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 Nyhedsbrev maj 2021 
Generalforsamling i Frivilligcenter Fredericia 
 
Indkaldelse til generalforsamling 
 
tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00-21.00 i Fredericia Sundhedshus, lokale C1.10. 
 
Dagsorden jvf. vedtægter:  
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering. 
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget. 
5. Indkomne forslag:  

(Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde pr. mail 
toschmidt@profibermail.dk senest 10 dage før Generalforsamlingens afholdelse) 

6. Valg af formand (på valg i ulige år):  
 Tove Schmidt, Frivilliggruppen, Dansk Flygtningehjælp – genopstiller. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 
 Freddy Parsberg, Ældre Sagen – genopstiller. 
 Marie Luise Poulsen, Klub 1297 – genopstiller. 

8. Valg af 2 suppleanter 
 Christen Madsen, De Frivilliges Hjælpecentral – genopstiller. 
 Ny suppleant 

9. Eventuelt. 
 
Den enkelte organisation har 1 stemme.  
Af plads- og Coronahensyn henstiller vi til, at der max. deltager 2 personer fra hver forening. 
 
Indkomne forslag samt revideret regnskab vil være fremlagt i Frivilligcenteret eller kan rekvireres 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Der vil være kaffe/brød, derfor tilmelding til kontoret senest  
fredag den 21. maj 2021 på: post@fc-fa.dk eller på telefon 7210 6770. 
 
Venlig hilsen 
 
Tove Schmidt 
Formand  
Frivilligcenter Fredericia 
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Demensfællesskabet Lillebælt                                                                        
Demensfællesskabet er for dig, som er berørt af demens eller pårørende/ven til en med demens.                      
Det er også for dig, som gerne vil gøre en forskel for andre mennesker igennem en frivillig indsats. 
 
Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og pårørende, der har til 
huse i Fredericia Sundhedshus. De ønsker at skabe nye muligheder for mennesker med demenssygdomme og 
deres pårørende - også yngre personer, som stadig er på arbejdsmarkedet. 
 
I Demensfællesskabet Lillebælt finder du et meningsfuldt fællesskab, hvor du møder ligesindede mennesker, som 
alle er berørte af eller har en interesse i demens.  
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Demensfællesskabet Lillebælt på tlf. 2280 0195 eller på e-mail: 
demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk 
 
Se andre arrangementer på Fredericia Kommunes hjemmeside: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-
sundhed/aeldreliv/hjemmehjaelp-personlig-pleje/demens-det-taler-vi-om 
 
 

 
 
 

Nyt fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
Som hos alle andre er den snarlige genåbning øverst på dagsordenen ved Selvhjælp Fredericia-Middelfart.   
Efter en lang nedlukning glæder vi os til at få gang i alle vores aktiviteter og starte selvhjælpsgrupper igen. 
Hvordan og hvornår og med hvilke restriktioner, det vil indebære, arbejder vi på højtryk for at afklare. Hold øje 
med vores hjemmeside, www.fredericia-selvhjaelp.dk eller følg os på facebook.  
Man kan også altid kontakte os på sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller på telefon 7210 6773, mandag til torsdag 
fra kl. 9.00 - 13.00. Herunder kan I læse mere om to af vores tilbud.  
 
Sorggruppe for yngre enker og enkemænd i alderen 30-50 år 
I Selvhjælp Fredericia-Middelfart tilbyder vi sorggruppe for yngre mennesker, der har mistet en ægtefælle. Sorg 
er noget, som vi alle kommer til at opleve, men det at miste sin ægtefælle eller partner i en ung alder eventuelt 
med hjemmeboende børn er en udfordrende og ofte chokerende tilstand. I en sorggruppe lytter og støtter 
deltagerne hinanden, og man får mulighed for at sparre og udveksle tanker med andre i samme situation og på 
samme alder. Kontakt Selvhjælp for at høre mere om sorggruppen.  
 
