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Nyhedsbrev september 2016    
 
 
Frivilligfest 2016 

 
 
 

 
Vi nærmer os frivilligfesten, og cirka 300 har tilmeldt sig i år. 

 
Vi glæder os over de mange tilmeldinger, og ser frem til en rigtig hyggelig aften ! 

 
På gensyn ! 
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Frivillighuset har 20 års jubilæum 
Frivillighuset (Dansk Flygtningehjælp) kan fejre 20 års jubilæum, og derfor inviteres til 
  

Åbent Hus torsdag d. 1. november 2016 kl. 15:00 til  17:00 
i Frivillighusets lokaler Vendersgade 63. 

 
 
 
 
 
 
 
ForeningsTilskud.dk er er hjemmeside, som tilbyder vejledning om fundraising, en database med 
tilskudsordninger og nyheder om ansøgningsfrister, nye ordninger, kurser og arrangementer m.m. 
   
FUNDRAISINGGUIDEN – vejledning om fundraising 
Denne guide henvender sig til alle, der på frivillig basis har behov for at rejse penge til et projekt, en 
anskaffelse eller en aktivitet. 
 
Guiden både kan bruges som en praktisk håndbog, hvor du kan håndplukke gode råd - eller som en 
vejledning, hvor du hjælpes igennem et egentligt projektforløb. Her kan du også finde værktøjer og skabeloner, 
der hører til de forskellige faser. 
 
TILSKUDSDATABASEN er lavet specielt til det frivill ige foreningsliv.  
Tilskudsdatabasen indeholder mere end 200 tilskudsordninger fordelt på EU-programmer, danske statslige 
ordninger, nordiske ordninger, private fonde samt tilskudsmuligheder fra diverse organisationer. 
Hertil kommer et antal tilskudsmuligheder og fonde, som kun kan søges inden for din egen kommune. 
 
ForeningsTilskud.dk checker ministerier og styrelser, dagblade, fonde og EU for nyheder om tilskud og 
støtteordninger. Siden opdateres dagligt. 
 
Fredericia Kommune har købt et abonnement på Foreni ngsTilskud.dk, og som et tilbud til Fredericias 
frivillige foreningsliv, er der nu mulighed for at tilmelde sig gratis. Opret dig og din forening som 
bruger  her .   

 
 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunens fundraiser Trine Rosen Madsen,                    
tlf. 2084 9579 eller mail: trine.madsen@fredericia.dk  
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Fredericia Krisecenters Støtteforening inviterer til foredrag med René Nielsen 
Rene Nielsen mistede i 1991 begge ben i en togulykke. Det betød, at den tidligere elitehåndboldspiller og 
bankrådgiver var reduceret til en højde på 113 cm. Det er hans personlige beretning om at turde udfordre et 
nyt liv uden ben, vi skal høre. 
 

Arrangementet finder sted: 
Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19.00-21.00 

på Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fred ericia 
 
 
Rene Nielsens budskab om at komme videre i livet, selv om det utænkelige sker, er aktuelt for alle. Det er en 
stærk, livsbekræftende og meget personlig beretning om at finde sig selv og turde kæmpe for at vinde den 
største sejr. Rene Nielsen har skrevet bogen ”Halv mand helt menneske”. 
Rene Nielsen er en aften værd. Hans personlige kamp er yderst vedkommende for alle.  
 
Deltagerbetaling og tilmelding 
Alle er velkomne til arrangementet.                                                                                                                        
Betalingen sker ved indgangen – kontant eller via MobilePay på 6145 7292. 

• For medlemmer koster deltagelse 100 kr.  
• For ikke-medlemmer koster deltagelse 150 kr.  

 
Der vil være mulighed for at købe en vand for 10 kr. 
Arrangementet er kommet i stand via §18 midler. Eventuelt overskud går til arbejdet med at støtte voldsramte 
kvinder og deres børn.  
 
Sidste  tilmeldingsfrist  er den  6. oktober  2016 
Send en mail eller ring, hvis du/I gerne vil deltage. Først-til mølle-princippet vil være gældende. 
Tilmelding kan også gøres via Facebook: Fredericia Krisecenters Støtteforening eller pr. e-mail 
stoetteforening@hotmail.com  
 
 
Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding: 
Kirsten Berntsen, mail berntsen.kirsten@gmail.com, tlf. 2114 0188 
Lone Damsgaard, mail loneda@live.dk, tlf. 2029 8241 
 
 

CAFÉ KRACKES GAARD i Frivilligcentret 
 
Data Café 
Arrangør: Ældre Sagen. 
Oplysninger kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
 
Café Træffetid 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse.  
 
Træffetid - Café i Krackes Gård. Vi mødes den 1. og 3. torsdag i måneden.  
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 2016-programmet på: 
https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/syddanmark/fredericia-lokalforening/kalender/ 
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Tøjbytte-Café 
Frivilligcentrets Tøjbytte-café holder åbent:   
 

• Torsdag d. 13. oktober 2016, kl. 15.00 – 17.00 
• Tirsdag d. 8. november 2016, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 8. december 2016, kl. 15.00 – 17.00 

 
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. 
 
