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 Nyhedsbrev december 2021 
Åbning af Frivilligcenter Fredericias nye lokaler 

 

     
 

                                                                                                                                                               
 

Mandag den 1. november 2021 blev snoren klippet til Frivilligcenter Fredericias nye lokaler i Sundhedshuset.   
Frivilligcenterets bestyrelsesformand Tove Schmidt og viceborgmester Susanne Eilersen klippede i fællesskab 
snoren til de fine nye lokaler. Mange havde lagt vejen forbi for at se de nye lokaler, og få en kop kaffe, kage og en 
snak. Var du ikke med til åbningen, så kig forbi i kontorets åbningstid. Så giver vi en gratis rundvisning. 
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Hermed nyeste info om Covid-19 restriktioner pr. 29. november 2021                                              
i Frivilligcenter Fredericia. 
I hele Sundhedshuset og hos Sundhedshusets aktører skal man benytte mundbind eller visir, men i 
Frivilligcenteret skal man kun kunne fremvise et gyldigt Coronapas for at benytte Frivilligcenterets lokaler. 
 
Det er den enkelte forening eller gruppeleder, der har ansvaret for at tjekke op på, om deltagerne i gruppen har et 
gyldigt Coronapas. Her skal man blot være opmærksom på at gyldighedsperioden for Covid-19 test er ændret til 
72 timer for PCR-tests og 48 timer for antigen-tests (kviktest). 
 
Følg med på hjemmesiden: https://coronasmitte.dk/ 
 
 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart                                                                                                  

UngeSammen♥ er er nyt tilbud til eleverne på Fredericia Gymnasium, der udviser tegn på begyndende angst 
uden at have diagnosen.  
Grupperne faciliteres af frivillige kræfter og mødes 8 gange med opstart tirsdag den 23. november kl. 16.00-17.30 
i et lokale på gymnasiet. Der er plads til flere i gruppen, så interesserede elever må meget gerne kontakte os og 
få en uforpligtende snak.  
Formålet med grupperne: 

 I en selvhjælpsgruppe vil de unge opleve, at de ikke er alene med deres ængstelse/bekymring, og 
forebygge at de unge udvikler en reel behandlingskrævende angst. De lærer at åbne sig og at lytte til 
andre med samme problemer. 

 At give de unge oplevelsen af IKKE at stå alene med deres svære erfaringer, da den enkelte unge kan 
spejle sig i andre unge. 

 At give de unge i gruppen et frirum; et kendt, trygt og tillidsfuldt sted, hvor de kan fortælle om deres 
følelser og tanker. 

 At give de unge oplevelsen af at være i et positivt og støttende fællesskab med andre unge.                    
Et fællesskab, der også giver de unge motivation til at opsøge andre positive fællesskaber.

Luise Askholm Albirk 
Projektleder 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
Tlf. nr. 2420 4055 (træffes mandag-torsdag 9.00- 13.00). 
 
 

T-Café 
T-Café er et nyt initiativ for transkønnede og andre med en kønsidentitet, der ikke defineres som ciskønnet. 
 
Transkønnet er en fællesbetegnelse om personer, hvis kønsidentitet i større eller mindre grad ikke er i 
overensstemmelse med det køn, de blev født med. 
Ciskønnet er en betegnelse for personer, hvis oplevede køn og kønsudtryk svarer overens med det køn, 
personen blev født med. Personens kønsidentitet er dermed ciskønnet. 
 
T-Café mødes i Frivilligcenter Fredericia hver anden tirsdag kl. 18.00-21.00, og Markus Riishede Lavstsen 
Ladefoged er tovholder på gruppen, hvor man skal være 15+ for at deltage.   
 
Gruppen er en lukket gruppe. Har du spørgsmål og/eller vil du være med i gruppen, så kontakt Din Indgang på 
tlf. 7210 3232 eller Frivilligcenter Fredericia, tlf. 7210 6770. Vi har tavshedspligt. 
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JULEARRANGEMENTER 
Frivilligcenterets juleaftensarrangement 
Frivilligcenter Fredericia afholder for 18. gang juleaftensarrangement for byens socialt udsatte borgere. 
 
Fredag den 24. december holder vi jul i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia. 

 
Kl. 15:00 til 18:00 vil der være julehygge 
Kl. 18:00 spises julemiddag bestående af and, flæskesteg og ris á la mande. 

 
Møder I en borger, der kunne have glæde af dette arrangement, vil vi bede jer fortælle om muligheden. 
Arrangementet er gratis, og tilmelding kan ske i Frivilligcenter Fredericia, Dronningensgade 97, bygn. B                 
i kontorets åbningstid, på tlf. 7210 6770 eller man kan skrive sig på opslag, der er hængt op på de forskellige 
væresteder m.v. i Fredericia senest tirsdag den 21. december 2021. 
 