Selvhjælpsgrupper for pårørende til alvorlig syge i Fredericia 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart opretter nye pårørendegrupper i sommeren og efteråret 2021. 
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At være en del af en gruppe med andre pårørende kan skabe et åndehul til at tale om de ting, der er svært. Alle 
deltagere er i samme situation, og derved kan de støtte og måske inspirere hinanden til at finde nye måder at 
håndtere situationen på. Der er to frivillige igangsættere med til at starte gruppen godt op. 
Vi tilbyder også enesamtaler til pårørende, som synes det er svært at være en del af en gruppe. 
Projektet er et samarbejde med Fredericia Kommune, og vi samarbejder bredt med andre organisationer. Vi er 
altid åbne for nye samarbejder, så vi sammen kan hjælpe de pårørende i kommunen. 
Projektet varetages af vores nyeste medarbejder, Karina Krammer, der startede i Selvhjælp 1. april 2021. 
 
Er du pårørende eller har du kontakt med pårørende til alvorlig syge, som kunne have gavn af tilbuddet, så kan 
Karina kontaktes på tlf. 2420 2996 eller karina@famiselvhjaelp.dk.  

 
   

Grow Your Life                                                                                                   
Grow Your Life har 33 friske borgere og 8 frivillige tilknyttet tilbuddet. Der er tre borgere på venteliste. 
 
På baggrund af Corona-situationen har Grow Your Life holdt forskellige udendørs events i Trelde, hvor der bl.a. 
er kløvet brænde, lavet mad over bål og afholdt natur-bingo. Disse events har været meget populære blandt 
borgerne, og derfor har Grow Your Life som noget nyt startet et naturhold, som mødes på udvalgte lørdage 
v/Shelterpladsen i Hannerupskoven. Naturholdet er startet i samarbejde med SUK og Lasse og Michael fra 
foreningen Natur og Ungdom. Der er 6 borgere tilmeldt på holdet, samt forskellige frivillige på hver 
undervisningsgang. Ved hver undervisningsgang er der et nyt tema, der relaterer til naturen, fx ’ild’, ’læ og ly’, 
’mad’ og ’på tur’. Naturholdet slutter af med fællesspisning og overrækkelse af diplomer til holdets deltagere. 
 
På grund af afstandskravene har vi ikke kunnet være indendørs i Frivilligcenterets lokaler. Vi har derfor 
arrangeret ude-onsdagscaféer i Frivilligcenterets have indtil sommerferien. Det er skønt at se hinanden igen, og 
stemningen og humøret er højt blandt de fremmødte borgere og frivillige.  
Til den sidste ude-Onsdagscafé inden sommerferien i juni måned er alle borgere og frivillige i GYL inviteret på 
Urbania Streetfood, hvor vi spiser vi og hygger sammen.  
 
Alle borgere i Grow Your Life har fået et flot sæt regntøj med Frivilligcenterets logo på, da vi oplever, at en del af 
vores borgere ikke har tøj til udendørs brug. Det er blevet godt modtaget af alle, og mange af borgerne har 
allerede taget det fine sæt i brug.  
 
Hannerupløbet d. 1.6. og tur til Musikfestivalen Sølund d. 8.6.2021 er aflyst, men heldigvis har vi nogle 
fodboldbilletter til overs fra 2020, og disse kan nu bruges igen. Vi har derfor planlagt en fodboldtur fredag d. 21.5. 
Her skal vi se F.C. Fredericia mod Viborg på Monjasa Park. Der er 12 tilmeldte til turen. 
 
Vi glæder os alle til at samfundet åbner noget mere op, så vi kan ses ’som vi plejer’  
 
Kristine Petersen, Projektkoordinator i Grow Your Life. 
 
Grow Your Life er et fritidstilbud i Fredericia, som er skabt i samarbejde mellem Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia, 
og har til huse i Frivilligcenteret, Vendersgade 63. 
Målgruppen i Grow Your Life er borgere i Fredericia mellem 18 og 40 år med et lettere handicap, enten fysisk eller psykisk, der har 
behov for at få øget livskvaliteten, og fremme deres muligheder for at indgå i nye sociale netværk og i frivillige sammenhænge.  
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Frivilligjob.dk 
Mangler din forening flere frivillige hænder, så husk at vi gerne hjælper med at oprette et jobopslag på 
Frivilligjob.dk. Henvendelse kan ske til Charlotte på post@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6772. 
 