 
 

 
 
Selvhjælp i Middelfart har fået ny adresse 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart har pr. 1. august fået ny adresse i Middelfart:  

 
Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart. 
Tlf.nr. er uændret 7210 6773. 

 
Selvhjælp i Fredericia kan du stadig finde i Frivilligcentret, Vendersgade 63, onsdag fra kl. 9.00-14.00. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart kan kontaktes på tlf. 7210 6773 eller E-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
 

 

 

Foreningen Far        
Foreningen Far rådgiver om faderskab, barsel, aktiviteter, digital post, familiejura, positivt samarbejde, 
skilsmisser og offentlige myndigheder. Rådgivningen er anonym. Forældre, bedsteforældre og pårørende af 
begge køn er velkomne.  
Personlig rådgivning: 
Tirsdag i lige uger fra kl. 19.00 til 21.00 i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63. Der er ingen tidsbestilling. 
 
Kontaktperson i Foreningen Far, Sydjylland, er Mike Povlsen, tlf. 5335 3586, mail: mrmikepovlsen@gmail.com 
 
 
 
 
Fredericia Kommunes rygestop-tilbud 
Rygestopkonsulent Susanne Salling holder rygestop-samtaler i Frivilligcentret. Vil du vide mere, så gå ind på 
www.fredericia-rygestop.dk, eller kontakt Susanne på tlf. 2252 6143 eller mail: rygestop@fredericia.dk. 
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Gratis teaterforestilling 
Mungo Park, Fredericia Kommune, Selvhjælp 
Fredericia-Middelfart og Frivilligcenter Fredericia 
inviterer til en gratis teaterforestilling om sorg. 
Teaterforestillingen vises onsdag den 12. oktober 
2016, kl. 17.00 i Tavlehallen v/Den Kreative Skole, 
Kongensgade 111, Fredericia. 

 
DØDSHJÆLP 

               en kondolenceguide for begyndere 
 
Dødshjælp er en monolog om sorg, berøringsangst 
og menneskets trang til at forstå det (måske) 
uforståelige.  
For syv år siden mistede Maja sin mor efter et hårdt 
sygdomsforløb.  
Sammen med publikum trækker hun i detektivtøjet 
og forsøger at kortlægge sorg som altopslugende 
følelse, samfundsproblem, teori, psykiatrisk 
diagnose, socialt tabu og dyb personlig livskrise. 
      

   
 
  
Forestillingen bygger dels på Maja Juhlins personlige historie og en række ekspertinterviews, som er frit 
bearbejdet i en dramatisk fortolkning. Teatret Mungo Park i Kolding har desuden samarbejdet med Børn, Unge 
og Sorg i forbindelse med arbejdet med forestillingen.  
 
 

Tilmelding kan ske ved henvendelse til Frivilligcen ter Fredericia, 
Vendersgade 63, 7000 Fredericia, 

tlf. 7210 6770 eller mail: sekretar@fc-fa.dk  
 

Først til mølle… 
 
 

                  
             Billeder fra forestillingen ’Dødshjælp – en kondolenceguide for begyndere’ 
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Nyt fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense:                                              

 

 

 
 
Nyt kursuskatalog  - kurser og fyraftensmøder i efteråret 2016. 
 
Vi gør hermed opmærksom på de mange kurser og fyraftensmøder, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
(CFSA) har til frivillige og ansatte i foreninger, frivillige organisationer og andre frivilligdrevet initiativer og 
projekter her i efteråret. 
 
På kurserne får deltagerne ikke bare mulighed for personlig og faglig udvikling. Her møder man også kolleger 
fra foreningslivet, og får netværk og værdifuld sparring på de udfordringer, man står over for i sit frivillige 
arbejde.  
 
Alle kurser er udviklet af CFSA med det mål at give deltagerne kompetencer til at udvikle, støtte, rådgive og 
opbygge relationer til de mennesker, man hjælper. 
 
Du kan downloade efterårets kursuskatalog her: http://frivillighed.dk/kurser/download-kursuskatalog 
Du kan også tilmelde dig til de forskellige tilbud under den enkelte kursusbeskrivelse på hjemmesiden: 
www.frivillighed.dk  
 
 
Projekt Frivillig åbner den frivillige verden for u nge 
Af Suzette Frovin, kommunikationskonsulent på CFSA 
 
De seneste seks år har Projekt Frivillig besøgt ungdomsuddannelser over hele landet for at fortælle unge om 
værdien af frivilligt arbejde. For jo tidligere vi starter med frivilligt arbejde, jo større sandsynlighed er der for, at 
vi fortsætter vores frivillige engagement, når vi bliver voksne. 
 

