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 Nyhedsbrev marts 2021 

                                                   
Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia 

Historier og billeder fra Krackes Gaard. 
Diederich Hermann Kracke og hustru Claudiane Sabine Cathrine Kracke, født Høst, gift 10. marts 1843.  

Han var agent og cikoriefabrikant, født 19. september 1819 i Flensborg, død 19. juli 1865 i Fredericia og begravet på Trinitatis 

Kirkegård. Kom til Fredericia i 1837. Boede i Vendersgade 63. Premierløjtnant i Frederik VI's garde. Borgerrepræsentant i 1851.  
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Frivilligcenterets juleaftensarrangement 2020 i Det Bruunske Pakhus.                                                                                 

Vores juleaftensarrangement i Det Bruunske Pakhus forløb noget anderledes end det plejer på grund af 

Corona-restriktioner, og et forsamlingsloft på 10 personer gjorde det desværre ikke muligt at holde 

traditionen i hævd med en hyggelig juleaften med julemiddag, dans om juletræet og udlevering af de mange 

donerede julegaver.               

I samråd med politiet og Socialministeriet blev arrangementet lavet om til take away-julemad med julegodter 

og et gavekort i posen. 60 borgere havde tilmeldt sig, og kom forbi Pakhuset på et udleveret klokkeslæt for 

at hente mad og få en kort sludder med de frivillige. En stor tak til flotte donationer og frivillige, der var med 

til at gøre det muligt. 

 

Pakkekalendere til børn i trængte familier.                                                                                                             

Der blev uddelt 153 pakkekalendere i julen 2020, mod 133 året før. En stigning som kan skyldes dels et 

øget behov, dels at det er lykkedes at udbrede budskabet, så det faktisk når de familier, der trænger lidt 

mere end de fleste af os.  

En stor tak til byens borgere, butikker, foreninger, Cyanit, Børnenes Vel m.fl., som gjorde det muligt for os  

at glæde 153 børn i trængte familier med en pakkekalender.  

Samtidig en stor tak til Liv Christina for det store arbejde ! 

 
 

 

 

Webinarer og digitale generalforsamlinger.                                                  
Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder en lang række spændende, relevante og gratis webinarer, som alle er 
målrettet frivillige og foreninger på det sociale område. 

På webinarerne kan du få inspiration til alt det, du og din forening skal overveje, når I skal vælge mellem digitale 
løsninger som f.eks. Zoom, Google Meet og MS Teams og blive klædt på til at stille skarpt på jeres behov, så I 
vælger netop den løsning, som passer til jer.  

Du vil få et godt overblik over de mest gængse digitale mødeplatforme, samt tips og tricks til, hvordan du konkret 
kan bruge den valgte mødeplatform og dens værktøjer i jeres digitale aktiviteter og møder. 
 

Blandt andet tilbydes der webinarer, der klæder jer på til at afholde digitale generalforsamlinger.  
Læs, hvad Center for Frivilligt Socialt Arbejde skriver om digitale generalforsamlinger: 

https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/digital-generalforsamling-saadan-goer-i 

Se kursuskalenderen og tilmeld jer her: 

https://frivillighed.dk/kurser/kursuskalender-landsdaekkende-kurser 
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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. 

 

                                                                              

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 

 

Frivilligcenteret har søgt Sundhedsstyrelsens pulje ”Tilskud til aktiviteter på demensområdet”, og fået midler til 
indkøb af 3 stk. Duo cykler. Cyklerne er leveret og skal bruges til udlån i Demensfællesskabet. 

Udlån kan ske ved henvendelse til demenskonsulent Pia Heesch Andersen, tlf. 7210 6573, e-mail:  

pia.andersen@fredericia.dk  

 

 
 De to frivillige i Demensfællesskabet Hans Jørgen og Jens indvier de nye cykler.  
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Grow Your Life                                                                                                   
Grow Your Life har startet 2021 op med 32 friske borgere og 8 frivillige. Der er to borgere på venteliste. 

