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Daglig leder
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Lay out 

Peer Skovlund Hansen

Et partnerskab med Social Psyk.,Voksenteamet, SOSU skolen, Jobcentret, Røde Kors, 
Sind, Gnisten, Futurelines - private erhvervsliv

Bevilling over 3 år på 1.800.000 kr.

Afvikling/Udvikling af Madstedet

Frivillig Fredag 2015

•	 Frivillig Fredag den 25. september 2015- National Frivilligdag
•	 Ildsjælsprisen overrækkes på dagen

Handleplanen fremlægges på generalforsamlingen den 26. marts 
2015

Værestedet
Solstrålen

Stedet - 
Krisecenter
for Mænd

Sct Georgs Gildet

Kig ind og se de
 mange spændende

 tilbud!
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2015

Frivilligcenterets ”5” kerneydelser styrkes 

•	 Formidling af frivilligt arbejde
•	 Foreningsstøtte
•	 Hjælp til projektstart
•	 Netværksdannelse
•	 Borgerrettede aktiviteter

Fokus områder i ’15:

Forankring af TrivselsPiloter

Synliggørelse

Unges inddragelse i frivilligt socialt arbejde

Projekt Ma´dammen Cafe- Netværk (PUF) 

•	 Udvikling af Café Krackes Gård
o Sundhedsfremme, netværk, information

•	 Ma´dammen – organisering af spildmad’s udnyttelse.
o Indsamling/uddeling af spildmad
o Forankring i frivilliggruppe organiseret v. Madam Skrald

•	 Synliggørelse 
•	

Projekt TrivselsPiloter (Socialministeriets pilotpulje)

Borgerens bro mellem det offentlige og civile samfund og vejen til aktiv deltagelse i 
hverdagslivet.

Projektet realiseres i samarbejde med Fredericia Kommune og UCL.

Udfordringen i 2015 er at iværksætte en forankringsplan for projektet, der slutter 
juni 2015.

Projekt TrivselsPiloter og Brobygning (Socialministeriets pilotpulje)

Udvikling af TrivselsPiloter med ny målgruppe – psykiske udsatte mellem 18 og 30 
år.
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Forord

Frivilligcenter Fredericia havde 20 års jubilæum i 2014.

Det giver stof til eftertanke. 20 års arbejde for det frivillige SOCIALE arbejde i 
Fredericia. 20 år med opture og nedture – men først og fremmest 20 år hvor 
frivilligheden har levet og udviklet sig - konkret i Krackes Gård med højt til loftet og 
albuerum.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til hver en frivillig indsats – stor som lille – 
og tak til alle jer frivillige. Uden jer intet Frivilligcenter – og uden jer ingen frivillige 
hænder til udsatte borgere.

Det er en meget stor fornøjelse at samskabe med jer. 

Den frivillige sociale verden er helt sin egen. Frivillighed handler om respekt og 
ligeværdighed. Det handler om at mødes i øjenhøjde, være rummelig og lydhør.

Personligt elsker jeg dens ustyrlighed. Jeg er ikke i tvivl om, at netop ustyrligheden 
og spontaniteten er vigtige faktorer, når det gælder om virkelig at gøre en forskel 
for et andet menneske. 

Lad os også i de kommende år holde fast i frivillighedens ret til at være umulig at 
diktere og styre!

Margit Nielsen

 »Det, der giver mening for den frivillige er, at kunne gøre en meningsfuld forskel 
i nuet, hvor man ikke nødvendigvis lader sig begrænse af de regler, der nu måtte 
være på området. De frivillige tænker ikke på det, de laver som en service, men som 
en hjælp, der bliver givet på nuets betingelser, og det er det, der er så fantastisk 
givende ved at være frivillig.«

Anders La Cour

Frivilligcentrets kerneydelser

Formidling af frivilligt arbejde

Vi annoncerer efter frivillige på vegne af vores medlems- og brugerforeninger 
via hjemmeside, i lokale medier og via brochurer og plakater, vi selv 
producerer. Derudover tager vi ud i lokalområdet på uddannelsesinstitutioner, 
seniororganisationer m.m. og fortæller om, hvordan det er og hvad det giver at 
arbejde indenfor denne verden.

