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 Nyhedsbrev oktober 2022 

       
 

     

 
Frivilligcenterets Frivillig Fredags-arrangement  
Fredag den 23. september blev der, i forbindelse med Fredericia Sundhedsuger, holdt Frivillig Fredag i 
Sundhedshusets foyer med bl.a. frivilligmarked, hvor der var mulighed for at få en snak med de frivillige                
i de 13 forskellige frivillige foreninger og tilbud, der var repræsenteret. 

Der var en god og hyggelig stemning, gratis kaffe og kage,          
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Ildsjælsprisen 2022 
Årets Ildsjælspris blev ved Frivilligcenterets Frivillig Fredags-arrangement overrakt til Fredericia Krisecenter for 
Kvinder, der dagligt yder en særlig indsats overfor kvinder og børn. Prisen blev overrakt af Kirsten Hassing, 
næstformand i Fredericia Kommunes Senior- og Socialudvalg. 
 
I indstillingerne lyder det: 
 
Jeg vil gerne indstille Fredericia Kvinde Krisecenter´s frivillige til ildsjæle prisen.  
 
40-50 frivillige skiftes til at have vagter, dag, aften og weekender, de gør et kæmpe stykke arbejde. De sørger for at 
kvinderne får støtte og omsorg, og endnu vigtigere, sørger for at kvinderne er i sikkerhed på krisecentret. 
Aldrig nogle sure miner, alle hjælper alle, både med vagtbytte, rengøring, indsamling af tøj og møbler til kvinderne når 
de flytter fra stedet. 
  
De frivillige fortjener virkelig at blive anerkendt for deres kæmpe arbejde, DA DE GØR EN STOR FORSKEL. 😉 
 

 
 
Fredericia Krisecenters fundament bæres af frivillige. Krisecentret er en forening og foreningens medlemmer er de 
frivillige der sikrer omsorg, støtte og sikkerhed for krisecentrets voldsramte kvinder og deres børn, alle aftener, nætter 
og weekender året rundt.  
Vi beder aldrig forgæves om hjælp, det er uanset om der skal dækkes vagter, findes tøj, møbler eller andre opgaver, 
hvor vi har brug for en ekstra hånd.  
 
Selv under Corona nedlukningen tilbød en håndfuld frivillige at tage en ekstra tørn, da vi skulle passe på og begrænse 
antal hænder, så vi ikke fik båret Corona smitten ind på krisecentret.  
 
Hvis en af vores frivillige må sætte sine opgaver på pause på grund af sygdom eller andre udfordringer, stiller vores 
frivillige op og hjælper med at løse udfordringerne og dække vagterne. Fællesskabet bakker op. 
Vores frivillige er uundværlige for Fredericia Krisecenter. Vi skylder dem en stor tak for deres kæmpe indsats i kampen 
for voldsramte kvinder og deres børn 

 

STORT TILLYKKE til Fredericia Krisecenter for Kvinder ! 
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Peer Partnerskabet                                                                   
Hos Peer-Partnerskabets forskningsprojekt Håb og Selvbestemmelse i hverdagslivet rundede vi i september 
en kæmpe milepæl, nemlig vores inklusionsmål på 284 deltagere. Projektet har igennem tre år haft et samarbejde 
med bl.a. Fredericia kommune, hvor vi har testet gruppeforløbet Vejen til hverdagslivet med afholdelse i 
Frivilligcenter Fredericia. Projektet løber indtil og med januar 2023. 

Vi vil gerne sige tak for hjælpen og jeres vedholdenhed. Uden vores fantastiske frivillige, samarbejdspartnere og 
deltagere, ville vi aldrig været nået i mål. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har været i kontakt med projektet til 
en fejringsreception i Fredericia Sundhedshus mandag d. 7. november 2022, kl. 13.00-15.00. 
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Grow Your Life  
Medaljemarch 2022 
 

 
 
13 friske deltagere – og en hund - gik den 5 km lange rute til årets Medaljemarch lørdag den 8. oktober.          
Det var 6. år i træk, at Grow Your Life deltog i marchen.  GODT GÅET ! 

 
 
Virksomhedsbesøg 
Onsdag den 12. oktober besøgte Grow Your Life Fredericia Kommunes Genbrugsstation på Nordre Kobbelvej, 
hvor Sevda, Ulla og Erik viste rundt og fortalte om de mange forskellige typer affald og muligheden for genbrug 
og genanvendelse.   
Det var et par interessante timer, der sluttede af med en medbragt sandwich i kantinen. 
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Adventskalender til børn i trængte familier 
Vil du være med til at gøre små smil større… 
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Tillykke til Solstrålen ! 

    
Fodbold på Tværs 2022 
Onsdag den 14. september blev årets fodboldturnering ’Fodbold på Tværs’ afholdt i Fredericia Idrætscenter. 
12 hold var tilmeldt turneringen.  
Solstrålen blev turneringens vindere, og Bente Ankersen, medlem af Senior- og Socialudvalget, overrakte 
pokalen. 
  

Stort tillykke til turneringens vinder og tak for hjælpen til de mange trofaste frivillige ! 
 
 

 
Kursus i sociale medier 
Få hjælp til at oprette din forening/gruppe på facebook, og lær at begå dig på de sociale medier. 
Kurset vil bestå af et oplæg, og praktisk hjælp til at komme i gang. 
Man skal selv medbringe en PC. 
 
Tid:  Tirsdag den 25. oktober 2022, kl. 18.30-20.00.  
Sted: Frivilligcenter Fredericia, Dronningensgade 97, bygn.B. 
Hvem: Frivilligcenterets medlems- og brugerforeninger.  
 
