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Årets Ildsjæle 2017 
 
 
Ildsjælsprisen gik i år til frivilliggruppen i proj ekt Grow Your Life.  
Gruppen blev indstillet og valgt bl.a. med den begrundelse, at de frivillige gør et stort stykke arbejde for unge 
mennesker med særlige udfordringer, de gør det muligt for dem at deltage i projektets forskellige tilbud, hvad 
enten det drejer sig om musik, syning, drama eller madlavning, og møder borgerne i øjenhøjde. Man kan som 
udefra kommende mærke det stærke sammenhold, der er i Grow Your Life, og ved afslutningsfesterne se, 
hvordan borgerne stråler og er stolte over at være med, og derfor fortjener de Årets Ildsjælspris.    
 
Prisen blev overrakt af formanden for Social- og Omsorgsudvalget Henning Due Lorentzen ved Frivillig 
Fredags-arrangementet i Tøjhuset fredag d. 29. september 2017.  

 
Stort tillykke til Grow Your Life ! 

 
Grow Your Life fortsætter… 
Frivilligcenter Fredericia og Fredericia Kommune har den 12. oktober 2017 aftalt rammerne for det videre 
forløb af Grow Your Life de kommende 4 år, så nu kan der komme gang planlægningen af aktiviteter af de 
kommende moduler i projektet, der betyder så meget for en stor gruppe borgere. 
 
Fra Frivilligcenteret en stor tak til byrådet og ti l Voksenservice for et konstruktivt samarbejde! 
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Grow Your Life’s afslutningsfest 
Projekt Grow Your Life er startet op på modul 4, hvor 30 borgere og 10 frivillige mødes til aftenskoletilbud, 
fællesture og caféarrangementer.  
Modulet afsluttes med en afslutningsfest med temaet ’cirkus’ søndag 26. november kl. 12.00-15.00 i 
Tavlehallen på Den Kreative Aftenskole, hvor familie, venner og samarbejdspartnere er velkomne.  
Tilmelding til afslutningsfesten kan ske til Kristine på mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk  eller tlf. 2072 2413. 
 
Der vil desuden være generalprøve på cirkusforestillingen lørdag den 25. november, kl. 16.00, hvor byens 
borgere – og især børn - er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig. 
 
 

 
 
 
Efter afslutningsfesten vil der fortsat være café og fællesture for borgere og frivillige i projektet, som slutter 
med udgangen af marts 2018. Herefter vil det nye Grow Your Life slå dørene op for flere moduler og nye tiltag 
for borgere i målgruppen. 
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NYT FRA FORENINGERNE 

 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
Søndagskaffe i Fredericia 
Selvhjælp inviterer borgere i Fredericia Kommune på søndagskaffe den anden søndag i måneden forskellige 
steder i kommunen.  
Formålet med søndagskaffen er at skabe større netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre.  
 
Næste søndagskaffe i Fredericia er:  
den 12. november 2017, kl. 15.00-17.00 Den 10. dece mber 2017, kl. 15.00-17.00 
City Bowling, Vendersgade 65, 7000 Fredericia Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fa. 
Selvhjælp donerer kage. Kaffen koster 25 kr. 
 
Fredericia Kommune støtter projektet via Værdighedspuljen. 
 
Tilmelding til Selvhjælp på tlf. 7210 6773 eller ma il: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
 
 

 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Fredericia mangler frivillige 
Er du god til at forklare, og er du interesseret i at hjælpe børn, unge og voksne af anden etnisk baggrund med 
fag som dansk, matematik, fysik/kemi, fremmedsprog og samfundsfag - og er du samtidig optaget af at arbejde 
med sproglige og sociale udfordringer? 
 
Hvis ”JA”, kan vi tilbyde et miljø, hvor der arbejdes med kommunikation og samfundsvilkår. 
 
Arbejdsindsatsen kan udmunde i en personlig udvikling, som DU kan bruge i din fremtidige færden på en 
uddannelse eller i en erhvervskarriere. Desuden kan du for din indsats få udleveret et frivillighedsbevis, som 
også kan bruges til at vedlægge ansøgning til uddannelse og arbejde. 
 
Hvis det er noget for DIG, så kontakt os gerne for at høre mere om jobbet 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe er et netværk af frivillige, der gennem mange forskellige aktiviteter 
støtter etniske minoriteter med at blive en del af det danske samfund.  
 
