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NYHEDSBREV DECEMBER 2019  
 

 

Pakkekalendere til børn i trængte familier 

 

 
 

I år blev 133 pakkekalendere givet til børn i trængte familier. 
 

En stor tak til Liv Christina for det kæmpe store arbejde, og  
tak til byens borgere, fonde, loger, byens butikker og virksomheder,  

der har doneret penge og gaver ! 
 

TAK ! 
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Hvad siger kroppen ? 
27 frivillige fra forskellige foreninger/grupper blev klogere på hvilken virkning deres kropssprog og 
stemmeføring har på andre mennesker. Kurset ’Hvad siger kroppen, når du taler?’ blev afholdt tirsdag      
den 3. december i Frivilligcenter Fredericia med undervisere fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde’s 
Kompetenceforum.  
 
Underviser var Inge Dinesen, som er coach/psykoterapeut og uddannet skuespiller samt mag.art. i 
stemmebrug. Inge Dinesen introducerede og styrede slagets gang, mens de to skuespillere Pia Trøst Nissen 
og Anne-Vibeke Mogensen spillede op og demonstrerede, hvordan stemme- og kropsudtryk virker på godt 
og ondt. Undervejs var der træning og øvelser i, hvordan ændringer i stemme, krop og formuleringer kan 
bruges som redskaber til at påvirke kommunikationen. 
 
Foreningerne Børns Voksenvenner, Det Sociale Netværk ’Projekt Peer Partnerskaber’, Demensfællesskabet 
Lillebælt, Frivilligcenterets Husgruppe, Frivilligbanken, Grow Your Life, Head Space, Hjerteforeningen, Klub 
1297, Krisecentret for Kvinder, Kræftens Bekæmpelse, Selvhjælp Fredericia-Middelfart, Senior 60+, Social 
Sundhed og Ældre Sagen var repræsenteret, og alle fik rørt både arme, ben og lattermuskler. 
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Sct. Knuds Skole var på besøg 
Sct. Knuds Skoles indskoling var fredag den 1. december på besøg i Frivilligcenteret. 
I alt 103 elever og lærere var rundt og se vores dejlige hus, og tilbragte formiddagen med at lege, spille spil, 
klippe og klistre og spise pebernødder. 
 

       
 

Alle lokaler blev taget i brug, da Sct. Knuds Skole besøgte Frivilligcenteret. 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
Peer-Partnerskabet v./Det Sociale Netværk og Sind 
Vil du blive klogere på psykisk sårbarhed, peer-støtte og hvordan dine erfaringer med psykisk sårbarhed kan 
være guld værd for andre? Så kom til åbent hus mandag den 6. januar kl. 16.00 i Frivilligcenter Fredericia, 
hvor Peer-Partnerskabets projekt ”Håb & Selvbestemmelse i Hverdagslivet” går i luften. Der vil være et 
inspirerende oplæg fra Hanna, der til dagligt arbejder i Fredericia Kommunes ’Din Indgang’ og mulighed for 
at få en uforpligtende snak med Elisabeth og Marie, som er en del af Peer-Partnerskabet.  
 
Vi søger i øjeblikket peer-frivillige til projekt ”Håb & Selvbestemmelse i Hverdagslivet” i Fredericia. For at 
være frivillig er det nødvendigt, at du selv har oplevet psykiske udfordringer i hverdagen og at du vil bringe 
dine erfaringer i spil til at hjælpe andre.  
 
Du kan læse mere om Peer-Partnerskabet på www.peerpartnerskabet.dk eller på vores Facebookside: 
www.facebook.com/Peer-Partnerskabet.  
Har du spørgsmål til os? Så send en mail til era@detsocialenetvaerk.dk  
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DEMENSFÆLLESSKABET LILLEBÆLT                                                              
Dronningensgade 97 · 7000 Fredericia 
 
GRATIS FOREDRAG FOR MENNESKER MED DEMENS OG DERES P ÅRØRENDE: 
 
TIDEN TIL PLEJEBOLIG 
ONSDAG DEN 15. JANUAR 2020, KL. 14.00-16.00 
 
Det kan opleves som en jungle at få styr på alle de ting, man skal være opmærksom på, når man selv eller ens 
ægtefælle flytter på plejehjem. 
 
Kom og hør om: 
*Hvordan man søger plejebolig 
*Husleje m.m. i plejebolig 
*Boligsikring 
*Forsikringer 
*Flytning af adresse, læge m.m. 
*Når man får 2 husholdninger i stedet for en. 
*Mulighed for spørgsmål 
 
TILMELDING: 
tlf.: 2280 0195 eller e-mail: demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk senest den 10. januar 2020. 
 
