationer,
struktur i hverdagen, ensomhed eller hvis du bøvler med at holde styr på følelserne.
I Din Indgang kan du komme i et forløb, som vi tilrettelægger sammen med dig. Forløbet kan vare i op til 20 uger.
I den periode arbejder du dig hen mod de mål, som du sætter fra starten af forløbet.
Du kan også henvende dig for at få rådgivning i forhold til den specifikke situation, du står i.
Vi kan hjælpe dig med at få kontakt til frivillige foreninger, der måske kan hjælpe dig og dække dine behov.
Under forløbet vil vi blandt andet hjælpe dig med at afklare, om du har behov for støtte, når dit forløb slutter.

Du finder os i Sundhedshusets bygning E, Dronningensgade 97, Fredericia, tlf: 7211 3232.
Åbningstider:
Mandag:
10:00 – 13:00
Tirsdag:
10:00 – 13:00
Onsdag:
10:00 – 13:00
Torsdag:
10:00 – 17:00
Fredag:
10:00 – 13:00.
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Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Er du pårørende til en alvorligt eller kronisk syg?
Så få luftet dine tanker og bekymringer på en lille gåtur sammen med andre, der er i samme situation som dig.
Vi mødes i Frivilligcenter Fredericia (i Sundhedshuset) mandag den 16. maj kl. 14.00,
hvor Luise fra Selvhjælp vil tage imod.
Derefter går vi en tur ved voldene. Turen tager en times tid og tilpasses i længde og tempo efter ønske.
Kl. 15-16 byder vi på kaffe og kage i Frivilligcenteret.
For tilmelding, kontakt Luise Albirk på tlf./sms: 2420 4055.
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Hjælp børn til bedre trivsel
Bliv frivillig gruppeleder i en trivselsgruppe, hvor børn kan tale om det, der er svært.
Vi mangler dig, der har lyst til at være med til at skabe et trygt og tillidsfuldt samtalerum, hvor børn i skolealderen
kan tale om det, der er svært; det kan være forældres skilsmisse, tab af forælder eller lavt selvværd.
En trivselsgruppe ledes af en lærer/pædagog og en frivillig fra Selvhjælp. Gruppen mødes 10 gange et par timer
om ugen eller hver anden uge. Man mødes på skolen i -eller lige efter skoletid.
Du bliver klædt på til opgaven af Selvhjælp.
Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart på tlf. 7210 6773 eller mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Demensfællesskabet Lillebælt
Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og pårørende
Vi ønsker at skabe muligheder for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende - også yngre
personer, som stadig er på arbejdsmarkedet.
I Demensfællesskabet Lillebælt er der mulighed for rådgivning, netværk med ligesindede, samt deltage i de
mange aktiviteter.
Af aktiviteter kan der nævnes: damegruppe, herre-bande, netværksgrupper for pårørende, fællessang, hjælp til at
lave livsplakat og udfylde "Min livshistorie", CST (Kognitiv Stimulations Terapi), madlavning for par, motion i
naturen, ture i naturen, teknologibibliotek, foredrag, rådgivningscafé, ølsmagning, fisketure, byvandring og meget
mere.
Demensfællesskabet er for dig, som er berørt af demens eller pårørende/ven til en med demens. Det er også for
dig, som gerne vil gøre en forskel for andre mennesker igennem en frivillig indsats.
Demensfællesskabet Lillebælt er flyttet til Vendersgade 43.
Vi kan også kontaktes på tlf. 2280 0195 eller på e-mail: demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.
Se de mange tilbud og aktiviteter for borgere med en demenssygdom og deres pårørende her:
https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/hjemmehjaelp-personlig-pleje/demens-det-taler-vi-om
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DET SKER - Sæt X i kalenderen:
Aktivitet:

Hvor:

Hvad:

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+

Onsdag kl. 17.30-19.00.
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
Næste gang er:
Tirsdag den 17. maj 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.

Frivilligbørs

Tirsdag den 17. maj 2022,
kl. 13.30-15.30.

Dronningensgade 97,
foyeren.

Kom og mød de
mange frivillige
foreninger.

Alle er velkomne.

Foredrag med
forfatter
Thomas
Larsen

Tirsdag den 17. maj 2022,
kl. 16.00-17.30.

Dronningensgade 97,
lokale C1.10-1.12.
på 1. sal.

Foredrag med
Thomas Larsen,
der har interviewet
Dronningen i forb.
med bogen ’Monark
og Menneske’.
Billunds Boghandel
vil sælge bogen, og
Thomas Larsen
signere den, hvis
man ønsker det.

Alle er velkomne.

Fodbold på
Tværs

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

Fredericia
Idrætscenter,
hal 5 og 6.

Fodboldturnering
for foreninger/
grupper.

Alle er velkomne.

Åben Samvær

T-Café

Økonomi Café

Café
Mød Hinanden

Tøjbytte Café

Hvornår:

Hvem:

Foto Per Bille, Aarhus

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia.
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