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Nyhedsbrev maj 2017 
 

 

 
 

 
Workshop om ensomhed blandt ældre 
INVITATION TIL WORKSHOP - SÅDAN KAN DU STYRKE FÆLLE SSKABET I DIN FORENING 
 
De fleste ældre har et godt og aktivt socialt liv. Alligevel er det næsten hver fjerde borger over 65 år, der føler 
sig ensom. Heldigvis er ensomhed ikke nødvendigvis en permanent følelse, og ofte er det de små ting, som 
gør den store forskel.  
 
Fredericia har mange frivillige foreninger, som har både viden og erfaringer med at værne om fællesskabet, 
byde nye medlemmer velkommen og sikre at de eksisterende medlemmer trives. Dette vil vi gerne være med 
til at styrke.  
 
Frivilligcenter Fredericia og Fredericia Kommune vil gerne sætte fokus på forebyggelse af ensomhed gennem 
styrket fællesskaber i vores lokale foreninger. Sammen med Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence 
& Viden sætter vi med en workshop fokus på ensomhed. Tanken er, at repræsentanter for foreningerne på 
workshoppen kan komme i dybden med nyeste viden om ensomhed og i fællesskab udveksle erfaringer 
omkring emner såsom at tage i mod nye og støtte op om fællesskabet.  
 
Workshoppen afholdes mandag d. 15. maj kl. 17.00-21.00 .  
 
Frivilligcenter Fredericia og Fredericia Kommune opfordrer alle foreninger til at sende repræsentanter til 
workshoppen. Workshoppen tager udgangspunkt i gode inputs og pointer fra et informationsmøde i starten af 
april med repræsentanter fra forskellige lokale foreninger. Til dette informationsmøde blev der fundet frem til 
nogle områder, som er relevante og givende at arbejde videre med på workshoppen, således at workshoppen 
er en mulighed for at styrke fællesskabet og sammen bekæmpe ensomhed i netop jeres foreninger og på 
tværs.  
 
Vi håber, at I har mulighed for at deltage i workshoppen, så vi sammen kan blive klogere og bygge videre på 
de gode erfaringer. Der vil blive serveret lidt at spise og drikke i løbet af workshoppen. 
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Af hensyn til planlægning og forplejning vil vi gerne have Jeres tilmelding senest onsdag den 10. maj 2017 . 
 
TID OG STED: 
Tidspunkt:   Mandag d. 15. maj kl. 17.00 til 21.00 
Adresse:   Frivilligcenter Fredericia 
  Vendersgade 63, Fredericia 
 
TILMELDING: 
Tilmelding foregår til Charlotte Stenør Mikkelsen på telefon: 7210 6772 eller på e-mail: sekretar@fc-fa.dk.  
 
Husk at oplyse navn, forening og e-mailadresse ved tilmelding. Vi ser frem til at se jer! 
 
www.aktivtældreliv.dk 
Hjemmesiden AktivtÆldreliv.dk er udviklet af konsulentvirksomheden Marselisborg – Udvikling, Kompetence & 
Viden i samarbejde med en lang række af landets kommuner og ikke mindst de mange foreninger med tilbud til 
ældre, som findes i kommunerne. Hjemmesiden er en del af indsatsen Aktivt Ældreliv, som er med til at 
forebygge og mindske ensomhed blandt ældre.  
 
Hjemmesiden indgik som en del af udviklingsprojektet ”Ensomt eller aktivt ældreliv – et frivilligt valg”, der var 
finansieret af Socialministeriet og inddrog 25 kommuner fordelt i hele landet. I forbindelse med projektet blev 
der bl.a. gennemført en stor landsdækkende undersøgelse. Gennem en fælles udviklingsproces med 
kommuner, foreninger og faglig sparring med eksperter inden for området har vi på baggrund af rapporten 
udviklet en række redskaber og publikationer, som bringer os et skridt videre i forebyggelsen af ensomhed 
blandt ældre.   
 
Undersøgelsen om ensomhed viser, at en af de største barrierer for de ældre, som oplever ensomhed, er, at 
de mangler viden om aktiviteter og tilbud i deres lokalområde og har svært ved at finde det, der matcher lige 
netop deres interesser og behov. Hjemmesiden gør det nemt matche den enkeltes interesser og behov med 
de eksisterende tilbud. 
 