Har I allerede et eller flere aktive jobopslag på Frivilligjob.dk, og mangler jeres forening ikke frivillige lige pt.,      
må I meget gerne give os besked, så vi ikke sender evt. frivillige forgæves videre til jer. 
                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 

 

 
 

 

NYT FRA CENTERLEDEREN                                                                                                 
Kære alle. 
 
Åbningstider 
Kontoret er nu åbent hver dag i tidsrummet kl. 9.00 - 15.00 og fredag kl. 10.00 - 12.00, og vi træffes også pr. e-
mail og telefon. 
 
Nye Corona-regler 
Coronaregler – gældende fra den 21.5.2021. 
 
For at få adgang til Frivilligcenterets lokaler SKAL den enkelte kunne fremvise en negativ test eller et Coronapas. 
 
Den enkelte mødeleder har ansvaret for at sikre overholdelse af reglerne og der kan foretages stikprøvekontrol. 
 
Oplysningerne er kommet fra Regionens Corona Hotline. Der er fortsat forhandlinger om udmøntningen af de 
seneste beslutninger. 
 
Vi følger udviklingen og holder jer opdateret. 
 
 
 
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:  
Hjemmepasser 
gruppe    

Ca. 2 timer en formiddag i ugen. 
Ønsker man at deltage eller 
høre mere, kan man sende 
SMS til Denice på 
tlf. 3190 3603. 
Forventet opstart i aug. 2021. 

Vendersgade 63  Kaffe, samvær, 
børnesnak og 
netværk.   

Gravide eller 
mødre/fædre, der 
hjemmepasser egne 
børn fra ca. 8 mdr. til 
2 år. 

Frivilligcentrets 
Generalforsamling 

Tirsdag den 1. juni, kl. 19.00. 
Tilmelding: post@fc-fa.dk 

Sundhedshuset 
Dronningensgade 97, 
lokale C1.10 

Generalforsamling. Medlemsforeninger 

Walk&Talk  Tirsdag kl. 19.00. 
Husk tilmelding til Liv på tlf. 
2757 7594 eller via 
facebook. 

Vendersgade 63,  
døren til venstre 

Gåtur, samvær, 
netværk.  

Alle er velkomne ! 

Økonomi Café  Onsdag kl. 17.30-19.00.            
Husk tidsbestilling ! 
Forventet opstart i juni 2021 

Vendersgade 63  Økonomisk 
rådgivning.  

Udsatte borgere  

Café  
Mød Hinanden 

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

Vendersgade 63 Samvær, hygge, 
snak og fælles 
aktiviteter. 

Alle er velkomne ! 

Åben Samvær Tirsdag i ulige uger, 
kl. 12.30-14.30.  

Vendersgade 63 Samvær, hygge, 
snak, spil og gåture. 

Alle er velkomne ! 

Tøjbytte Café Næste gang er: 
Mandag d. 31. maj, kl. 15.00 
Mandag d. 14. juni, kl. 15.00 

Vendersgade 63. 
Afholdes udenfor. 

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

Alle er velkomne ! 

Fodbold på Tværs Onsdag den 8. september 2021. 
Yderligere info følger. 

Fredericia 
Idrætscenter 

Fodboldturnering. Alle er velkomne ! 

Særlig Søndag Dato endnu ikke fastlagt. 
Kontakt Kristine, hvis du vil høre 
nærmere: 
projektmedarbejder@fc-fa.dk 

 Fællesskab på tværs, 
samvær, hygge og en 
god film. 

Borgere 18+ med 
funktionsnedsættelser 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia. 
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Historier og billeder fra Krackes Gaard. 
Kuskenes plads - ca. år 1911.                                                                                                                                                                        
Forgangen, hvor man ser ventepladsen til kusken/chaufføren.                                                                                                                        
Her kunne han sidde og vente på herskabet. 

 
 

 
Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia 

 
 