DEMENS OG KØREKORT 
TIRSDAG DEN 28. JANUAR 2020, KL. 14.00-16.00 
 
Hvornår skal man stoppe med at køre bil? 
De fleste ældre mennesker uden demens er rutinerede og sikre bilister. En bil gør det lettere at komme omkring 
og bevare kontakten med familie og venner. Det er vigtigt allerede tidligt i forløbet at afklare, hvornår det ikke 
længere er forsvarligt at køre bil, og hvilke andre muligheder der er. 
 
Kom og hør om: 
*Hvad er faresignalerne? 
*Hvornår skal man ophøre med at køre bil? Er der regler for, hvornår man skal stoppe? 
*Hvem skal/kan træffe beslutningen/tage kørekortet? 
*Hvilke andre muligheder er der, kørselsordninger etc. når kørekortet er væk? 
*Mulighed for spørgsmål 
 
ADVARSELSTEGN KAN VÆRE: 
*Farer vild i kendte omgivelser 
*Overser færdselstavler 
*Har svært ved at placere sig korrekt på vejen 
*Tager ikke hensyn til andre trafikanter 
 
TILMELDING: 
E-mail: demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk eller tlf. 2280 0195 senest den 22. januar 2020. 
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Frivilligcenter Fredericia afholder for 16. gang juleaftensarrangement 

for byens socialt udsatte borgere. 
 
Tirsdag den 24. december holder vi jul i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia. 

 
Kl. 15:00 til 18:00 er der julehygge med kaffe og småkager 
Kl. 18:00 spises julemiddag bestående af and, flæskesteg og ris á la mande. 

 
Efter middagen er der julegaver til de fremmødte. 
 
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, Vendersgade 63 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 torsdag den 19. december 2019. 
Kommer der et par stykker efter tilmeldingsfristen, finder vi nok ud af det. 
 
Er der børn blandt de tilmeldte, er det af hensyn til gaver vigtigt, at vi kender køn og alder på dem. 
 
 

 
 

 
EN OPFORDRING TIL FREDERICIAS BORGERE: 
Giv et bysbarn en julegave! 
Brug f.eks. 50 kr. på at købe en gave. Vi kan love, at modtageren bliver både glad og berørt over, at nogen 
tænker på dem i en tid, hvor fravær af familie og penge gør ekstra ondt. 
 
Gaverne skal primært være til mænd eller brugbart af begge køn, da hovedparten af Frivilligcentrets 
julegæster er mænd. Skriv gerne på gaven om den er til en mand eller kvinde, og evt. størrelse, hvis det er 
tøj. 
  
Skulle du have lyst til at give en gave, bedes den afleveret i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 
senest torsdag den 19. december 2019 i kontorets åbningstid: mandag-torsdag kl. 9:00-15:00 og fredag kl. 
10:00-12:00. 
 
På forhånd mange tak!  
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Grow Your Life                                                                                                   
Grow Your Life sluttede traditionen tro året med at holde en afslutningsfest for alle i Grow Your Life samt deres 
pårørende, netværk og samarbejdspartnere. 
 
Festen blev holdt lørdag den 23. november ’19 på Den Kreative Skole, i lokalet Tavlehallen. 
 
Grow Your Life’s to musikhold opførte en minikoncert, der var quiz, og i pausen var der mulighed for at nyde 
madholdets hjemmebagte cookies og en kop kaffe. Efter koncerten kunne man besøge pølsevognen og få stillet 
den værste sult. 
 
Det var et par fornøjelige timer med gode indslag, sjov og hyggeligt samvær. 
 
 

      
 

 

 
 

 

 



        

 

7  

  

 
  

  

 

 
 

 
 

AKTIVITETER OG PROJEKTER I SELVHJÆLP I 2020  
Trivselsgruppeprojektet .  
Vi starter fire trivselsgrupper op for skilsmissebørn i januar 2020 på skoler i Middelfart og Fredericia Kommune. 
Senere på året skal vi have flere trivselsgrupper i gang på flere skoler i de to kommuner. Der var gruppeleder-
uddannelse for frivillige og lærere/pædagoger den 6. december, så nu er de gæve kvinder klar til at komme i 
gang. Det bliver så spændende, og de glæder sig alle. Du kan læse mere om Trivselsgrupper på vores 
hjemmeside www.fredericia-selvhjaelp.dk.  
 