Der findes rigtig mange foreninger og centre, som tilbyder aktiviteter for ældre rundt omkring i Danmark.    
Mere end 1500 af de foreninger og centre er nu med på AktivtÆldreliv.dk, og du kan se dem alle på 
hjemmesiden her. 
 
Ny leder af Fredericia Frivilligcenter 
Med virkning fra 1.6.2017 har bestyrelsen besluttet at ansætte Louis Lindholm som leder af Frivilligcenter 
Fredericia. Louis har været konstitueret i stillingen siden den 1. januar 2017 og har tidligere været 
bestyrelsesmedlem og formand. Louis har i en lang årrække været frivillig i Kræftens Bekæmpelse og blev i sin 
tid valgt ind i bestyrelsen som repræsentant for lokalforeningen. 
 
Frivilligcentrets bestyrelse: 
Efter generalforsamlingen den 30. marts 2017 er Frivilligcentrets bestyrelse sammensat på flg. måde: 
 
Formand/Dansk Flygtningehjælp  Tove Schmidt 
Næstformand/Autismeforeningen  Dorte Schandorff Jensen 
Kasserer/Krisecenter for kvinders Støtteforen. Kirsten Berntsen 
Kræftens Bekæmpelse   Anne Merete Gerdes Bertelsen 
Sind    Jørn Jespersgaard 
Diabetesforeningen   Mogens Sandbæk 
Husgruppen FC    Else Bang 
1. suppleant/Ældre Sagen   Freddy Parsberg 
Fredericia kommune   Frances Emily O' Donovan (V) 
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Danmark spiste sammen den 25. april 
 

      
 
MESSE C Fredericia var tirsdag den 25. april vært for stor fællesspisning i samarbejde med lokale foreninger.  
  
Dejlig mad, fællessang, lys på bordene og hyggeligt samvær var nogle af nøgleordene, da en række lokale 
aktører for andet år inviterede til gratis fællesspisning i MESSE C Fredericia. Det foregik tirsdag den 25. april.  
  
Målgruppen for aftenen var borgere i lokalområdet, som af forskellige årsager måske ikke har det store 
netværk, og for hvem ensomhed fylder mere end godt er. Knap 130 var tilmeldt arrangementet.    
  
Arrangementet skete i tilknytning til Folkebevægelsen mod Ensomheds ”Danmark spiser sammen”-kampagne i 
uge 17. Tanken er, at måltider og fællesspisning er en perfekt anledning til at føre mennesker sammen og 
skabe fællesskaber.   
  
Ud over MESSE C, som stillede køkkenteam, tjener, lokaler, middag og drikkevarer gratis til rådighed, var 
følgende involveret i arrangementet: Selvhjælp Fredericia-Middelfart, Ældre Sagen, Frivilligcenter Fredericia, 
Fredericia Kommune og Spise med Gutterne/Spise med Quinderne.  
  
Aftenen startede klokken 17 i foyeren, hvor der var lidt musikalsk underholdning. Foreningerne præsenterede 
deres tilbud og fortalte blandt andet om det sociale og menneskelige udbytte ved at involvere sig i frivilligt 
arbejde.  
  
Spise med Gutterne/Spise med Quinderne var med til at pynte op og servere, og frivillige fra bl.a. Selvhjælp, 
Ældre Sagen og Frivilligcenter Fredericia talte med og hyggede om gæsterne under arrangementet. En rigtig 
dejlig aften med spisning, skåler, samvær og fællessang på programmet med præst Søren Thorsen fra 
Hannerup som toastmaster.  
  
Fredericia Kommune var behjælpelig med transport, så gangbesværede eller kørestolsbrugere ikke skulle 
bekymre sig om at komme frem. 
 
 

Infomøde om det nye Sundhedshus 10. maj, kl. 17-18. 
Kom og hør om planerne for det nye Sundhedshus  
Frivilligcenter Fredericia holder et fyraftensmøde onsdag den 10. maj, kl. 17.00-18.00 i Vendersgade 63,     
hvor projektleder på Fredericia Sundhedshus Sille Kloppenborg vil fortælle om planerne for det fremtidige 
Sundhedshus, herunder Frivilligcentrets rolle. 
 