Foreningsstøtte  

Vi låner lokaler ud til frivillige sociale foreninger og grupper, der yder en frivillig 
indsats for borgere i Fredericia.

Vi yder rådgivning og støtte i forhold til stort set alle aspekter af foreningsdriften 
samt formidler information fra foreningerne – og om foreningerne – ud til 
Fredericias borgere. 

Hjælp til Projektstart

Vi yder rådgivning, støtte og vejledning, såfremt en eller flere borgere har en idé til 
og ønsker at starte et projekt op, der har et frivilligt socialt formål. 

Netværksdannelse

Da frivilligcenteret repræsenterer og servicerer 80 forskellige frivillige sociale 
foreninger, som alle overordnet har det formål at hjælpe borgere i Fredericia, 
ser vi det som en af vore fornemste opgaver, at hjælpe foreningerne til at danne 
netværk på tværs af problemstillinger og fokus, således at de respektive foreninger 
kender til hinanden og hinandens virke, igen med det formål at hjælpe flest mulige 
mennesker – på den bedst mulige måde.

Borgerrettede aktiviteter  

For at synliggøre frivilligcenteret – og dermed de tilknyttede foreninger – afholder 
vi jævnligt såkaldte borgerrettede aktiviteter, som fx Frivilligmarked, åbent hus, 
temadage osv., hvor vi spreder budskabet om alle de tilbud og muligheder, der 
findes i den frivillige sociale verden.  
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Frivilligcenter Fredericia

Hvad er et
frivilligcenter...?

	 	 	 	 •	 Vi	formidler	frivilligt	arbejde
	 	 	 	 		 	 	 	 •	 Vi	yder	støtte	til	foreninger
	 	 •	 Vi	hjælper	med	at	starte	projekter
	 	 	 	 	 	 	 •	 Vi	hjælper	til	med	netværksdannelse
	 	 	 	 •	 Vi	arrangerer	borgerrettede	aktiviteter

  

-	en	guide	til	den	frivillige	sociale	verden	i	Fredericia	

-	bliv	en	del	af	fællesskabet!

Og vi udgiver

Formandens beretning

”Det offentlige bør inddrage organisationerne, foreningerne og de frivillige i alle 
relevante spørgsmål og sammenhænge. Et stærkt civilsamfund med aktive frivillige er 
forudsætnin gen for et bæredygtigt og demokratisk samfund�. Med dette citat fra det 
Frivilligcharter, som bl.a. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner var med 
til at lave i 2013, vil jeg indlede min beretning for året, der er gået. Flotte ord � og 
der er flere flotte ord om frivillighed i charteret. Ikke desto mindre oplever vi i Den 
Frivillige Verden, at vi nu konkurrerer med kommuner og senest også med regioner 
om de frivillige. Om end charteret er formuleret med passende muligheder for 
fortolkning, er det min opfattelse, at den om sig gribende kommunale frivillighed 
ikke er i overensstemmelse med ånden i charteret. Jeg synes, det er trist, at vi bl.a. i 
vores kommune ser en stigende hvervning af kommunale frivillige, som man endda 
derefter forsøger at få forsikret i de frivillige foreninger, da kommuner ikke selv må 
forsikre sine frivillige. At et gensidigt givende samarbejde mellem kommunen og 
frivillige organiseret i TrivselsPiloter klart viser, at vi – Den Frivillige Verden – og det 
offentlige kan arbejde sammen, bør give anledning til eftertanke, når der hverves 
frivillige til kommunale institutioner eller projekter! 