Kom Videre Mand  starter op igen i Fredericia til januar. Det er et forløb for 8 mænd i 8 uger, hvor der er plads til 
at dele svære tanker og følelser i et fællesskab med andre mænd, det kan fx være i forbindelse med en 
skilsmisse. Hver uge har møderne konkrete emner, der er udviklet af mænd til mænd, for at give værktøjer til at 
komme videre. Vi har lige nu fire mænd, der er tilmeldt, men mangler lige et par stykker mere. Kontakt os og hør 
mere og del meget gerne budskabet. 
 
Lige nu søger vi blandt andet frivillige til Støt den Pårørende , som har lyst til at hjælpe med enkelte- eller flere 
opgaver i hjemmet. For at give den pårørende mere energi og overskud, er det vigtigt, at den pårørende kan 
komme lidt væk hjemmefra og evt. få mulighed for at besøge venner og familie, gå til fritidsinteresser, handle, gå 
til frisør eller lign. og vide, at den syge er i gode hænder derhjemme. Det kan være, at man taler med den syge, 
går en tur eller hjælper med at handle. Det kan også være at hjælpe den syge med at komme til forskellige 
aktiviteter i kommunen. Hvis man vil være frivillig ift. støtte i hjemmet, forpligter man sig for 3 måneder med en 
efterfølgende evaluering om tiltaget skal fortsætte. Man forpligter sig kun på opgaver, man har lyst til at varetage.  
 
Kontakt os endelig, hvis du vil høre mere om de konkrete opgaver, og hør meget gerne i dit netværk om der er 
nogen, der har lyst til at hjælpe til.  
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart, e-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk, tlf.: 7210 6773.  
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JULEARRANGEMENTER 

Frivilligcentrets juleaftensarrangement i Det Bruun ske Pakhus 
tirsdag den 24. december 2019, kl. 15.00 - 22.00. 
Arrangementet henvender sig primært til socialt dårligt stillede mennesker, og ikke mennesker, der bare kunne 
tænke sig en gratis eller anderledes jul, hvor de ikke selv skal stå i køkkenet hele dagen. 
 
Tilmelding til arrangementet, der er gratis, kan ske til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, tlf. 7210 6770 
eller på opslag på de forskellige væresteder m.v. i Fredericia senest torsdag den 19. december 2019.           
Er der børn blandt de tilmeldte, er det, af hensyn til gaver, vigtigt at kende alder og køn på dem. 
 
 
Julemiddag i Seniorhuset IP Schmidt 
Tirsdag den 24. december 2019, kl. 12.30 - 16.30. 
Julehyggen er for dig, der ikke kan rejse til familie eller venner. Eller for dig, der savner nogen at holde jul med.  
Vores fantastiske frivillige og personale er i højt julehumør og på opfordring tager vi i år allerede hul på julerierne 
om eftermiddagen. 
 
PROGRAM: 
Kl. 12.30 Byder vi velkommen 
Kl. 13.00 Serveres der julemiddag, der består af and & medisterpølse samt ris à la mande.  
               Hertil 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand. Herefter hygge omkring juletræet med gaver, kaffe og juleknas. 
Kl. 16.30 siger vi tak for i år og ønsker hinanden en god jul. 
 
PRIS: 180 kr. 
Billetter købes i caféen på I.P. Schmidt, eller tilmeld dig senest torsdag den 19. december på telefon 7210 6585. 
Det er vigtigt, at du er selvhjulpen, da der ikke er plejepersonale til stede. 
 
 
Hannerup Kirke - Juleaften i fællesskab 
Tirsdag den 24. december 2019, kl. 17.00 - 22.00  
Sognelokalerne, Prangervej 114, 7000 Fredericia 
 
PRIS: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn under 15 år. 
 
Vil du høre mere eller tilmelde dig, kan du kontakte Margit Hansen på mws@km.dk eller 7592 9329. 
 
 
Velkommen til julefest i Kirkens Korshærs Varmestue , Danmarksgade 79, Fredericia  
Fredag den 27. december 2019, fra kl. 14.00 - ca. 2 1.00 
Det er gratis at deltage. 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 Varmestuen, juletræet tændes i gårdhaven og vi synger julesange og salmer i  
                            stuerne og deler gaver ud. 
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NYT FRA CENTERLEDEREN  
Oprydning 
Vi oplever ofte, at der ikke er ryddet op efter lån af lokale her i Frivilligcenteret. 
Vi skal derfor indskærpe, at alle sørger for at overholde husets regler, som hænger synlige i alle mødelokaler! 
Husk at rydde helt op i mødelokalet efter brug og sørg for at I efterlader køkkenet, som I gerne selv ville modtage 
det… dvs. at der er vasket op, service og termokander stillet på plads, borde er tørret af, ovnen er tømt og 
rengjort efter brug, og skraldeposen er taget med ud i den store affaldsbeholder i gården. Husk også at lukke 
vinduer, og slukke batterilys og loftslys inden I forlader Frivilligcenteret. På forhånd mange tak! 
 