Tilmelding til Frivilligcentret på tlf. 7210 6770 eller mail sekretar@fc-fa.dk – senest den 9. maj 2017. 
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Din Indgang – et nyt tilbud i Fredericia Kommune 
Du er herre i dit eget liv – og vi er her for at støtte dig. 
Det handler om det, du gerne vil og hvad du allerede kan. 
Vores samarbejde og den plan, vi i fællesskab laver, skal give mening for dig. 
Vores opgave er at hjælpe dig med at udvikle og fastholde de ting, du allerede kan i dag, 
og vi tror på, at det du kan selv – det gør du selv. 
 
Din Indgang  er for dig, der oplever psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, som du har behov for støtte til 
at lære at tackle eller håndtere. 
 
Der er forskellige muligheder i Din Indgang: 
 

• Vi tilbyder et kort og målrettet forløb. Sammen med medarbejderne i Din Indgang aftaler du, hvilke 
aktiviteter du kan have glæde af i et forløb på op til 20 uger. 

 
• Ad hoc hjælp (for eksempel hjælp til at læse og forstå post). 

 
• Hjælp til at finde frivillige tilbud i Fredericia og aktiviteter, som måske kunne være noget for dig 

 
• Vi vil sammen med dig vurdere og eventuelt afprøve, om der findes velfærdsteknologier, der kan støtte 

dig i hverdagen. 
 

• Individuelle samtaler med udgangspunkt i konkrete udfordringer. 
 

• Holdaktiviteter med fokus på træning eller netværk. Det kan for eksempel være hverdagstræning, 
træning i økonomi eller hold, hvor du kan arbejde med at styrke dine nuværende relationer eller skabe 
flere. 

 
• Vi tilbyder også Åben Dialog, som er et forløb, hvor vi inviterer dit netværk og alle, der er relevante i 

forhold til de udfordringer, som du gerne vil arbejde med. 
 

Hvad kan du forvente 
Vi vil med udgangspunkt i dine behov og mål være med til at understøtte, at du opnår et for dig selvstændigt 
og meningsfuldt liv. 
Vi er dine samarbejdspartnere og vi tager udgangspunkt i dine oplevelser, erfaringer og ressourcer. 
Da vi tilbyder et kort og målrettet forløb, er det vigtigt at du er indstillet på at arbejde intensivt med dig selv 
gennem forløbet, og vi vil støtte op omkring din udvikling. 
Vi ved, at mange mennesker som følge af, at deres egen situation forbedres og overskuddet stiger, oplever en 
lyst til at bidrage. Du kan i den forbindelse blive frivillig og hjælpe til på nogle af aktiviteterne i Din Indgang, 
eller du kan stille dig til rådighed for en anden borger, som kunne have glæde af din hjælp. 

 
Du finder Din Indgang  i Gothersgade 44 st., Fredericia, eller på telefon 7211 3232.  
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Grow Your Life 
Grow Your Life er et projekt skabt i samarbejde mellem Frivilligcentret og Fredericia Kommune.          
Projektets formål er at øge unge handicappede borgeres livskvalitet og fremme deres muligheder for at indgå i 
nye sociale netværk og frivillige sammenhænge.  
Projektperioden løber fra d. 1/8 2015 til d. 31/3 2018, og består i alt af 4 moduler. 
 
Modul 3 afsluttes søndag den 21. maj 2017  med en fælles fest for alle interesserede på Den Kreative Skole, 
Kongensgade 111, store sal, fra kl. 12.00-15.00. Til festen vil der er mulighed for at byens borgere, pårørende 
og samarbejdspartnere, kan få et lille indblik i projektet og hygge et par timer sammen med os. 
Hvis man ønsker at deltage, kan man tilmelde sig på tlf. 2072 2413 eller mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk 
senest den 10. maj 2017.  

 
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. 
 
Onsdag d. 10. maj, kl. 20.00 
NATTERGALETUR MED PREBEN ANDERSEN SOM GUIDE 
Kræftens Bekæmpelse indbyder til vores traditionelle nattergaletur i Egum. Mødested v. Egeskov Kirke, 
hvorefter vi kører i samlet trop til den lille P-plads ved Fårbækvejen. 
Ingen tilmelding. Det koster 20 kr. 
 