Økonomisk set kunne det være bedre, men de sidste års meningsudvekslinger 
mellem os og kommunen om vores økonomi, har ikke ændret en tøddel på vores 
økonomi i positiv retning. Her bliver vi nok aldrig enige – selv om jeg synes, at 
problematikken er klar nok! 
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Kommunal frivillighed og anspændt økonomi til trods, har det ikke været med 
til at holde vores aktiviteter i ave. De fysiske ramme vi har, kan vi vanskeligt være 
utilfredse med, og den aktivitet huset er vidne til, viser med al tydelighed, at der 
er gang i det frivillige sociale arbejde i Fredericia: Foredrag, caféarrangementer, 
tøjbytte, møder og andre aktiviteter fylder - næsten - huset døgnet rundt. Der er 
gang i den i vores hus, og det er dejligt at opleve den summen af aktivitet, jeg gang 
på gang er vidne til.

Med al den aktivitet, har det være belastende at være kaffemaskine i Krackes Gård! 

Det var derfor en stor glæde for os, at Den Danske Frimurerorden i anledning af 
vores 20 års jubilæum donerede os en kaffeautomat. Den kunne forsyne alle de 
gæster, vi havde i forbindelse med markeringerne af jubilæet, med kaffe. Vores 20 
års jubilæumsaktiviteter er beskrevet andet steds i dette hæfte. 

Frivilligfesten fandt for første gang sted på Fredericia Gymnasium og i virkelige 
gode og hyggelige forhold. Mon ikke vi mødes der i 2016? Årets Ildsjælspris 2014 
gik til Røde Kors i Fredericia. Festen kan du også læse mere om i hæftet.

Juleaften i Den Gamle Hovedvagt blev til Juleaften i Det Bruunske Pakhus. Efter Den 
Gamle Hovedvagt nu anvendes til udstillinger, blev det nødvendigt at flytte det på 
12. år afholdte julearrangement til en ny lokalitet. Dette gjorde ikke arrangementet 
mindre hyggeligt, at det nu skulle afholdes i Pakhuset, og vi har fået lov til at 
komme igen til næste jul!

Vores ansatte og frivillige i huset knokler dagligt - og med succes - på at de ydelser, 
der ydes, er i topklasse. Engagement, højt humør, imødekommenhed og evnen til at 
tænke nyt og anderledes kan vel siges at være de fem kerneydelser, der præger de 
ansattes og Husgruppens indsats. Det nye og anderledes ses af det hæfte, du sidder 
med i hænderne!

Bo A. Lundgreen

formand

Vi laver plakater...
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2014 i tal

49 foreninger/grupper har booket lokale i alt 1593 gange i 2014.

63 henvendelser vedr. frivilligt arbejde

43 aktive jobopslag/stillinger på Frivilligjob.dk

3449 besøg på vores hjemmeside.

Tilskud

Kommunalt tilskud 547.000,00 kr.

Statstilskud 350.000,00 kr.

Fond/Trolle 7.500,00 kr.

Gaver og tilskud jubi.    23.000,00 kr.

I alt 927.500,00 kr.

Puljetilskud:

TP 800.000,00 kr.

TP Bro. 1.015.360,00 kr.   

PUF 200.000,00 kr.

Udd.fonden 16.000,00 kr.

i alt                   
 2.031.360,00 kr.

...Brochurer/Foldere

...Og meget andet



Café 

I 2014 er afholdt 16 Caféarrangementer i Café Krackes Gaard.                 

8 er afholdt som Tøjbytte-Café. I alt har været 391 borgere har været forbi vores 
arrangementer.

Café arrangementer.

- Om at være en voksenven, og om at være forældre til et barn, der har 
en voksenven.

 i samarbejde med foreningen Børns Voksenvenner i Fredericia.

- Om at anvende kunstterapi i praksis                                                                         
ved Kunstterapeut Birgitte Berghausen Kragh i samarbejde med Fredericia-
Middelfart Selvhjælp.

- Om at være pårørende til en misbruger                                                                         
oplæg af Ulla Geer Jacobsen i samarbejde med værestedet Solstrålen.

- Førstehjælp til børn                                                                                                                   
ved beredskabsassistent Mikkel Nellemose Larsen i samarbejde med 
Mamma Mia Mødregruppe.

- Om at være par/forældre                                                                                                     
ved parrådgiver Bodil Nepper i samarbejde med Mamma Mia 
Mødregruppe. 