 
Selv om vi stadig ikke kan mødes grundet Covid-19 i Grow Your Life, har vi alligevel forsøgt at skabe hygge og 
fælleskab ved at afholde forskellige events for borgerne. 

Vi har afholdt to ”onlinequizzer” via Messenger, hvor borgerene har deltaget med stor opbakning og begejstring.   
Der blev uddelt fine præmier til vinderne i form af gavekort til byens butikker. 

 

Vi har også afholdt et par ”pizzaevents”, hvor borgerne kunne hente en gratis pizza på et aftalt tidspunkt i 
Frivilligcenteret.  

Desværre gik det sådan, at på selve dagen, hvor den seneste ”pizzaevent” blev afholdt, sneede det kraftigtig 
hele dagen, hvilket betød at flere af vores borgere ikke havde mulighed for at komme ned i Frivilligcenteret og 
afhente deres pizza.  

Vi besluttede derfor at køre rundt og levere pizzaerne på borgernes bopæl, og give os tid til en lille snak – på 
afstand. Det bragte stor glæde hos alle modtagerne i en svær tid uden for fællesskabet.  

Der var dog enkelte borgere, der var så heldige, at deres forældre kunne køre dem ned til Frivilligcenteret.         
Vi aftalte derfor, at de blot skulle holde uden for Frivilligcenteret og vente på, at de fik leveret deres pizza ind 
gennem sideruden, hvilket bragte meget glæde og sjov med sig. 

 

 
Frederik henter pizza og får en hyggelig sludder med René. 

 

Så selv om vi hele tiden er i løbende kontakt med alle vores borgere i Grow Your Life, både pr. telefon, 
Messenger og SMS, så glæder vi os alle rigtig meget til at genåbne fællesskabet. 

Vi ser frem til at hygge med socialt samvær, café og aktiviteter igen, og vi håber meget på at det bliver inden 
længe. 

 

Kristine Petersen, Projektkoordinator. 

 
Grow Your Life er et fritidstilbud i Fredericia, som er skabt i samarbejde mellem Fredericia Kommune og Frivilligcenter 
Fredericia, og har til huse i Frivilligcentret, 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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Gigtforeningen 
 

 

 

 

Gigtforeningen har etableret et nyt tilbud om en 
samtaletjeneste for mennesker med gigt.       
Tilbuddet hedder Digitale Venner, og giver mennesker 
med gigt mulighed for at tale med en anden, der 
kender til det at leve med en gigtsygdom.               
Man kan vælge at være frivillig, og være den, der 
tager den første kontakt, eller blive gigtven, og være 
den, der bliver ringet op.                              
Målgruppen er alle fra 18 år og op. 

 

 

I kan læse mere om Digitale Venner på 

Gigtforeningens hjemmeside: 

www.gigtforeningen.dk/digi-ven  

 

 

 
 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
Barselsvikar 
Christina, der er daglig koordinator i Selvhjælp, er gået på barsel den 1. marts, og Ida Eriksen overtager posten 
imens. Ida er ansat 25 timer/ugen og er på Selvhjælps kontor i Frivilligcenteret i Vendersgade hver mandag og 
onsdag.  

Ida har bred erfaring i at arbejde med frivillighed og projektkoordinering. Hun har senest været ansat som daglig 
koordinator i den frivillige sociale forening ”Den Frie Rådgivning”, hvor hun var ansvarlig for den daglige drift – 
herunder opkvalificering og ledelse af foreningens frivillige. Ida har også selv været frivillig i selvsamme forening, 
bl.a. som bestyrelsesmedlem og næstformand.  

Velkommen til Ida.  