Lektiecaféerne er et vigtigt tilbud til børn og unge, som ikke kan få hjælp af deres forældre, og som derfor har 
behov for ekstra støtte til lektielæsningen, så de kan få det fulde udbytte af folkeskolen og ungdoms-
uddannelserne. 
Lektiehjælpsordningen stilles også til rådighed for voksne, både i forbindelse med dansktilegnelse og i 
forbindelse med videreuddannelse på bl.a. VUC, Gymnasiet, IBC og Social- og Sundhedsskolen. 
 
Du finder os her:  Krackes Gaard,  

Vendersgade 63 tv., 7000 Fa.  
Åbningstid mandag-torsdag, kl. 17.00-20.00.

 
Kontakt:  formand Ulla Mather, tlf. 6160 2274 eller mail: ulla@mather.dk,  
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Walk & Talk 
Frivillige søges til ny netværks-gå-gruppe… 
Gruppen henvender sig til lidt yngre borgere, der er meget alene, som ikke har ret meget netværk eller som 
ønsker at udvide sit netværk.   
Vi mødes hver 2. onsdag (i lige uger), går en tur, og slutter af med en kop kaffe. Hvis vejret er til det, vil vi tage 
kaffen med os, og nyde den et sted i det fri. 
 
Det handler mest om samvær og mulighed for at tale om stort og småt, mens vi går en tur i vores dejlige by.   
Vi går minimum ½ time, og som frivillig kan du hjælpe med at snakke med de borgere, der er med på turene, 
være med til at sørge for, at ingen sakker bagud eller går alene. Efter gåturen drikker vi kaffe i Frivilligcentret, 
og vi hjælpes ad med at brygge kaffe, dække bord og rydde op efter os, inden vi går hjem. 
 
Har du lyst til at møde andre og samtidig få lidt frisk luft, så kom og vær med. Der er ingen krav til alder eller 
baggrund, blot lysten til at gå en tur sammen med andre. 
 
Vi mødes onsdag i lige uger kl. 19.15 ved Frivilligcentret, Vendersgade 63, 7000 Fredericia 
 
Vi glæder os til at se dig, og DU er hjertelig velkommen. 
 
Kontakt Frivilligcenter Fredericia på mail sekretar@fc-fa.dk  eller tlf. 7210 6770, hvis du vil høre mere. 
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To nye caféer åbner. 
’Café Økonomi’ 
Frivilligcenter Fredericia åbner ”Café Økonomi” torsdag den 2. november 2017, kl. 17.00 i Vendersgade 63. 
Caféen holder åben hver torsdag i tidsrummet kl. 17.00 – 19.00, hvor der vil være mulighed for rådgivning og 
hjælp på det økonomiske område. 
Formålet med rådgivningen er at hjælpe udsatte borgere til at få overblik over deres økonomiske situation. 
Målet er, at borgeren på længere sigt selv kan mestre sin økonomi og derved få en bedre livskvalitet.  
Borgere kan i vores ’Café Økonomi’ få uvildige råd og vejledning af fire kompetente frivillige fra Frivilligcentrets 
’Frivilligbank’, der har en baggrund som fx bankrådgiver, revisor og jurist. De rådgiver om budgetlægning, 
afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering og om hvordan, man kan anvende sit rådighedsbeløb bedst 
muligt.  
Rådgivningen foregår under afslappede former og i uformelle rammer. Man behøver ikke at have gæld for at få 
rådgivning, men der rådgives kun om privatøkonomi.  
 
Rådgiverne tilbyder: 
•Uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning i trygge rammer 
•Overblik over økonomisk situation og motivation til at afdrage gæld 
•Vejledning i budgetlægning, gældsomlægning, prioritering af kreditorer m.v. 
•Spareråd - hvordan man får mere ud af sit rådighedsbeløb   
 
Ønskes der hjælp / rådgivning skal Frivilligcenteret kontaktes på 7210 6770 for aftale om mødetidspunkt. 
Borgere, der kontakter Frivilligcenter Fredericia bliver ikke registreret, og ansatte og frivillige har tavshedspligt. 
Er der behov for yderligere oplysninger kan Louis Lindholm kontaktes på: louis.lindholm@fc-fa.dk 
 
 
’Samværs Café’ 
Frivilligcenter Fredericia åbner en samværs café 
 

onsdag den 8. november 2017, kl. 19.00 i Vendersgad e 63. 
 