- Angst - oplæg om forskellige former for angst og om at tackle angsten                                                                    
ved Psykoterapeut Lene B. Madsen i samarbejde med forening Utopia 
Social.

         - Tandpleje til småbørn                                                                                        
 ved Maiken Feddersen fra den Kommune tandpleje i samarbejde med  
 Mamma Mia Mødregruppe.

- Kærlighedens sprog og perspektiver til at anerkende børns følelser                                                                                                             
ved sexolog Britt Højmark i samarbejde med foreningen Børns 
Voksenvenner.

- Tøjbytte-Café.                                                                                                                   
Tøjbytte-Caféen afholdes en gang månedligt. Tøjbytte idéen startede på 
Frivillig Fredag 2013, er vældigt besøgt og er nu overtaget af en engageret 
gruppe frivillige. 
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Synliggørelse i 2014

•	 24 annoncer i ElboBladet og Dagbladet vedr. café- og åbent hus-
arrangementer.

•	 4 annoncer i ElboBladet og Dagbladet vedr. jubilæum og auktion.

•	 12 små artikler vedr. kalenderen i ElboBladet op til auktionen.

•	 Uddeling af flyers til byens butikker vedr. auktionen. 

•	 Deltagelse i Kulturnat og med på Kulturnats-banner på Rådhuspladsen.

•	 Plakater/opslag i Frivilligcentret ved samtlige arrangementer.

•	 Udstilling/salg af kalendere og plakater i Arbejdernes Landsbank.

•	 Køb af to stk. beachflag efter Peers layout.

•	 Udskiftning af logo-klistermærker på vinduer.

•	 Udskiftning af logo samt genoptryk af samtlige brochurer, visitkort, 
brevpapir, servietter, kildevand, HHH, pavilloner m.m.

•	 Mamma Mia – uddeling af brochurer/flyers til sundhedsplejersker, læger, 
apoteker, biblioteket m.m.

•	 Artikel i Pensionistavisen om TrivselsPiloter

•	 Artikel i Lokalbladets særavis Bag Facaden.

•	 Donation af logo-kildevand til Stafet for Livet og andre events. 

•	 Ny hjemmeside

•	 Vi er kommet på facebook

•	 8 nyhedsbreve udsendt i 2014

•	 Pressemeddelelser vedr. Fodbold på Tværs, jubilæum, frivilligfest m.m.



Frivillighed for alle – PUF

Frivillige på Plejecentre i Fredericia Kommune.

Information om frivilligt arbejde på kommunal institution i 
forhold til forsikring, dagpenge og efterløn

Møder med 66 frivillige engagerede frivillige på 6 Plejecentre i kommunen. Positiv 
modtagelse fra såvel frivillige som ledelse. 

Under møderne drøftedes også frivilligt arbejde kontra lønnet arbejde, 
tavshedspligt og frivillighed generelt.

Møder med Ældre Sagen og Dansk Røde Kors, der erklærede sig villige til at 
organisere de frivillige.

Det forventes, at ca. 40 frivillige efterfølgende lader sig organisere som gruppe hos 
en af de to organisationer – og en del ville kontakte deres A-kasse.

Vi håber, at de frivillige på Plejecentrene vil følge vores anbefalinger – for at passe 
på sig selv, hinanden og frivilligheden.

Synliggørelse – se side 7.
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Se også Aktiviteter

Vi fortsætter succes’en fra
Frivillig Fredag og inviterer til 

Tøjbytte-Café

	 •				Læg	et	stykke	tøj,	og	ta’	et	stykke	tøj…
	 •				Ryd	op	i	garderoben,	og	kom	og	gør	et	KUP.
	 •				Tøjet	skal	være	pænt	og	rent,	og	anvendeligt	for	andre.
	 •				Tøjet	kan	ikke	købes	–	kun	byttes.
	 •				Du	er	også	velkommen	til	blot	at	aflevere	tøj,	som	andre	
 				kan	få	glæde	af.
	 •				Tøj-bytte	gælder	både	dame-,	herre-	og	børnetøj.