Lørdag d. 20. maj, kl. 10.00 – søndag d. 21. maj, kl. 10.00 
STAFET FOR LIVET – Danmarks hyggeligste Stafet  
Det er 11. gang, der er Stafet for livet på Erritsø Fællesskole afd. Bygaden (Bakkeskolen) 
Kom og vær med til at støtte op om kræftramte og pårørende. Der er en masse aktiviteter for børn og voksne, 
skøn musik, god mad, natbanko og meget mere. 
Se www.stafetforlivet.dk 
 
Torsdag d. 1. juni kl. 18.30 – 20.30 i Seniorhuset IP Schmidt, Vendersgade 4 
ARV – IKKE NÆR SÅ KEDELIGT, SOM DET LYDER !  
Kræftens Bekæmpelses jurister Charlotte Hjeds og Helena Bever-Gimsing kommer til Fredericia og 
fortæller bl.a. om ægtefællers og børns arveret, og hvordan man sikrer sin ugifte samlevende. 
Se mere på om foredraget på www.cancer.dk/fredericialokal. 
Det koster 50 kr. pr. deltager for foredrag, kaffe og brød. Tilmelding til Annemarie på tlf. 24 25 40 79  
senest d. tirsdag d. 23. maj 2017. 
 
Tøjbytte-Café 
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.  
 
 
 

Næste Tøjbytte-café:   
Onsdag den 7. juni 2017, kl. 15.00 
Alle er velkomne ! 
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NYT FRA FORENINGERNE 

 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
Søndagskaffe i Frivilligcenter Fredericia 
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, som vil hygge om gæsterne. 
 
Kommende ’søndagskaffe’:    
Søndag den 14. maj 2017, kl. 15.00-17.00   
Trinitatis Kirkes Sognegård 
Danmarksgade 61 
7000 Fredericia    
Sognegården donorer kage, kaffe/te koster 25,-. 
Fredericia Kommune støtter projektet via Værdighedspuljen. 
 
Tilmelding til Selvhjælp på tlf. 7210 6773 eller ma il: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
 
 
Afskedsreception for Annie Karen Pedersen, Selvhjæl p Fredericia-Middelfart 
Torsdag den 27. april  
Annie har valgt at gå på pension 1. maj 2017. Derfor inviterede Bestyrelsen i Selvhjælp til en afskedsreception 
for Annie som tak for samarbejdet og udviklingen af Selvhjælp siden 20. februar 2002. 
Det var en hyggelig dag med lidt godt at spise, mange flotte taler, sange og lidt underholdning. 
Rigtig mange kom og sagde farvel til Annie, og var med til at give hende en hyggelig eftermiddag. 
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Ældre Sagen 
Ældre Sagen i Fredericia har en lang række aktiviteter og tilbud for byens ældre.                              
Informationer om arrangementer m.v. findes på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/fredericia eller ved at 
kontakte formand Niels Hother Jakobsen på tlf. 2147 1111 eller mail: aeldresagen7000@outlook.dk 
 

 

NYT FRA CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I ODENSE:                                             

 

 

 
Kommuner og regioner kan nu forsikre frivillige 
Fredag, 3. marts 2017 
Folketinget har vedtaget en ændring til serviceloven, som giver kommuner og regioner mulighed for 
at forsikre frivillige. 
 
Forslaget om at forsikre frivillige blev fremsat af forhenværende social- og indenrigsminister Karen 
Ellemann. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelser og regionsråd i modsætning til tidligere nu 
kan tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i kommuner og 
regioner. Dermed har kommuner og regioner mulighed for – men ikke pligt til – at forsikre frivillige, så 
de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af deres frivillige indsats. 
Loven træder i kraft 1. juli 2017. Du finder lovforslaget på Folketingets hjemmeside 

 

 

Flere foreninger kan give unge et Projekt Frivillig  bevis for 
deres frivillige indsats  
Det er blevet nemmere for foreninger og organisatio ner med unge frivillige at blive digital 
udsteder af Projekt Frivillig-beviser. 
”Vi ved, at de unge er meget stolte af beviset på grund af stemplerne fra tre ministerier, og at de 
lægger dem ved deres ansøgninger om lærepladser, jobansøgninger og udvekslingsophold,” fortæller 
Birgitte Urban Nielsen, der er koordinator i Projekt Frivilligs Landssekretariat. 
 