Arrangementet er som udgangspunkt ikke for børn. 
 
 

Hannerup Kirke – Juleaften i fællesskab 
Du inviteres til juleaften i fællesskab med andre fredag den 24. december, kl. 17.00-22.00. 
Menuen er andesteg, flæskesteg og risalamande. Senere på aftenen er der dans om træet, kaffe og konfekt. 
Det foregår i Hannerup Kirkes lokaler Prangervej 114, Fredericia. Alle er velkomne. 
 
Det koster kr. 50,- for voksne at deltage, og kr. 25,- for børn under 15 år. 
 
Tilmelding til: Margit Hansen på mws@km.dk eller tlf. 7592 9329. 
 
Har du mulighed for at hjælpe til med at hygge om folk, dække bord, pynte juletræ, få maden ind og ud mv., så 
kontakt Søren Thorsen på e-mail stho@km.dk eller tlf. 6127 2504. 
 
 

Jul i Seniorhuset 
Kan du ikke rejse til familie eller venner, eller savner du nogen at holde jul med, så vil vi gerne invitere dig til 
julemiddag fredag den 24. december 2021 i Seniorhuset IP Schmidt, Vendersgade 4. 
 
Kl. 12.30 byder vi velkommen, og kl. 13.00 serveres der julemiddag. 
 
Efter middagen julehygges der, og vi får gaver, kaffe og juleknas. Cirka kl. 16.00 siger vi tak for i år og ønsker 
hinanden en god jul. 
 
Middagen består af and med tilbehør samt én genstand, risalamande med kirsebærsauce og en gave. 

Pris: kr. 125,- pr. person. 
 
Billetter kan købes i Seniorhusets café alle hverdage kl. 10.00 – 13.00. 
 
Der kræves coronapas. 
 
Det er vigtigt, at du er selvhjulpen, da der ikke er plejepersonale til stede. 
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Velkommen til julefest i Kirkens Korshærs Varmestue 
Mandag den 27. december 2021 fra kl. 14.00 - ca. 21.00. Tilmelding i varmestuen. 
 
 
Dagens program: 
Kl. 14.00 - 16.00  Juleknas og kaffe i varmestuen. 
Kl. 16.00 - 17.00  Julegudstjeneste i Trinitatis Kirke ved korshærspræst Merete Ørskov. 
Kl. 17.00 - 21.00   Julemiddag i sognegården, Danmarksgade 61. 

Juletræet tændes.  
              Vi hygger og der deles gaver ud. 
                                 
 

NYT FRA CENTERLEDEREN                                                                                                 
Kære alle. 
Vi er nu flyttet i dejlige nye lokaler, og vi beder derfor alle brugere af Frivilligcenteret om at være med til at sørge 
for, at der er pænt og ryddeligt. Alle bedes rydde op efter sig selv, vaske op efter sig selv og stille service mv. på 
plads efter sig. Også selvom der er andre grupper i huset på samme tid.  
Er du i tvivl om husets regler, hænger de bl.a. i køkkenet. 
På forhånd mange tak  
 
Frivilligcenterets nye kontor har samme åbningstid mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 10.00-12.00.   
Det nye er, at døren ind til Frivilligcenteret låser, når personalet går hjem. Derfor skal foreninger/grupper, der 
låner lokaler udenfor kontorets åbningstid have eller låne et adgangskort. Henvendelse vedr. adgangskort kan 
ske til Charlotte på post@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6772. 
Døren skal være låst udenfor kontorets åbningstid, så skal du eller dine deltagere på toilet under mødet, skal I 
huske at medbringe adgangskortet, da toiletterne ligger udenfor Frivilligcenterets lokaler. 
  
Lokalebooking kan fortsat ske ved at sende en e-mail til: husgruppen@fc-fa.dk eller på tlf. 7210 6770. 
 
VIL DU BIDRAGE? 
På baggrund af erfaringer fra sidste års juleaften, har vi besluttet ikke at modtage fysiske gaver til vores 
juleaftensarrangement i Det Bruunske Pakhus, men i stedet ønske os indbetalinger via mobilepay. Vi vil herefter, 
for de indsamlede midler, købe Fredericia-gavekort til byens butikker, som vil blive delt ud blandt gæsterne 
juleaften.  
Vi kan love, at modtagerne bliver både glade og berørte over, at nogen tænker på dem i en tid, hvor fravær af 
familie og penge gør ekstra ondt. 
 
Indbetal et valgfrit beløb på mobilepay nr. 902960, og mærk beløbet ’juleaften’. 
Evt. beløb til juleaften bedes indbetalt til Frivilligcenter Fredericias mobilepay senest tirsdag den 21. december 
2021. På forhånd mange tak  
 
Venlig hilsen 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  
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DET SKER - Sæt X i kalenderen:  
Aktivitet:        Hvornår:                       Hvor:                          Hvad:           Hvem:  
Legegruppe    Mandag kl. 10.00-12.00. 