 Kig forbi:
	 •				Torsdag	d.	31.oktober	2013,	kl.	15.30	–	17.30
	 •				Onsdag	d.	20.	november	2013,	kl.	15.30	–	17.30
	 •				Onsdag	d.	4.december	2013,	kl.	15.30	–	17.30

  
  Der er kaffe på kanden og tid til en snak...

Café Krackes Gård
i Frivilligcenter Fredericia
Vendersgade 63, 7000 Fa.

-Dit link til den frivillige verden!
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Esther foreslår, at hun og TP mødes til frokost – det bliver sådan, men TP har på intet 
tidspunkt fokus på hvor meget der spises. Frokostmøderne udvikler sig til lange 
snakke om glemte interesser, bøger, musik mm. – og Esther blomstrer op. Hun 
bliver interesseret i at deltage i lokale arrangementer – først sammen med TP – men 
efterfølgende også alene. Faktisk vælger Esther efter at have talt med TP, at melde 
sig til 4 dages litteratur kursus på Nyborg Strand – hun gennemfører og er glad for 
oplevelsen.

Da TP-forløbet slutter, er Esther igen i gang med at dyrke sine interesser – hun er 
blevet mere udadvendt end før sygdommen ramte. Esther siger om TP-støtten: ”Den 
rigtige hjælp kom 5 min. over lukketid – men vi nåede det, tak for det”

TrivselsPiloter og brobygning ( TPB )

Bevillingen til TBP kom i november 2013 – og dermed startede arbejdet først for 
alvor i 2014.

TPB er metodemæssigt en udvikling af TrivselsPiloter, men målgruppen er unge 
psykisk sårbare mellem 18 og 30 år. Samarbejdsmæssigt består TPB af et meget 
stort partnerskab nemlig Voksenteam, Jobcenter og Socialpsykiatrien fra Fredericia 
Kommune, foreningerne Gnisten, Røde Kors og Sind, Social- og Sundhedsskolen og 
en privat aktør. TPB har således to ben – nemlig hjælp til psykisk sårbare unge – og 
udvikling af samarbejdsmodel mellem mange forskellige aktører. 

Vi har et spændende, engageret, sprudlende og stort partnerskab. Størrelsen er en 
udfordring når der skal holdes fællesmøder, men energien og viljen til i fællesskab 
at gøre noget godt for borgerne er berigende.

I TPB evalueres og dokumenteres en hel del og som tovholder på dette er Rambøll 
Management hyret. Det omfattende administrative arbejde, der er forbundet med 
dokumentationen, er fortsat en udfordring.

Også i forhold til målgruppen har vi været udfordrede. Det har vist sig at de sårbare 
unge har en væsentlig længere ”betænkningstid” end vi tidligere har oplevet, og 
flere meddeler, at de alligevel ikke er klar til forløb med TP. 

2014 har således budt på 15 samtaler med borgere i målgruppen (nogle borgere 
er aldersmæssigt midt i 30erne ) og ud af disse er 7 matchet med en TrivselsPilot. 
Forløbet med de yngre borgere løber over ca. 6 måneder – så den gode historie 
kommer først i næste årsskrift.

Samlet set har TPB haft en lang fødsel – men vi regner med barnet i løbet af 2015 
vokser sig stort og smukt. 

Aktiviteter i 2014

20.03.2014: GF i Frivilligcentret

10.04.2014: Fodbold på Tværs i Fredericia Idrætscenter

24.04.2014:  ”Lille” dialogmøde FC best. og Soc.- og Omsorgsudvalget

15.05.2014: Ungekonference i De Orange Haller / frivilligmarked

24.05.2014: Stafet for livet ved Bakkeskolen

10.08.2014: Frivilligmarked Madsby Kræmmermarked

29.08.2014: Kulturnat / René Nielsen / åbent hus i Frivilligcentret

05.09.2014: Frivilligcentrets 20 års jubilæum

26.09.2014: Frivilligfest Fredericia Gymnasium

06.11.2014: Pensionaden i Erritsø Hallen

18.11.2014:  ”Store” dialogmøde Soc.- og Omsorgsudv., friv.soc.foreninger og  
 FC på Uddannelsescentret.