 
Nyt projekt – selvhjælpsgrupper for unge med begyndende angst 
Vi er så glade for, at vi har fået bevilliget 444.000 kr. fra TrygFonden til selvhjælpsgrupper for unge med 
begyndende angst. Projektet skal ske i samarbejde med både Fredericia -og Middelfart Gymnasium og andre 
ungdomsuddannelser over en to-årig periode, med start i år. Der er desværre flere og flere unge, der har tegn på 
begyndende angst. Formålet med selvhjælpsgrupperne er derfor at forebygge, at angsten udvikler sig og bliver 
en diagnose. Har man lyst til at vide mere om projektet – evt. ift. at være frivillig i projektet, skal man endelig 
kontakte Selvhjælp. 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart, tlf. 7210 6773,  www.fredericia-selvhjaelp.dk 
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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. Velliv Foreningen arbejder almennyttigt med at fremme mental sundhed 
og modvirke mentale udfordringer som ensomhed, følelsen af angst, chikane for aldersgruppen 25-75 år.  

Der kan også søges til arbejdsmiljømæssige initiativer på private arbejdspladser og selvejende institutioner. 
Foreningen støtter både afprøvning af nye initiativer og videreførelse af allerede afprøvede forløb.  

Der kan søges til lønudgifter men ikke til almindelig drift.  
 
”En af vores store prioriteter i arbejdet med at fremme mental sundhed er lokale indsatser med fokus på at støtte 
engagerede borgere, foreninger og virksomheder i at skabe aktiviteter, så flere mennesker får hjælp til at styrke 
deres mentale sundhed. Vi har plads til at uddele mere inden for dette område, så jeg håber, at endnu flere vil 
søge om støtte fremover,” siger Lars Bo Pedersen, der er programchef hos Velliv Foreningen.   

 

Der uddeles tre gange årligt og den kommende ansøgningsfrist er 20. april (svar medio september).  

Alle ansøgere skal prækvalificeres inden ansøgning, det sker nemt via en kort formular. Du får hurtigst muligt, 
dog senest 14 dage efter, svar på, om dit projekt er indenfor Velliv Foreningens indsatsområde.  

Søg støtte til en aktivitet via Velliv Foreningens hjemmeside: Søg støtte hos Velliv Foreningen | Velliv Foreningen 

 

 

 

Nyt fra Sundhedshuset                                                                 
Åbningstider i receptionen  
Corona påvirker stadig hverdagen hos os alle, og receptionen er desværre ingen undtagelse. Derfor er 
receptionens åbningstider lige pt. kl. 8.30-14.00 mandag-torsdag og kl. 8.30-13.00 fredag. Stifinderne er stadig at 
møde ved parkeringspladserne og indgange, men I vil opleve færre af dem, da de grundet Corona ikke alle har 
mulighed for at møde op. 
 
Velkommen til Sundhedshusets første psykolog 
Den 1. januar flyttede psykolog Magdalena Riis sin klinik ind i Fredericia Sundhedshus. Magdalena kender 
Fredericia Kommune godt, da hun tidligere har arbejdet i kommunen og har allerede mange samarbejdspartnere. 
Magdalena står for høj psykologfaglighed og løser opgaver relateret til både børn, unge, voksne og familier. Hun 
glæder sig til at være en del af et travlt hus, med høj tværfaglighed samt udvikling. Magdalena Riis får til en start 
lokaler på stuen i D-bygningen over for varmtvandsbassinet, men til sommer flytter hun op på 1. sal i samme 
bygning. 

 
Velkommen til Sundia Kiropraktik 
Vibeke Nøhr er ejer af Sundia Kiropraktik i Fredericia, og hun har drevet klinikken i mange år på Vesterbrogade. 
Da Fredericia Kommune overtog Fredericia Sygehus blev alle behandlere i kommunen, som har ydernummer, 
kontaktet for at høre om de kunne være interesseret i at være en del af Fredericia Sundhedshus. Allerede den 
gang i 2017 meldte Vibeke Nøhr sig, og i samarbejde med Vibeke er der nu indrettet en klinik, som opfylder de 
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behov som der stilles til en moderne kiropraktisk klinik. Sundia Kiropraktik får til huse i C-bygningen på 5. sal ved 
siden af Tandlægerne i Sundhedshuset. Fra Vibekes behandlerrum er der en dejlig udsigt ud over vandet, som 
hendes kunder vil få stor glæde af. 
 
