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Nyhedsbrev november 2014     
 

 

Nyt fra FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) 
 

Grundfinansiering for 2015 er på plads! 
Efter en hektisk aften og formiddag er det nu endelig lykkes FriSe at få bekræftet fra kilder i Social-
ministeriet, at frivilligcentrenes grundfinansiering for 2015 er på plads, som en del af satspuljeforliget , 
der blev indgået i går. 
 
Alle frivilligcentre, der modtager grundfinansiering, kan således forvente, at deres tilskud fra FRIG-puljen 
for 2015 og 2016, forbliver på det samme niveau som i 2014. 
 

Færre regler for frivilligt arbejde 
Allerede i Folketingets åbningstale bebudede statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), at det skal være 
nemmere at være frivillig, og siden har regeringen så fremlagt ti initiativer, som skal gøre det lettere at 
være frivillig i Danmark. 
Vedtages forslaget vil flere frivillige få mulighed for at arbejde mere. I dag må modtagere af overførelses-
indkomst kun udføre frivilligt arbejde fire timer om ugen, men den grænse ønsker regeringen at hæve til 
15 timer. 
»Det er en del af danskernes DNA at være frivillige, og derfor skal vi ikke bremse den drivkraft på nogen 
som helst måde,« sagde Manu Sareen (R), minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, til 
Berlingske. 
FriSe hilsner initiativerne velkomne og konstaterer med tilfredshed, at såvel frivilligcentrene som 
frivilligjob.dk i den indledende tekst fremhæves som særlige indsatsområder, der gør det lettere at være 
frivillig i Danmark. 
 
De ti initiativer: 
1. Bedre vilkår for frivillige på overførelsesindkomster 
2. Undtagelse fra kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige 
3. Større klarhed om arbejdsskadeforsikring for frivillige 
4. Styrkelse af løntilskud eller virksomhedspraktik i frivillige organisationer for udsatte ledige 
5. Fjernelse af krav om uddannelse i fødevarehygiejne 
6. Uddeling af overskudsmad til velgørende formål 
7. Lettere at indhente børneattester 
8. Lettere at indberette gevinstafgift 
9. Lettere at ansøge om støtte til frivillige sociale indsatser 
10.               Bedre samarbejde mellem den frivillige verden og kommuner 
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Café Krackes Gård  
 

Café for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia 
Arrangør: Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart afholder cafémøder for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia. 
Har du lyst til uforpligtende at mødes med andre i lignende situation, så kom og vær med. 
Vi mødes hver 2. onsdag i måneden, kl. 10-12, i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63.  
Der vil være frivillige og personale tilstede fra Selvhjælp. Der er kaffe og kage.  
Tilmelding ikke nødvendig.  
For yderligere information kontakt:  
Selvhjælp Fredericia-Middelfart – Tlf.7210 6773 eller e-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
 
 
Café Træffetid: 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse .  
 
Kræftens Bekæmpelses café er den første og tredje torsdag i hver måned kl. 15.00 - 17.00 i 
Café Krackes Gård, der har til huse i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia 
Se evt. http://www.cancer.dk/fredericialokal/ 
 
 
Mænd med kræft 
Mandegruppe under Lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse i Fredericia. 
 
Har du mod på og lyst til at deltage i ”Mande-Gruppen” er du velkommen til at sende en mail til 
initiativtageren Jerry E. Zentio på mail: jerry.zentio@mail.dk eller ringe på tlf. 5055 2038. 
 
 
Data-café 
Arrangør: Ældre Sagen  
 
Datacaféen holder åbent i Frivilligcentret den 1. og 3. onsdag i måneden, kl. 10 - 12. 
Yderligere oplysninger om Ældre Sagens Data-café kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
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Café Krackes Gård og Børns Voksenvenner Fredericia 
inviterer alle interesserede til et spændende café arrangement med temaet  
 

”Hvad er kærlighed” 
 
Et foredrag ved psykoterapeut Britt Højmark, om de 5 kærlighedssprog .  
Britt Højmark vil i foredraget beskrive de enkelte sprog og hvilken betydning de har for vores 
selvværd. Hun tager udgangspunkt i kommunikation med børn. Foredraget vil være håndgribeligt og 
der inviteres til en åben dialog. 
 
Tidspunkt:  Torsdag den 27. november kl. 18.30 - 20.30 
 
Sted:  Café Krackes Gård, Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63 
 
Der er kaffe/te og småkager, og arrangementet er gratis. Max 30 personer, først til mølle… 
 
Tilmelding til Frivilligcenteret senest 24.11.2014: tlf. 2072 2413 eller på mail:  
projektmedarbejder@fc-fa.dk. Alle er velkomne ! 
 