28.11.2014:  Auktion over donerede kunstværker, afholdt i    
  Frivilligcentret.

2014:  Div. visionsmøder FC best. og Husgruppen

Café:  8 foredrag/oplæg i 2014

Tøjbytte: 8 tøjbyttecaféer i 2014.

Desuden oplæg for bl.a. Soroptimisterne, Genoptræningscentret, Høreforeningen 
m.fl.
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TrivselsPiloter

2014 var et forrygende år for TrivselsPiloter. En engageret flok frivillige på omkring 
10 gjorde det gode arbejde.

Det blev til 79 samtaler med potentielle borgere – og heraf blev 43 matchet med en 
TrivselsPilot. De resterende borgere fik ved vores hjælp enten et andet tilbud – eller 
takkede selv nej, da hjælpen blev mere konkret. Alle borgere har mulighed for at 
henvende sig igen, hvis de på et senere tidspunkt skulle få brug herfor.

Størstedelen af henvendelserne kom via ansatte i Rehabiliterings-afdelingen i 
Fredericia Kommune, vores primære samarbejdspartner, men efterhånden er 
Trivselspiloter også blevet kendt i andre dele af den kommunale forvaltning, 
hos praktiserende læger, frivillige foreninger og faktisk også blandt borgerne i 
Fredericia.

Der er eksperimenteret og udviklet på samarbejdet mellem 
Rehabiliteringsafdelingen og TrivselsPiloter.

Det har været fælles temadag, oplæg og kontakt på kryds og tværs. Vi må 
konkludere, at det der virker er det personlige møde – den erfaring betød, 
at vi i 2014 arrangerede et frokostmøde mellem terapeuter og TrivselsPiloter 
– smørrebrød og snak i mindre grupper. Denne metode vil vi bestemt bruge 
fremadrettet.

Det personlige møde er også det der virker mellem TrivselsPiloter og borgere – den 
gode kemi, frivilligheden og evnen til at møde borgeren hvor denne er, kan flytte 
bjerge. En lille historie der illustrerer et forløb:

”Ingen kan hjælpe en gammel enspænder som mig”

Esther 88 år, tilflytter til Fredericia efter ægtefælles død – ingen børn. Betegner sig 
selv som en enspænder, der aldrig har brudt sig om nære relationer. Har altid været 
glad for musik, bøger, kulturelle oplevelser. Har rejst meget, og hygget sig i sit eget 
selskab.

Esther bliver imidlertid syg – bliver indlagt og opereret, og i forbindelse hermed 
mister hun både appetit og livsmod. Esther er forundret over sig selv og forstår ikke 
hvad der sker – hun taber sig, kæmper for at få bare lidt mad ned – og er uendeligt 
trist. Ikke engang læse en bog kan hun tage sig sammen til.

Da TP startes, aftales det med Esther og egen læge, at de naturligvis har ansvar for 
sygdom – herunder appetitløshed – og TP vil sammen med Esther søge at støtte et 
bedre livsmod – ved samtaler og gode (fælles) oplevelser.

Esther er ved første møde skeptisk – men dog i mødekommende og vil gerne give 
TP-tilbud en chance.

Margit Nielsen
Frivilligcentret

Indbydelse til Fodb    ld på Tværs 2014
 
Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia indbyder jer til en fodboldturnering på tværs af det frivillige 
sociale arbejde, på tværs af kultur, på tværs af alder, på tværs af erfaring. Vi lægger vægt på at have 
en sjov aften, hvor alle kan være med - selv uden at være landsholdsspiller.  

Kampdagen bliver torsdag den 10. april 2014, kl.16.30
i Fredericia Idrætscenter (Fredericia hallen), hal 5 og 6.

•   Spillerne får gratis kildevand og hver 1 madbillet til Café FIC – max. 8 pr. hold.

•   Festligt indslag vil blive bekendtgjort senere. 

•   Tag gerne Roligans, familie og venner med til sidelinjen.