Velkommen til Mette, ny kontorelev i Sundhedshuset  
Byd varmt velkommen til Mette, Sundhedshuset nye kontorelev.  

Hun kommer med en hilsen her: ”Hej jeg hedder Mette og er Sundhedshusets nye kontorelev. Jeg er tidligere 
uddannet pædagog – de sidste par år har jeg hjemmepasset mine børn og nu var jeg klar til at komme i gang 
med noget helt nyt. Jeg glæder mig til at være en del af Fredericia Sundhedshus, og alle de nye ting der sker i 
huset – det bliver uden tvivl en lærerig elevtid for mig. Jeg kommer til at have en del med husets økonomiske 
opgaver at gøre, sammen med en masse andre spændende opgaver. En gang imellem vil I også kunne møde 
mig i receptionen, kom endelig hen og sig hej.” 

 
Ombygninger  

 Selvom det er længe siden, at vi renoverede foyeren, er vi stadig i gang med at skabe de sidste lækre 
detaljer. Det sidste nye projekt vi snart kan sætte kryds ved, er plantervæggen, som netop er blevet 
leveret. Slå et smut forbi foyeren ved lejlighed, for at se det grønne resultat.  

 
 Onsdag i uge 4 åbnede varmtvandsbassinet endelig efter at være blevet udskudt af udfordringer med 

vandkvaliteten. Vi glæder os til at byde fysioterapeuternes kunder, og snart også aftenskolerne, 
velkomne i nye lækre og optimerede rammer. 

 

 Både varmtvandsbassin og gymnastiksal holder lukket i alle skoleferier samt sommerferie fra uge 27-31. 
Udover i ferier er det muligt at booke bassinet eller salen i forbindelse med dit tilbud til borgere. Bassinet 
koster 550 kr. at leje pr time og gymnastiksalen koster 150 kr. pr time at leje.  

 

 Som I måske allerede har opdaget, er der blevet opsat pyloner i Dronningensgade, som skal hjælpe 
borgerne rigtigt på vej. Lige nu viser de en smule forkert, fordi indgangene ikke er helt færdige endnu. 
Løbende vil der opsættes yderligere små pyloner rundt omkring på matriklen. På pylonerne kan borgerne 
også se husets adresse samt information om, at Fredericia Sundhedshus er et røgfrit område.   

 

 Alle trappeopgange i huset er nu blevet renoveret med ny belysning, forbedring af akustikken og maling 
af overflader.  

 

 I bygning B og C er to ud af tre elevatorer skiftet. De nye elevatorer skal imødekomme det stødt stigende 
antal besøgende i bygningen, der for manges vedkommende betyder en tur op på de øverste etager. Vi 
forventer, at alle elevatorer er godt kørende i slutningen af februar. Du kan altid holde dig orienteret på 
Sundhedshusets hjemmeside.  

 
 Inden længe får møblementet i nogle af mødelokalerne på mødegangen en opgradering med nye stole 

og mødeborde. Derudover møblerer vi også fællesarealerne ved lægevagten, jordemødrene og på 
Broen. Broen, som ligger på 1. sal over foyeren, bliver et areal man frit kan tage i brug til frokost, små 
møder eller lignende.  

   
 
Hvordan kontakter du os?  
Har du spørgsmål til noget der vedrører Sundhedshuset, er du altid velkommen til at tage kontakt til os på mail 
sundhedshuset@fredericia.dk, så svarer vi dig hurtigst muligt. Du kan også ringe til administrativ koordinator 
Julie Marie Skovmark Elsborg på tlf. 2241 2611.  
 
Venlig hilsen Sille, Julie og Stine / Sundhedshusets administration og reception. 
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NYT FRA CENTERLEDEREN                                                                                                 
Kære alle. 

