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Nyhedsbrev januar 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår, 
og glæder os til et fortsat godt samarbejde i 2017 ! 

 
 
 
 
 
 
 

Frivilligcentrets kontor udvider åbningstiden fra 1. januar 2017 
Som en service til byens borgere  

udvider Frivilligcentrets kontor åbningstiden til o gså at gælde fredag.  
Fremover er kontoret derfor åbent  

mandag-torsdag kl. 9-15, og fredag kl. 10-12. 
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Juleaftensarrangement i Det Bruunske Pakhus 
Rekord mange gæster til juleaften i Det Bruunske Pa khus 
 
Over 70 gæster mødte op til juleaften i Det Bruunske Pakhus. 
 
Frivilligcenter Fredericia afholdt i år for 13. gang juleaften for socialt dårligt stillede borgere. Mere end 70 
personer havde en fantastisk juleaften sammen, hvor 12 frivillige gjorde deres til, at eftermiddagen og aftenen 
blev hyggelig, og at det sociale samvær kom i højsæde.  
 
Om eftermiddagen blev der hygget, drukket kaffe og spillet spil. Om aftenen blev der spist julemiddag 
bestående af and og flæskesteg samt ris á la mande – med fine mandelgaver!  Derefter blev der sunget 
julesange og uddelt gaver. Kl. 22 sluttede arrangementet.  
 
Fredericias borgere og butikker havde i rigt mål doneret gaver til de fremmødte. Ikke alene var der rekord i 
antal gæster, også antallet af gaver slog alle rekorder, idet der var doneret gaver, så gæsterne kunne få mere 
end en gave hver.  
  
Flere har ydet økonomisk støtte til arrangementet, f.eks. donerede Odd Fellow Logen, 117 Olaf Rye, 4.500 
kroner, en anonym privat mand donerede 2.000 kroner, og en indsamling i Trinitatis Sognegård gav 1.800 
kroner til arrangementet.  
 
Det er fantastisk at opleve, at byens borgere og butikker år efter år bakker op om at give dårligt stillede 
medborgere en god jul! Selv i en til tider fortravlet hverdag op til jul, viser det, at Fredericias indbyggere har 
overskud til at tænke på de medborgere, der har det svært! Også en stor tak til de frivillige, der var med til at 
sørge for, at arrangementet blev vellykket.      
                                                                                               
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
CAFÉ KRACKES GAARD i Frivilligcentret 
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 2017-programmet her 
 
 

Åbent hus onsdag den 15. februar 2017, kl. 10-14. 
Frivilligcenter Fredericia holder åbent hus for bed steforældre/forældre og børn   
onsdag i vinterferien. 
Kom på besøg i vores flotte hus, hør dets historie og hør om frivillighed.    
Der vil være aktiviteter for børn, og vi gi’r en ko p kaffe og en sodavand.   
 

[Nævn din kilde her.]
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Tøjbytte-Café 
Tøjbytte-café i første halvdel af 2017:   
 

• Onsdag den 1. februar 2017, kl. 15.00 
• Torsdag den 9. marts 2017, kl. 15.00 
• Onsdag den 5. april 2017, kl. 15.00 
• Onsdag den 3. maj 2017, kl. 15.00 
• Onsdag den 7. juni 2017, kl. 15.00 

 
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. 

 

 
Grow Your Life 
Projekt Grow Your Life holder fra starten af det nye år mandags-café hver anden mandag i Frivilligcentrets 
lokaler. Caféen er rykket fra de vante og trygge rammer på ProAktiv og ned i Frivilligcentret, som et led i at 
lære Frivilligcentret at kende, og introducere foreningslivet og de frivillige sociale foreninger for projektets 
borgere. Samtidig kan borgere og frivillige sammen være tættere på ’byens liv’ og mange tilbud, som er en stor 
del af projektets formål. 
 
 
 
 

 

 

Dyb koncentration 
Der var både dyb koncentration og sjove øjeblikke, da Grow Your Life holdt debat-arrangement med emnet 
’Sociale medier’ i Frivilligcentrets café – i samarbejde med SUK (Samvær Undervisning Kultur – 
www.sukdanmark.dk). Alvorlige og vigtige emner som etik og spilleregler på de sociale medier, men også 
mere pjattede App’s blev gennemgået og afprøvet. 
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 Kristine Petersen og Hanne Isaksen 
 
Hanne Isaksen fra SUK holdt reception fredag den 6. januar på Kolding Uddannelses Center i anledning af, at 
hun går på pension. SUK er samarbejdspartner i Grow Your Life, og står for undervisning i bl.a. madlavning, 
stomp og bevægelse. 
Mange tak til Hanne for stort engagement i Grow Your Life, og velkommen til Tenna, som tager over for 
Hanne. 
 
Generalforsamling i Frivilligcenter Fredericia  
Frivilligcentret afholder generalforsamling torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.00 – sæt X i kalenderen ! 

 
 

 
NYT FRA FORENINGERNE 

 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
Kom til søndagskaffe 
Selvhjælp inviterer borgere i Fredericia Kommune på søndagskaffe den anden søndag i måneden forskellige 
steder i kommunen.  
Formålet med søndagskaffen er, at skabe netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre. 
Vi håber, der kan opstå små fællesskaber mellem deltagerne til søndagskaffen, så der kan komme fremtidige 
aktiviteter og lyst til at mødes i andre sammenhænge. Der er frivillige med fra Selvhjælp til at hygge om 
gæsterne. Og vi kan i begrænset omfang hente borgere, der ikke selv kan komme til søndagskaffe. 
 