Caféen holder åben hver anden onsdag (i ulige uger) i tidsrummet kl. 19.00 – 21.00, hvor der vil være 
mulighed for socialt samvær, en kop kaffe og en snak.  
 
Formålet med caféen er, at borgere med et spinkelt netværk får mulighed for at møde ligesindede samt evt. 
danne netværk og relationer, og der lægges stor vægt på fællesskabet. Målet er, at deltagerne på længere sigt 
kan fremme deres muligheder for at indgå i nye sociale netværk og frivillige sammenhænge, og derved få 
mulighed for at få bedret deres livskvalitet.  
 
Caféen foregår i Frivilligcenter Fredericia under afslappede former og i uformelle rammer. De frivillige, som er 
tovholdere på caféen, vil på skift sørge for, at der er kaffe på kanden og tid til en snak.                              
Deltagelse er uforpligtende og alle er velkomne. 
 
Borgere, der kontakter Frivilligcenter Fredericia bliver ikke registreret, og ansatte og frivillige har tavshedspligt. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Ønsker du at være med kan du tilmelde dig på tlf. 7210 6770 eller møde op i Vendersgade 63 onsdag i ulige 
uger kl. 19.00. 
Vil du vide mere, kan Charlotte/Frivilligcentret kontaktes på mail: sekretar@fc-fa.dk 
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- Livshistorie på computer, tablet & smartphone 
 

Min Livshistorie 
Frivillige søges til at hjælpe medborgere med digit al livshistorie 
Fredericia Kommune ønsker i samarbejde med Frivilligcentret at etablere livshistorie-caféer til brug for 
borgerne i Fredericia, så borgere kan få hjælp til at få bevaret minder og livshistorie til glæde for sig selv og 
pårørende. Derfor søges der frivillige, der kan hjælpe medborgere med systemet ’Min Livshistorie’.  
 
De frivillige vil blive undervist af konsulenterne i ’Min Livshistorie’, så de bliver ”superbrugere” i systemet og 
kan hjælpe borgerne i livshistorie-caféerne, og Fredericia Kommunes demenskonsulenter tilbyder desuden at 
holde informationsmøder om demens, så de frivillige klædes på til at møde borgere med begyndende demens.  
 
Vi forestiller os livshistoriecaféer 1-2 gange om måneden, men det er noget, de frivillige skal være med til at 
sætte rammerne for. De frivillige vil bl.a. kunne hjælpe med at oprette borgere i systemet samt selve brugen af 
systemet herunder at sætte video, billeder og tekst til værdifulde minder, der ønskes gemt. 
 
Om Min Livshistorie:  
Min Livshistorie er et lukket digitalt system, hvor du ejer alle dine minder, og uden nogen former for reklamer 
eller lign. Du kan oprette, udbygge, genkalde og gemme dine livshistorier i billeder, lyd, video og tekst, til 
glæde for dig selv og dine nærmeste i generationer. Du kan dele din livshistorie med dem, du holder af, 
ligesom du kan definere, hvem der må se hvad.  
Min Livshistorie er et kommunikationsredskab, der hjælper med at bevare din identitet hele livet igennem. 
Grundstenen i ens identitet, selvforståelse, er et vigtigt omdrejningspunkt for samværet med familie og venner, 
og samtidig et rigtig godt redskab for evt. plejepersonale på aktivitets- og plejecentre, når/hvis den tid kommer. 
Dine livshistorier er vigtige at få gemt, før de bliver glemt. Med historien samlet ét sted ”lige ved hånden” bliver 
Min Livshistorie et enestående afsæt for at skabe og udbrede små og store stjernestunder. 
Man kan rigtigt meget med Min Livshistorie, og det uanset alder og teknisk kunnen. Min Livshistorie er for alle, 
der gerne vil fortælle og dele deres historier. Der er derfor, vi hedder Min Livshistorie, for fokus er på borgeren 
og de gode fortællinger. 
 
Kontakt Frivilligcentret på tlf. 7210 6770 eller mail: sekretar@fc-fa.dk, hvis du kunne tænke dig at hjælpe 
medborgere med deres livshistorie.  
 