 

Vi følger godt med i renoveringen af Sundhedshuset, som er nævnt ovenfor, og den forventede dato for 
Frivilligcenterets flytning er fortsat den 1.10.2021. 

 
Strategi for Udsathed 
Frivilligcenteret har deltaget i møde i Strategi for Udsathed og der fået oplyst, at der afholdes ”Danmark spiser 
sammen” i uge 23, og at der i uge 36 afholdes ”Fredericia mod ensomhed”.  

Frivilligcenteret deltager i begge arrangementer, og jeg vil gerne opfordre vores mange foreninger/grupper til 
også at deltage i begge arrangementer.  

Har I behov for oplysninger, er I velkomne til at henvende jer til Frivilligcenteret eller til Rachel Møller Lund 
rachel.lund@fredericia.dk. 

 
Sammen hver for sig 
Vi savner vores frivillige, og så må man jo mødes på anden vis…  

Derfor har vi været rundt med en hyggepose til Frivilligcenterets Husgruppe, og efterfølgende inviteret til en 
online-hyggestund, hvor posens indhold kunne nydes sammen med en quiz og en hyggelig snak.  

 

    
 
 
Corona-åbningstider 
Vi er jo alle påvirket af diverse restriktioner på baggrund af Coronaen, og det påvirker også dagligdagen i 
Frivilligcenteret. 

Vi har vores frivillige fra Husgruppen ”hjemsendt”, vores aktiviteter i Sundhedshuset er sat på standby og kun 
nogle få mindre grupper bruger vores lokaler. 

Kontoret er dog fortsat åben hver dag i tidsrummet kl. 10.00 - 13.00 / fredag kl. 10.00 -12.00, og vi træffes også 
telefonisk. 
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De bedste hilsener til jer alle med håbet om, at I kommer godt igennem perioden, og at vi snart kan åbne op 
igen, så vi kan få gang i de mange gode tilbud ude i foreningerne. 

Jeg er ikke i tvivl om, at der venter os alle en stor opgave, når først der bliver åbnet op igen. Mange flere er 
blevet ensomme, og derfor vil der være et stort behov for igen at få etableret de mange fællesskaber på kryds og 
tværs i alle foreninger. 

 

Vi glæder os til at se jer alle igen. 

 

Venlig hilsen 

Louis Lindholm  

Frivilligcenter Fredericia  

Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  

 

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. 

Pause pga. Covid-19. 

Vendersgade 63  Kaffe, samvær, 

børnesnak og netværk  
Gravide eller 

mødre/fædre, der 

hjemmepasser egne 

børn fra ca. 8 mdr. til 

2 år. 

Frivilligcentrets 

Generalforsamling 

Dato endnu ikke fastlagt. Vendersgade 63 Generalforsamling Medlemsforeninger 

Walk&Talk  Tirsdag kl. 19.00. 

Husk tilmelding til Liv på tlf. 

2757 7594 eller via facebook. 
Pause pga. Covid-19. 

Vendersgade 63,  

døren til venstre 
Gåtur, samvær, netværk  Alle er velkomne ! 

Økonomi Café  Torsdag kl. 17.30-19.00.            
Husk tidsbestilling ! 
Pause pga. Covid-19. 

Vendersgade 63  Økonomisk rådgivning  Udsatte borgere  

Café Mød 

Hinanden 

Onsdag i ulige uger, 
Kl. 13.30-15.00. 
Pause pga. Covid-19. 

Vendersgade 63 Samvær, hygge, snak 

og fælles aktiviteter. 

Alle er velkomne ! 

Fodbold på Tværs Dato i 2021 ikke fastlagt. 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 

Fristedet 1 gang i mdr., kl. 16.00-18.00.  

Nærmere info.: 

projektmedarbejder@fc-fa.dk 
Pause pga. Covid-19. 

Vendersgade 63 Samvær, hygge, snak, 

fælles aktiviteter 
Byens borgere 30+  

 

 

 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia. 
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