Næste søndagskaffe:  
15. januar 2017, kl 15.00-17.00 

Hejse Kro, Skærbækvej 17, Fredericia. 
Hejse Kro donerer kage. Kaffen koster 25,- 

                   
Søndagskaffe februar 2017: 
12. februar kl 15.00-17.00 
Fredericia Frivilligcenter 

Vendersgade 63, Fredericia 
Kagen donores af Frivilligcentret. Kaffen koster 25,- 

 
Fredericia Kommune støtter projektet via Værdighedspuljen. 
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Selvhjælp Fredericia-Middelfart starter mindfulness  fredag den 10. februar 2017, kl 12.00-14.00 i   
Østergades Forsamlingshus i Middelfart.  
Holdet er målrettet førtidspensionister, flexjobbere, arbejdsledige og pårørende til alvorligt syge i såvel 
Middelfart som Fredericia Kommune, og kører over 8 fredage kl 12.00-14.00.  
Fredag den 10. februar er der Intro, hvor man kan snakke med instruktøren og prøve et par mindfulness-
øvelser. Instruktør Allan Bentzen. 
 
Café for førtidspensionister og flexjobbere  den 2. onsdag i måneden, kl. 10-12, i Frivilligcenter Fredericia. 
 
’Støt dit barn’ -  netværksgrupper for forældre til  børn med psykiske vanskeligheder.  
Netværksgrupperne er et undervisningsforløb på 8 gange, hvor ca. 12 pårørende til børn med psykisk 
sårbarhed mødes. 
Formålet er at give forældrene viden om diagnoser og redskaber til at håndtere svære situationer i forhold til 
deres børn. Der kommer fagpersoner og holder oplæg. 2 frivillige fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart forestår 
kontakten og støtten til forældrene.  
Projektet har tidligere kørt i kommunalt regi, men startes nu op i Selvhjælp.  
Forældre kan henvende sig til Selvhjælp Fredericia-Middelfart, og de vil efterfølgende blive kontaktet af en 
frivillig i projektet for at aftale en personlig samtale inden deltagelse i netværksgruppen.  
 
Henvendelse kan ske til sekretaer@famiselvhjaelp.dk  eller tlf. 7210 6773. 

 
 
NYT FRA CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I ODENSE:                                             

 

 

 

Nye kurser for frivillige, foreninger og kommuner i forår ’17 
Fredag, 16. december 2016 
 
Forårets kursussæson i CFSA's Kompetenceforum byder på mere end 40 kurser, temadage og netværksforløb 
for frivillige og ansatte i foreninger, landsorganisationer, kommuner og offentlige institutioner.                           
Der åbnes for tilmelding til aktiviteterne den 27. januar 2017. 
 
Netop nu lægges der sidste hånd på kursusprogrammet for foråret 2017. Sæsonen byder på mere end 40 
kurser, temadage og netværksforløb, som alle er målrettet frivillige og ansatte i foreninger, 
landsorganisationer, kommuner og offentlige institutioner, som arbejder med frivilligheden på velfærdsområdet. 
Allerede fra den 20. januar kan du smugkigge i de nye kurser her CFSA’s hjemmeside www.frivillighed.dk.    
Du har med andre ord god tid til at finde de bedste og mest relevante tilbud, inden der åbnes for tilmelding 
fredag den 27. januar 2017. 
 
Se kursuskataloget her  
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Projekt Frivillig 
Hvordan foreningerne let kan hjælpe de frivillige u nge. 
 
Tid til kvote 2 
Som forening kan I hjælpe jeres unge frivillige med at komme ind på deres drømmeuddannelse. Erfaring er 
blandt de kvaliteter, studielederne kigger efter hos de unge, når ansøgere og studiepladser bliver matchet.   
Her kan en forenings anerkendelse af den unges frivillige indsats være loddet på vægtskålen. 
 
Sådan gør du som forening: 
A: Er den unge i gang med en ungdomsuddannelse f.eks. gymnasiet eller en erhvervsuddannelse? 
     Så kan I benytte Frivilligbeviset på www.projektfrivillig.dk. 
B: Er den unge i gang med et friår? 
     Så brug 10 minutter på at skrive en udtalelse. 
 
Begge dele er til stor gavn for den unge.  
 
Info: 
Ansøgningsfristen til kvote 2 er den 15. marts 2017. Den unge søger selv, og kan vedlægge Frivilligbeviset og udtalelsen 
til sin ansøgning.  
Vil du vide mere, så kontakt den regionale konsulent My Andreassen, 2116 0241, projektfrivillig@frivilligcenter-odense.dk 

 
Projekt Frivillig besøger Fredericia Gymnasium 
Projekt Frivillig-konsulent My Gaarde Andreassen har lavet en aftale med Fredericia Gymnasium om at 
besøge dem med Projekt Frivillig fredag den 10. februar 2017  for at tale om frivillighed. Aftalen er, at hun får 
et par minutter til en fællessamling og herefter har en stand i kantinen.  
 
Hun vil rigtig gerne have lokale foreninger med, som er interesseret i at få flere unge frivillige.  
 
Er din forening interesseret i at være med på skolebesøget, så kontakt My på tlf. 2116 0241 eller 
mail: projektfrivillig@frivilligcenter-odense.dk. Læs evt. mere på:  www.projektfrivillig.dk 
 
 

 
Medarbejdere fra Kommunens Ejendomsservice sørgede 
onsdag den 4. januar for at stormflodssikre Frivilligcentret. 

 
Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, mail: sekretar@fc-fa.dk 