 
 
Når Projekt Frivilligs regionale konsulenter sammen med lokale foreninger besøger ungdomsuddannelser som 
gymnasier og erhvervsskoler, er det ikke usædvanligt, at unge med det samme melder sig til en frivillig tjans i 
en forening. 
 
Landsdækkende initiativ 
Projekt Frivillig er et landsdækkende, tværministerielt program mellem Social-og Indenrigsministeriet, 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Kulturministeriet. Initiativet, der blev etableret i 2010, skal 
være med til at fremme en frivillighedskultur blandt unge på kompetencegivende ungdomsuddannelser som fx 
gymnasier, HF, handelsskoler og erhvervsskoler.  
Landssekretariatet for Projekt Frivillig er en del af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Her foregår det 
koordinerende arbejde med indsatsen, mens seks regionale konsulenter, der er placeret på landets 
frivilligcentre, fremmer og synliggøre Projekt Frivillig lokalt. Regionalkonsulenterne arrangerer besøg på 
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ungdomsuddannelserne, hvor de sammen med lokale foreninger oplyser om frivillighed og tilbyder konkrete 
frivillige opgaver, som de unge kan engagere sig i. 
 
Engagementet vokser 
Efter en frivillig indsats på mindst 20 timer er de unge kvalificerede til Projekt Frivilligs Frivilligbevis. Beviset, 
der beskriver opgaverne og de kompetencer, der har været i spil, er de unges dokumentation for, at de har 
engageret sig i frivilligt arbejde. 
 
De seneste år er det gennemsnitlige antal timer, de unge bruger på frivilligt arbejde i Projekt Frivillig, steget fra 
67 timer til 74 timer pr. forløb. Det er en sigende indikation for, at unge engagerer sig og har lyst til at gøre en 
indsats, når først de er kommet i gang. 
 
Unge frivillige i foreningerne 
Både forskning og praksiserfaring viser, at der er større sandsynlighed for, at unge, der tidligt bliver intro-
duceret til frivilligt arbejde og aktiv deltagelse, også yder en frivillig indsats og deltager aktivt i civilsamfundet 
senere i livet. Derfor er unge en vigtig målgruppe at få aktiveret. 
 
”For foreninger er Projekt Frivillig en god mulighed for at få kontakt til en helt ny gruppe af potentielle frivillige. 
De unge vil gerne lave frivilligt arbejde, når de bliver præsenteret for konkrete opgaver eller opdager, at de 
også har mulighed for at tilbyde aktiviteter, de selv udvikler, så der ligger et stort potentiale for, at foreningerne 
kan rekruttere nye frivillige” siger Birgitte Urban Nielsen. 
 
Hvis du vil vide mere om Projekt Frivillig 
Du kan læse mere om Projekt Frivillig og se, hvordan din forening kan blive en del af indsatsen på 
www.projektfrivillig.dk. Tilmeld dig også Projekt Frivilligs nyhedsbrev og få gode tips og tricks til rekruttering og 
fastholdelse af unge frivillige, invitationer til skolebesøg og konferencer og ikke mindst inspiration til 
foreningssamarbejde. 
 

 
 
Facebook 
 

          Frivilligcenter Fredericia 

Mød os på: https://www.facebook.com/frivilligfredericia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, mail: sekretar@fc-fa.dk 
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Frivilligcenter Fredericia – er til for dig... 

… der mangler en at snakke med, en gruppe, et netværk eller mangler aflastning 

Kan du klare det hele selv ? – Ellers kan vi måske hjælpe. 

Her kan du lette dit hjerte i fuld tillid: Vi har tavshedspligt og du bliver ikke registreret nogen steder.     

Du kan komme uanmeldt og anonymt. 

… der leder efter et sted, hvor du kan yde en frivillig indsats 

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… 

… og for din forening, som vil have hjælp til at hverve frivillige eller til at organisere sig 

Vores mål er at gøre foreningernes liv lidt nemmere: Vi giver foreningerne sparring på f.eks. fundraising og 

rekruttering. Foreninger kan deltage i kurser og låne lokaler til generalforsamlingen eller andre 

foreningsaktiviteter. Og vi synliggør det frivillige arbejde lokalt. 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os eller komme forbi og få en snak eller et godt råd. 

Frivilligcenter Fredericia er: 

• midtpunktet, der skaber kontakt mellem de med behov for hjælp og dem,                                                           

som gerne yder hjælp på frivillig basis 

• den lokale platform for frivillig social indsats 

• stedet, hvor foreninger og frivillige mødes 

• stedet, hvor unge, der ønsker at yde en frivillig indsats kan henvende sig 

• det lokale grosted for nye projekter og initiativer på det frivillige område 

• en selvstændig og uafhængig forening 

 

Besøg os på www.fc-fa.dk,  

på: www.facebook.com/frivilligfredericia, 

i Vendersgade 63 eller ring på 7210 6770. 

 