Der er 15 pladser. Først til mølle. 
Tilmelding senest torsdag den 20. oktober 2022 til Charlotte på e-mail post@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6770. 
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Invitation til ”Danmark spiser sammen” 
Kom og deltag i en hyggelig fællesspisning 

på Postgården, Oldenborggade 4, 7000 Fredericia 
tirsdag den 8. november 2022, kl. 12.00 til 14.30. 

 
Deltagerbetaling 50,- kr. for buffet, en øl, vand eller et glas vin samt kaffe og dessertkage. 

 
Du kan tilmelde dig spisningen fra fredag den 14. oktober 2022 kl. 9.00.                       

Sidste frist for tilmelding er fredag den 28. oktober 2022 kl. 12.00. 
 

Tilmelding enten på Ældre Sagen Fredericias hjemmeside  
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/fredericia 

 
eller på: 

 
Telefon 2498 8556 med efterfølgende indbetaling af de 50,- kr. på 

konto: Reg. 3001 kontonr. 12762585 eller MobilPay: 876143. 
 

Du er først tilmeldt, når du har betalt. 
 

Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at deltage.  
Max 60 deltagere.  

 
Med venlig hilsen 

Ældre Sagens lokalbestyrelse Fredericia. 
 
 

 
Hotel Postgården 
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   Frivilliggruppen i Fredericia mangler frivillige venskabs-personer  
 
Vi har familier fra både Syrien og Ukraine, der ønsker kontakt med danskere.     
Måske er det dig? 
 

 
 
 

Kontakt frivilligkoordinator Lisbeth i Fredericia på e-mail: agerskov.lisbeth@gmail.com 
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Et travl efterår er i gang og lige om lidt kan vi fejre 1-års fødselsdag i Sundhedshuset – tak til jer alle for hjælpen 
med at få det ”nye” Frivilligcenter til at fungere. 
 
Frivilligcenteret har i de seneste måneder arrangeret og afviklet ”åbent hus” for de andre aktører i 
Sundhedshuset, vi har afholdt ”Fodbold på Tværs”, afholdt Frivillig Fredag for frivillige foreninger og 
interesserede borgere, og fået uddelt årets ”Ildsjælspris”. 
Endvidere har vi afholdt ”Særlig Søndag” i Tøjhuset for borgere med funktionsnedsættelser, og vi er i gang med 
arrangere endnu en ”Særlig Søndag” i slutningen af november samt vores juleaftensarrangement for udsatte 
borgere den 24.12.2022 i Det Bruunske Pakhus. 
Udover det er frivillige i gang med at samle ind til adventsgaver til børn i trængte familier. 
 
Har du lyst til at donere lidt penge til adventsgaver eller vores juleaftensarrangement, så kan det gøres via 
mobilepay 902960 mrk. ’Adventsgaver’ eller ’Juleaften’. På forhånd mange tak.  
 
På vores hjemmeside www.fc-fa.dk har vi som noget nyt fået en lille video om Frivilligcenter Fredericia og  
mange af de tilbud, som findes her i Frivilligcenteret. 
Videoen er blevet til på baggrund af Risskov Mediehus ApS og en lang række annoncører.  
Vi vil gerne sige mange tak for opbakningen til alle, der har gjort denne video mulig. 
 
I ønskes alle et godt og lunt efterår. 
 
Venlig hilsen 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  

 
 

 

NYT FRA CENTERLEDEREN                                                                                                 
Kære alle 
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DET SKER - Sæt X i kalenderen:  
Aktivitet:        Hvornår:                       Hvor:                          Hvad:           Hvem:  
Voksen Værket Onsdag kl. 15.30-17.30 i lige uger. Frivilligcenteret, 

Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge og 
kreativitet. 

Alle er velkomne ! 

Kursus i 
Sociale medier 

Tirsdag den 25. oktober 2022, 
Kl. 18.30-20.00. Der er 15 pladser. 
Tilmelding: 
post@fc-fa.dk eller  
tlf. 7210 6770. 

Frivilligcenteret, 
Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Oplæg og praktisk 
hjælp. 

Frivilligcenterets 
medlems- og 
brugerforeninger. 

Økonomi Café  Torsdag kl. 17.30-19.00.            
Husk tidsbestilling ! 
E-mail: post@fc-fa.dk eller       
tlf. 7210 6770. 

Frivilligcenteret, 
Dronningensgade 97, 
bygn. B.  

Økonomisk 
rådgivning.  

Udsatte borgere  

Café  
Mød Hinanden 

Onsdag i lige uger, 
kl. 13.30-15.00.  
Tilmelding til Charlotte på 
post@fc-fa.dk 

Frivilligcenteret, 
Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Alle er velkomne ! 

Tøjbytte Café Næste gang er: 
Tirsdag den 8. nov. 2022,            
kl. 14.00-16.00. 

Foyeren i 
Sundhedshuset, 
Dronningensgade 97. 
 

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

Alle er velkomne ! 

Særlig Søndag Næste gang er søndag den 27. 
november 2022, kl. 14.00. 
Kontakt Kristine, hvis du vil høre 
nærmere: 
projektmedarbejder@fc-fa.dk  

Panorama Biografen 
Fredericia. 

Fællesskab på 
tværs, 
samvær, hygge og 
en god film. 

Borgere 18+ med 
funktionsnedsættelser 

 
 
 

 
Foto: Per Bille, Aarhus 

 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia. 