 

CAFÉ KRACKES GAARD i Frivilligcentret 
Café Træffetid 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse i Fredericia.  
Café i Frivilligcentret den 1. og 3. torsdag i måneden, 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. Se efterårets program her. 
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Tøjbytte-Caféen 
Ryd op i garderoben, og kom og gør et KUP.      
Læg et stykke tøj, og ta’ et stykke tøj. 
Tøjet skal være pænt og rent, og anvendeligt for 
andre.  
Tøjbytte gælder både dame-, herre- og børnetøj.  

Næste Tøjbytte-café:   
Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00 
 

Alle er velkomne ! 

 
Café for førtidspensionister og flexjobbere 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart har åben café for førtidspensionister og flexjobbere med erfaringsudveksling 
og relevante temaer.  
Er du på førtidspension eller i flexjob, og har du lyst til at mødes med andre i lignende situation på tværs af 
alder og køn, så mød op i cafeén, som finder sted i Frivilligcenter Fredericia den 2. onsdag i måneden            
kl. 10.00-12.00.  Der er ingen tilmelding. Bare mød op, hvis du har tid og lyst. Vi glæder os til at se dig. 
 
 
 

  Nu er der ikke længe til jul – hjerternes fest   
Tiden, som børn forbinder med gaver og det at glæde hinanden. 

Men også i Fredericia findes trængte familier, hvor fx en julekalender til børnene ikke er en mulighed. 
 

Her kan DU hjælpe… Har du lyst til at bidrage, kan du  
 

* købe en lille ting eller to, til en dreng eller pige i alderen 3- 13 år 
 

* købe 4 adventspakker eller 24 mindre pakker, til en komplet pakkekalender til èt barn. 
 

* donere noget intakt og brugbart, rent og pænt tøj eller legetøj, som du har liggende i gemmerne. 
 

Har du lyst til at donere sådan en gave, kan du i perioden 18. oktober-13. november 2017 aflevere den i 
Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63 i kontorets åbningstid mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 10-12. 

 
Nyindkøbte gaver bedes pakket ind, og sæt en seddel  på om gaven er til en dreng eller pige og ca. alder.  

Brugt legetøj skal ikke være indpakket.  
 

Frivilligcentret sammensætter efter indsamlingen så mange pakkekalendere som muligt til børn i alderen         
3-13 år, og formidler kontakten til de trængte familier bl.a. i samarbejde med Red Barnet. 

 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Liv Christina i Frivilligcentret, tlf. 72106770 eller mail: 

frivilligcenterjulekalender@email.dk 
 

TAK !  
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Returnering af chipnøgler til Frivilligcentret  
Efter en gennemgang af vort nøglesystem fremgår det, at mange udleverede chipnøgler ikke har været i brug i 
meget lang tid. Nogle nøgler har endda ikke været i brug siden 2012!  
Derfor, hvis du ikke længere er tilknyttet Frivilligcentret eller en lokal frivillig social forening/gruppe, og/eller ikke 
har planer om at bruge vores lokaler fremadrettet, bedes du returnere nøglen.    På forhånd mange tak ☺☺☺☺ 
 
Til brugerne af Frivilligcenter Fredericias lokaler 
Vi er meget glade for, at så mange foreninger/organisationer benytter Frivilligcentrets lokaler, og vi vil gerne 
have, at I hjælper os med at holde rent og pænt i det smukke gamle hus. 
 
Det er desværre vores erfaring, at det kniber med at  
 

� lukke hoveddøren, når alle deltagerne til mødet er mødt. Hvis man sætter haspen på eller en paraply i 
døren og går til møde, kan uvedkommende færdes rundt i huset… 

 
� huske at vaske op efter sig. Der er et program (45˚) på opvaskemaskinen, der kun tager ca. ½ time. 

Den nye opvaskemaskine har ’aqua-stop’, så huset må gerne forlades, selv om opvaskemaskinen 
kører… 

 
� al servicen bliver vasket op. Dét, der ikke kan være i maskinen, skal vaskes op i hånden og stilles på 

plads i skabene… 
 

� tørre mødeborde og køkkenborde af efter endt møde… 
 
Husk at aflevere lokaler og køkken i den stand, som  du gerne selv ville modtage dem i ! 
 