• Dommerne fløjter den første kamp i gang klokken 17.00, derefter går det slag i slag.

•   Hver forening kan deltage med max. 2 hold.
 Der spilles 4-mands fodbold. Hvor stort jeres hold er, er op til jer selv. 

Hovedpokalen er en vandrepokal, som er skænket af Fredericia kommunes Socialudvalg. Derudover 
er der pokaler for kammeratskab, fair play, bedste målmand, bedste fighter og til topscoreren. 

Sidste frist for tilmelding af hold er torsdag den 27. marts ’14 inden kl. 15.00 til
 Tommy Laursen, Solstrålen, tlf. 5078 2569, mail: information@solstraalen.dk eller til

 Frivilligcenter Fredericia, tlf. 7210 6770, mail: husgruppen@fc-fa.dk 

Tilmeldingen skal indeholde forening/arbejdssted, antal hold, holdnavn, 
kontaktperson og telefonnummer.

 

 7210 6770 • Vendersgade 63 • 7000 Fredericia • fc-fa@fc-fa.dk

Torben Hansen
Solstrålen

          
      Solstrålen 
7591 1533 • 7000 Fredericia • information@solstraalen.dk

Med venlig hilsen

I anledningen af Frivilligcentrets 20 års jubilæum, har vi inviteret 12 kunstnere og 12 frivillige sociale 

foreninger til at deltage i et samarbejdsprojekt med det formål, at synliggøre de frivillige sociale for-

eningers fantastiske arbejde i en række kunstværker, som Frivilligcentret efterfølgende har

fået trykt som plakater og evighedskalendere.

En stor tak til kunstnerne for deres donationer og til foreningerne for deres medvirken!

Der er auktion på de 12 donerede originale kunstværker

fredag den 28. november 2014, kl. 16.00

i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63

Plakater og kalendere kan købes i Frivilligcentret og i Arbejdernes Landsbank.

Auktion
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Frivilligcentrets 20 års jubilæum

    

  

Frivilligcenter Fredericia kunne i 2014 fejre 20 års jubilæum. 

Den 5. september 2014 slog vi derfor dørene op, og inviterede til åbent hus. 

Der var aktiviteter og underholdning for både børn og barnlige sjæle: hoppeborg 
og flødebollemaskine i haven, lidt godt til ganen, flotte taler fra blandt andre 
borgmester Jacob Bjerregaard, Socialudvalgsformand Henning Due Lorentzen og 
Frivilligcentrets formand Bo A. Lundgreen, samt fernisering med 12 kunstnere og 
deres kunstværker, der alle omhandler frivilligt socialt arbejde.

Dunkelfolket tog imod gæsterne på deres helt egen måde, vi modtog mange flotte 
gaver og donationer, omkring 100 gæster besøgte vores dejlige hus, og var med til 
at gøre det til en rigtig dejlig dag.

De 12 kunstværker er blevet trykt som plakater og som en evighedskalender, og kan 
købes i Frivilligcentret til kr. 50,- stk. 

Frivilligfest 2014

Frivilligfesten, der er Fredericia kommunes skulderklap til de frivillige i frivillige 
sociale foreninger, blev holdt fredag den 26. september 2014 på Fredericia 
Gymnasium. Frivilligcenter Fredericia havde arrangeret festen med god mad fra 
gymnasiets kantine, dansemusik og sjov underholdning i hyggelige omgivelser. Ca. 
160 havde tilmeldt sig denne hyggelige aften.

Bloms Blues Band leverede både hygge- og dansemusik, og flere af gæsterne fik sig 
da også rørt på dansegulvet.

Komiker Peter Larsen fortalte om sin karriere, og foredraget indeholdt elementer 
fra Peter Larsens virke, som vel må betegnes som et enestående mix af galskab 
og alvor, og ikke mindst en hel del samfundssatire, krydret med en masse sjove 
historier og erfaringer fra livet på de skrå brædder. 

Alt i alt en rigtig vellykket aften med hyggeligt samvær og mange gode grin.

    