Ønsker man at deltage eller høre 
mere, kan man sende SMS til 
Denice på tlf. 3190 3603. 

Dronningensgade 97, 
bygn. B.  

Legestue, kaffe, 
samvær, børnesnak 
og netværk.   

Børn i alderen 0 – 5 år 
og deres forældre. 

Åben Samvær Tirsdag kl. 12.30-14.30.  Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak, spil og 
gåture. 

Alle er velkomne ! 

T-Café Tirsdag i lige uger, kl. 18.00-21.00. 
Kontakt Frivilligcenteret eller Din 
Indgang. 

Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Lukket gruppe for 
transkønnede 
personer 15+ 

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

Dronningensgade 97, 
bygn. B.  

Økonomisk 
rådgivning.  

Udsatte borgere  

Café  
Mød Hinanden 

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

Dronningensgade 97, 
bygn. B. 

Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Alle er velkomne ! 

Tøjbytte Café Næste gang er: 
Mandag den 13. dec. 2021,            
kl. 14.00-16.00. 

Dronningensgade 97, 
foyeren. 
 

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

Alle er velkomne ! 

Velux Fonden Torsdag den 10. februar 2022, kl. 
16.30-18.00. 

Dronningensgade 97, 
bygn. B 

Fyraftensmøde om 
støttemuligheder fra 
Velux Fonden. 

Frivillige 
foreninger/grupper 

 

Frivilligcenter Fredericias kontor holder julelukket 
fredag den 24.12. – søndag den 2.1.2022 (begge inkl.) 

 
 

  
Foto Per Bille, Aarhus 

 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia. 

 

Søg op til 50.000 kr. hos Velliv Foreningen 
Velliv Foreningen støtter lokale aktiviteter, der styrker den mentale sundhed. Foreningen opfordrer 
endnu flere til at søge om støtte.  
Søg 50.000 kr. til jeres lokale aktiviteter inden den 12. januar 2022. Velliv Foreningen arbejder 
almennyttigt med at fremme mental sundhed og modvirke mentale udfordringer som ensomhed, 
følelsen af angst, chikane. Foreningen støtter både afprøvning af ny initiativer og videreførelse af 
allerede afprøvede forløb. Der kan søges til lønudgifter, men ikke almindelig drift. Læs mere her: 
https://www.vellivforeningen.dk/ansoeg/ 
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Til brugerne af Frivilligcenter Fredericias lokaler 
Vi er meget glade for, at så mange foreninger/organisationer benytter  
Frivilligcenteret, og vi vil gerne have, at I hjælper os med at holde rent og pænt i 
vores nye lokaler. 
 
Derfor har vi udarbejdet denne tjekliste, som kan hjælpe jer: 
 
 Frivilligcenteret har en kaffeautomat. Husk at registrere Jeres forbrug på sedlen i 

køkkenet. 
 
 Der må ikke ryges inden døre eller på matriklen, og brug af levende lys er FORBUDT! 

 
 I SKAL vaske op efter jeres arrangement/møde.                                                                                       

Der er et program (35˚) på opvaskemaskinen, der kun tager ca. ½ time.                                             
Er der ikke plads i maskinen, skal det resterende vaskes op i hånden. 

 
 Al service skal stilles på plads i skabene efter vask. Der er skilte i skabene, så du kan 

se, hvor tingene skal stå. 
 
 Stole og borde stilles på plads. Tør bordene af i lokalet efter endt møde.  

 
 Der må ikke efterlades madvarer, brugte bleer el.lign. i lokalernes skraldespande.         

Der er affaldsbeholdere ved den store parkeringsplads. 
 
 Termokander tømmes, skylles, tørres af og stilles på plads i det høje skab. 

 
 Køkkenborde og skænk tørres af. Er der løbet kaffe ned ad skabslågerne, bedes man 

lige tørre dem af. 
 

 Sørg for, at køkkenet er ryddet helt op, inden I forlader FC.  
 
 Der må ikke parkeres mad og drikkevarer i skabe og køleskab.                                                                       

Ønsker I at have jeres egne kaffebønner mv. stående i Frivilligcenteret, kan I 
henvende jer på kontoret. Så finder vi en løsning. 

 
 Vinduer skal lukkes efter udluftning. 

 
 Der er automatisk lystænding. Du kan ændre lysstyrken ved at holde kontakten inde. 

 
 Døren ind til Frivilligcenteret skal være låst uden for kontorets åbningstid. Derfor 

bedes du sørge for at fjerne evt. kile i døren, når deltagerne til dit møde er kommet.                                       
Husk at have adgangskort med, hvis I skal benytte toilettet under jeres møde. 
Toiletterne ligger nemlig lige udenfor Frivilligcenterets lokaler.  

 
Med venlig hilsen Frivilligcenter Fredericia  