På forhånd mange tak ! 
Ansatte og frivillige 
Frivilligcenter Fredericia 
 
Bliv frivillig ☺☺☺☺ 
Fællesskabet omkring de aktiviteter, der drives af frivillige og foreninger, kaster livsglæde, mod og livslyst af 
sig - og det smitter! Alle steder, i værestederne, i foreningerne og på lokalcentrene, er der plads til dig, der har 
lyst til at være med. 
Når man vælger at hjælpe andre, glæder man ikke alene andre, men også sig selv. Frivilligheden giver gode 
venskaber, stærkt netværk og spreder glæde i dagligdagen.  
Det er selvfølgelig vigtigt at finde den rette hylde at lægge din frivillige hat på.  
Kom og bliv inspireret til den mangfoldige frivillighed i Fredericia… Kig ind i Frivilligcentret til en uforpligtende 
snak om dine ønsker og forventninger til et frivilligt arbejde. Vi vil guide dig rundt i byens mange tilbud. 
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NYT FRA DAGLIG LEDER 
Udsatterådet. 
Første opgave for det nye Udsatteråd er, at informere om kommunevalget og hjælpe de udsatte borgere til at 
afgive deres stemme. Derfor er der arrangeret forskellige aktiviteter i forbindelse med kommunevalget: 
 

Valg for alle den 21. november -  Sæt kryds ved dem okratiet 
 

Udsatterådet i Fredericia vil gerne sammen med byen s væresteder  
fejre demokratiet ved kommunalvalget den 21. novemb er. 

 
Aktiviteter på valgdagen den 21. november: 
 

• Valgstederne er åbne fra kl. 8.00 til 20.00. 
 
• Kl. 9.30 Morgenmad og kaffe i Misbrugscenterets to væresteder Kontakten og Havnecaféen.                 
  Der vil være mulighed for efterfølgende at følges ad til det valgsted, hvor man skal stemme. 
 
• Stoppestedet tilbyder morgenbrød og ribbenssandwich til de visiterede borgere i værestedet.          
   Her vil der også være mulighed for at få hjælp til at komme til afstemningen eller                                      
   at brevstemme i dagene op til valget. 
 
• Kl. 11.00 Havnecaféen byder på en let frokost. 
 
• Kirkens Korshærs Varmestue er åben kl. 16.00-20.00, og byder på valgflæsk kl. 18.00                            

 
 
Filial i Sundhedshuset 
Frivilligcenter Fredericia har lavet en aftale med Sundhedshuset om, at vi fra uge 43 åbner en ’filial’ i 
Sundhedshusets nuværende reception. 
 
Frivilligcentret flytter op i Sundhedshuset ultimo 2018, men vi har fået muligheden for at komme derop allerede 
nu, så vi kan udbrede kendskabet til den frivillige verden, herunder de mange frivillige sociale foreninger, der 
er i Fredericia Kommune.  
 
Flere og flere borgere vil bruge Sundhedshuset i takt med at læger, apotek mv. flytter derop, og vi får en unik 
mulighed for allerede nu, at være synlige og udbrede vores tilbud, og hjælpe borgere i muligt omfang. 
Det er for os alle en unik mulighed for at stå ”skulder ved skulder” og sætte den frivillige verden på agendaen - 
med det for øje at synliggøre de mange tilbud, vi sammen har på ’hylderne’ til gavn for borgerne i 
Fredericia. 
 
I første omgang vil vi være i Sundhedshuset tirsdag og torsdag mellem kl. 10.00-13.00 , og så ser vi tiden an. 
 
Tanken er, at en af de ansatte fra Frivilligcenter Fredericia vil være i receptionen sammen med en frivillig fra 
enten vores Husgruppe, en forening eller et medlem af Frivilligcentrets bestyrelse. 
 
Har I tid og lyst til at være med, så send venligst en mail til Frivilligcenter Fredericia på: sekretar@fc-fa.dk  
 
Har I gode idéer eller forslag til nye tiltag, modtages de med glæde. 
Venlig hilsen Louis Lindholm, Frivilligcenter Fredericia, mail: louis.lindholm@fc-fa.dk 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, mail: sekretar@fc-fa.dk 
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Frivillig Fredag – billeder fra en dejlig dag 
 

 
 

 
 

 
 

 En stor tak til alle som var med til at gøre det til en rigtig dejlig dag ! 