Sundhedshusets hjemmeside er nu endelig i luften 
Så fik Fredericia Sundhedshus endelig sin egen hjemmeside, som vi håber, I og byens borgere vil komme til at 
bruge rigtigt meget. Se mere på: www.fredericiasundhedshus.dk 
 
Kursus i foråret 2020 
Vi har søgt om at få lov til at afholde et kursus, der handler om at hjælpe mennesker i krise. Kurset er målrettet 
frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde, og giver en grundig introduktion til krisepsykologi  samt 
effektive værktøjer til frivillige, der hjælper og støtter mennesker i udsatte livssituationer. 
Kurset udbydes af Center for Frivilligt Socialt Arbejde’s Kompetenceforum, og vi forventer at få besked i starten 
af januar 2020, om det er bevilget. 
 
Glædelig jul 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! 
Tak til frivillige, foreninger og samarbejdspartnere for det gode samarbejde og de mange gode historier, som I 
bidrager til i vores daglige virke. Vi glædes over den store velvilje til at hjælpe udsatte borgere – tak for det! 
 
 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  
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DET SKER i Frivilligcenter Fredericia - Sæt X i kalenderen:  

 
Aktivitet:     Hvornår:           Hvor:                    Hvad:            Hvem:  
Walk&Talk  Tirsdag kl. 19.00. 

Husk tilmelding senest 
dagen før kl. 12.00 
på mail: post@fc-fa.dk  eller 
tlf. 7210 6770.  

Vendersgade 63,  
døren til venstre 

Gåtur, samvær, netværk  Voksne over 18 år, 
der kan gå i kuperet 
terræn. 

Økonomi Café  Onsdag kl. 17.30-19.00.            
Husk tidsbestilling  
på tlf. 7210 6770.  

Vendersgade 63  Økonomisk rådgivning  Udsatte borgere  

Gratis Anonym 
Parrådgivning 

Onsdag i lige uger, kl. 17.00-
19.00. 
Husk tidsbestilling på mail: 
sekretar@fc-fa.dk   
eller tlf. 7210 6770  

Vendersgade 63 Parrådgivning Par bosiddende i 
Fredericia Kommune 
med hjemmeboende 
børn. 

Fristedet 1 gang i mdr., kl. 16.00-18.00. 
Næste gang er den 20. jan. ’20 
Nærmere info.: 
projektmedarbejder@fc-fa.dk  

Vendersgade 63 Samvær, hygge, snak, 
fælles aktiviteter 

Byens borgere 30+  

Juleaften for 
udsatte/hjemløse 

Tirsdag den 24. december 2019 
Kl. 15.00 til kaffe 
Kl. 18.00 til julemiddag 
Tilmelding i Frivilligcentret, 
tlf. 7210 6770 

Det Bruunske 
Pakhus, 
Kirkestræde 3 

Juleaftensarrangement Udsatte borgere i 
Fredericia 

Særlig Søndag Søndag den 2. februar 2020 
kl. 12.00-16.00 
Nærmere info. følger. 

Tøjhuset 
Gothersgade 34 

Samvær på tværs af 
udfordringer og 
handicaps 

Uvisiteret tilbud, men 
borgerne henvises 
igennem 
samarbejdspartnere 

 

 
 
 
 

Nyhedsbrevet bedes videresendt  
til bestyrelse, medlemmer og frivillige i jeres forening/gruppe.  

 
Nyhedsbrevet kan indeholde invitationer, tilbud om kurser og                          

nyttige informationer, som vi gerne vil have skal nå ud til a lle frivillige,  
så vi vil være glade, hvis du, som modtager af nyhedsbrevet,  

vil sende det videre til de frivillige i din forening.   
 

 Mange tak!  
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Frivilligcenterets kontor holder julelukket 
tirsdag den 24.12.2019 – onsdag den 1.1.2020 (begge  inkl.). 

 
 
 
 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår ! 

 
 
 
 

    
 

Juletræet med sit pynt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia 