For at kunne modtage et Projekt Frivillig-bevis skal de unge leve op til to krav: De skal have udført 
frivilligt arbejde i mindst 20 timer og være elev på enten erhvervsskoler, SOSU-skoler, de gymnasiale 
uddannelser, VUC eller andre kompetencegivende ungdomsuddannelser. 
 
Foreninger og organisationer, som har mange helt unge frivillige eller gerne vil tiltrække flere unge, 
kan blive godkendt som bevisudsteder og dermed selv nemt udstede et gyldigt Projekt Frivillig-bevis. 
 
Hvis I vil give unge et bevis for deres frivillige arbejde hos jer eller høre mere om Projekt Frivillig og 
mulighederne for samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser så kontakt Projekt Frivillig på 
telefon: 6614 6061 eller skriv til pf@frivillighed.dk 
Læs mere om Projekt Frivillig og frivilligbeviset 
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Fodbold på Tværs 2017 onsdag den 3. maj 2017. 
Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia afholdt onsdag den 3. maj den årlige fodboldturnering på tværs af det 
frivillige sociale arbejde, på tværs af kultur, på tværs af alder, på tværs af erfaring. En rigtig sjov og aktiv aften.   
 
I år var 10 hold med i turneringen, bl.a.: Dansk-Tyrkisk Forening, Trekantbrand, Fredericia Produktionsskole, 
Værestedet Broen til Livet, Solstrålen, Huset72 (ungetilbud i Misbrugscentret), Kontakten (Misbrugscentret), 
Projekt Grow Your Life og Apostolsk Kirke. 
 
Vi spiller kun for sjov , og vi lægger vægt på at have en sjov aften, hvor bl.a. fair play og bedste 
kammeratskab belønnes med en pokal. 
 
Frivilligcentrets formand Tove Schmidt overrakte pokaler til aftenens vindere: 
Apostolsk Kirke genvandt 1. pladsen. 
Josef fra FC Grow Your Life blev ’bedste målmand’. 
Grow Your Life United fik fair play-pokalen. 
Værestedet Broen til Livet fik bedste kammeratskabs-pokalen, og   
Huset72 fik fighter-pokalen.   Stort tillykke til aftenens vindere! 
 
En stor tak til de mange fremmødte roligans, dommere og frivillige hjælpere, der var med til at Fodbold på 
Tværs atter en gang blev en sjov og festlig aften med socialt samvær i højsæde. 
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På besøg i Ungdommens Hus – ”Kan vi bruge hinanden?” 
Frivilligcentret og Ungdommens Hus mødtes til en kop kaffe og en snak – med henblik på fremtidigt 
samarbejde om bl.a. lokaleudlån, om at gøre brug af hinanden, og ikke mindst rekruttering af flere unge 
frivillige. 
Ungdommens Hus er et spændende og kreativt hus med mange tiltag og tilbud for primært unge mennesker, 
men et hus som også meget gerne må benyttes af andre aldersklasser. Huset rummer en café, en 
koncert/teatersal, biograf, musik øvelokaler, et lydstudie, atelier, mødelokaler og dejlige udendørsarealer med 
bl.a. mulighed for bål, boldspil, parkour og ramper til skateboard.    
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Frivilligcenter Fredericia er: 
 

• den lokale platform for frivillig social indsats 

• stedet, hvor du kan lette dit hjerte i fuld tillid. Vi har tavshedspligt og du bliver ikke 

registreret nogen steder. Du kan komme uanmeldt og anonymt 

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

hjælp på frivillig basis 

• stedet, hvor du kan få overblik over de mange frivillige sociale foreninger, og udgiver af 

Fredericias sociale vejviser ’Hvem Hjælper Hvem’ 

• stedet, hvor du kan henvende dig, hvis du ønsker at yde en frivillig indsats 

• stedet, hvor foreninger og frivillige mødes 

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

 
Du er altid velkommen til at kontakte os 

eller komme forbi og få en snak eller et godt råd. 
 
 
 
 

Frivilligcentrets kontor har åbent 
mandag-torsdag kl. 9-15, og fredag kl. 10-12. 

Frivilligcentret holder lukket fredag den 26. maj 2017 
samt 1. juli – 31. juli 2017 (begge inkl.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