 

Café Krackes Gård og Selvhjælp Fredericia–Middelfart:  
Oplever du at have et barn, der ikke er som andre? Så se her… 
 
Alle interesserede er velkomne til et åben-Café arrangement, hvor man kan møde Gitte, der fortæller 
om det at være udfordret på sin forældrerolle, ved at have et barn med vanskeligheder. Der vil 
efterfølgende være mulighed for at snakke og stille spørgsmål til, hvordan man kan dele sine 
erfaringer med andre forældre i lignende situationer – eventuelt med henblik på dannelse af en 
netværksgruppe. 
 
Sted:  Café Krackes Gård i Frivilligcentret, Vendersgade 63, 7000 Fa. 
Tidspunkt:  Torsdag den 4. december 2014, kl. 18.30 –20.30 
 
• Der serveres kaffe og the, og arrangementet er gratis. 
• Der er ingen tilmelding, da dette er et åbent arrangement for alle  
 interesserede.  
 
Vi glæder os til at se dig/jer.  
På gensyn! 
 

 

 



          

4 
 

 

Dialogmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 17.00-20.30 på Fredericia Uddannelsescenter 
mellem frivillige sociale foreninger, Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia, med temaet 
 
”Hvordan skabes det gode samarbejde/de gode relationer mellem frivilligverdenen og Kommunen?” 
og ”Gennemgang af kriterierne for tildeling af støtte fra § 18-puljen” 
 
Oplæg v/Thomas P. Boje, professor ved RUC, og Nis Grønager, konsulent ved Fredericia Kommune. 
Aftenens tovholder er Peter Hermann, proces- og udviklingskonsulent ved Uddannelsescentret. 
 
Dialogmødet afholdes på Uddannelsescentret, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia. Invitationen er 
udsendt i oktober måned. Invitationen sættes tillige i Elbobladet. Vi prøver således at nå ud til alle de 
relevante foreninger og grupper, men skulle I få kendskab til nogle, der ikke har fået en direkte 
invitation, vil vi opfordre jer til at give dem en kopi af invitationen. 
 
Tilmelding til Hanne Bylov, mail: hanne.bylov@fredericia.dk 
 

 

Mamma Mia – Fredericias Internationale Mødregruppe 
Hvis du er højgravid, eller din baby er op til 1 år, er du velkommen i 
 

 
 

Vi mødes hver tirsdag kl. 10.00 – 13.00. 
 

Vi arrangerer interessante og relevante foredrag  
med udgangspunkt i mødrenes egne ønsker og idéer. 

 
Kom og mød andre mødre og børn i Mamma Mia, eller kontakt Frivilligcentret på 7210 6770  

eller mail sekretar@fc-fa.dk, hvis du vil høre nærmere. 
Det koster ikke noget at være med. 

 
Tirsdag den 25. november, kl. 10.30 

vil tandplejer Maiken Feddersen, Den kommunale tandpleje, 
fortælle om tandpleje for små børn. 
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Lokaleudlån i Krackes Gaard 
Det er nu I kan booke lokaler vedrørende 1. halvår 2015. De foreninger, der låner lokale til faste 
møder i Krackes Gård, skal desuden bekræfte fortsat ønske om brug af lokale i 1. halvår 2015.  
Såfremt dette ikke bekræftes, vil lokalerne ikke fortsat være reserverede.    
Henvendelse vedr. lokaler kan ske til Husgruppen på tlf. 7210 6770 eller på mail:  
husgruppen@fc-fa.dk 
 

Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Se den opdaterede på www.fc-fa.dk 
Rettelser eller nye oplysninger sendes til mail: husgruppen@fc-fa.dk 
 
Til kalenderen: 
 

• Dialogmøde  
mellem frivillige sociale foreninger, Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia. 
Tid:  Tirsdag den 18. november 2014, kl. 17.00-20.30     
Sted: Uddannelsescentret, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia 
Tilmelding til Hanne Bylov på mail: hanne.bylov@fredericia.dk 

 
• Et foredrag  ved psykoterapeut Britt Højmark, om de 5 kærlighedssprog.  

Arrangør: Café Krackes Gård i samarbejde med Børns Voksenvenner. 
Tidspunkt:  Torsdag den 27. november kl. 18.30 - 20.30 
Sted:  Café Krackes Gård, Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63 
 

• Auktion  på de 12 donerede originale jubilæums- kunstværker. 
Tidspunkt: Fredag den 28. november 2014, kl. 16.00 
Sted:  Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63. 
 

• Tøjbytte-Café 
Tidspunkt: Tirsdag den 2. december 2014, kl. 15.00 
Sted:  Café Krackes Gård, Vendersgade 63. 
 

• Åben-café arrangement  om det at være udfordret på sin forældrerolle. 
Oplever du at have et barn, der ikke er som andre ? 
Arrangør: Café Krackes Gård og Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
Tidspunkt: Torsdag den 4. december 2014, kl. 18.30 
Sted:  Café Krackes Gård, Vendersgade 63. 

 
Julelukket 
Frivilligcentret holder julelukket den 22.12.2014 – 04.01.2015 (begge inkl.) 
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