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 Nyhedsbrev oktober 2019 

Årets Ildsjælspris 2019 
 

 
 

Stort tillykke til de frivillige i Demensfællesskab et Lillebælt. 
 

Uddrag fra indstillingen: 
”2019 har været et travlt år i Demensfællesskabet. De frivillige er blevet uddannet i grundlæggende 
demensforståelse, mange aktiviteter er startet op og Demensfællesskabet bliver rigtig godt besøgt. 
For at rådgivnings- og aktivitetscenteret kan eksistere, er vi meget afhængig af en stor indsats fra frivillige. 
Vi har 16 frivillige i Demensfællesskabet, der tager et stort ansvar og løfter rigtig mange opgaver. De skaber smil 
og stjernestunder hos borgerne og lægger gerne et lyttende øre til pårørende, der har behov for det. 
Med de frivilliges indsats kan vi opnå vores mål, nemlig at brugerne går lettet hjem med følelsen af at være 
blevet set, hørt og forstået. 
De pårørende har desuden fået en mulighed for at få et pusterum og mødes med andre i samme situation, hvor 
der ikke skal forklares eller undskyldes. 
Det er vores oplevelse, at intet er umuligt for de frivillige, og deres indsats bidrager i høj grad til at øge 
livskvaliteten hos alle vores brugere. 
Da vi er et nystartet center, har de alle været med i opstartsperioden, hvilket har været en stor opgave. Alt fra at 
dele brochurer ud, samle ting og sager, tale med pårørende, starte grupper op og lære vores brugere at kende, 
er de gået til uden forbehold og med en lyst og iver for at kunne gøre en forskel for denne borgergruppe. 
De er de skønneste ildsjæle, der i den grad fortjener et skulderklap og anerkendelse for deres enorme 
indsats. Uden dem ville alle disse gode stunder for vores brugere med en demensdiagnose og deres 
pårørende slet ikke være mulig.” 
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25-års jubilæum og Frivillig Fredag 
 

   
 

    
 

    
 
Fredag den 27. september fejrede vi Frivillig Fredag og ikke mindst vores 25-års jubilæum. 
En rigtig dejlig dag med taler, underholdning, mange glade gæster og et besøg eller to ved pølsevognen. 
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TAK! 

Tusind tak til alle jer, der deltog i fejringen af vores jubilæum og  
efterfølgende i markeringen af Frivillig Fredag. 

Omkring 120 besøgte os i løbet af dagen og det ser vi tilbage på med stor glæde. 
Tak for taler, blomster, gaver og donationer, 

som vi glæder os til at bruge, når vi flytter i Sundhedshuset. 
 

Mange venlige hilsener 
Louis Lindholm 

Centerleder 
Frivilligcenter Fredericia 
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Særlig Søndag – Filmeftermiddag med Løvernes Konge den 27.10.2019 
 

      
KompetenceCentret for Høretab                        Frivillige hjælpere ved Særlig Søndags arrangementet 
var godt repræsenteret        

       
Så er alle næsten på plads i de to sale… 
  
Vi mødtes igen til samvær og hygge på en ganske særlig søndag , og denne gang var vi i biografen, hvor vi så 
den nye Disney film ’Løvernes Konge’.  
130 deltog, og der var popcorn og sodavand til alle.  
Panorama havde stillet to sale til rådighed, og i den ene sal var filmen med dansk tale og den anden i 
originalsprog med danske undertekster. 
Enkelte havde en ledsager eller en pårørende med, hvis der var behov for det.  
Personale og frivillige fra Frivilligcentret var til stede under arrangementet. 
 
Særlig Søndag  er et projekt under Frivilligcenter Fredericia, oprindeligt støttet af Antoniusfonden.                                
Vi arrangerer tilbud/events for borgere, hvor vi vil sætte fokus på fælleskaber på tværs af diagnoser, handicaps mv. 
Særlig Søndag er et uvisiteret tilbud, men borgerne henvises igennem samarbejdspartnere.  
Vi vil prøve, om der kan skabes nye sociale netværk via fælles interesser. Borgere med handicap, der føler sig 
ensomme og isolerede, deltager sammen om en fælles aktivitet (med fokus på en fælles interesse) – med frivillige som 
tovholdere. 
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Grow Your Life                                                                                                   
Grow Your Life slutter traditionen tro året med at holde en afslutningsfest for alle i Grow Your Life samt deres 
pårørende, netværk og samarbejdspartnere. 
 

Festen holdes lørdag den 23. november ’19, kl. 10.0 0-12.00 
på Den Kreative Skole, Kongensgade 111, i lokalet T avlehallen. 

 
Grow Your Life’s to musikhold vil opføre en minikoncert, og i pausen vil der være mulighed for at nyde 
madholdets hjemmebagte cookies og en kop kaffe. 
 
Efter koncerten vil der være ’pølevogn for alle’, og derfor koster det kr. 25,- pr. pers. at deltage i festen. 
 
Pengene betales ved indgangen, enten kontant eller via MobilePay. 
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i baren. 
 
Tilmelding senest onsdag den 6. november 2019, på tlf. 2072 2413 eller e-mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk 

 

 

 

 

 

 

DEMENSFÆLLESSKABET LILLEBÆLT                                                              
GÅGRUPPE FOR MENNESKER MED DEMENS OG DERES PÅRØREND E 
Vi mødes hver mandag kl. 13.00 i Demensfællesskabet Lillebælt 
Dronningensgade 97 · 7000 Fredericia 
Vil du høre mere: kontakt tlf.: 2280 0195 eller email:demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk 
 
Herreklub for ægtemænd 
Ægtemænd/partnere til kvinder, der har en demensdiagnose eller demenslignende symptomer mødes i 
Sundhedshuset i Demensfællesskabets lokaler. 
 

Første gang er onsdag den 30. oktober 2019, kl. 10. 00-12.00. 
 
Kontakt Leif Christensen, tlf. 2990 3080, hvis du vil høre mere eller har lyst til at være med. 
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NYT tiltag 
Samtalesalon om ALDER 
Hvornår blev du voksen – eller hvornår bliver du det? 
Er børn rent faktisk børn i dag? 
Hvad har du fået med dig - og hvad vil du gerne give videre? 
 
Nogle gange har vi brug for lige at stoppe op og tage en snak om alder, tidens og livets gang.                
Derfor vil vi gerne invitere til samtalesalon om ALDER. 
Kom gerne sammen med en, der ikke er på din egen alder – og lad os snakke sammen på tværs af 
generationer og livsfaser. Du er også mere end velkommen til at komme alene – vi skal nok sørge for, at du 
får nogen at snakke med. 
Det kræver ingen forberedelse eller forhåndsviden at deltage: Pointen er netop, at det skal være sjovt, 
hyggeligt og spontant at mødes og snakke om alt det vigtige. 
 
 
Hvor og hvornår:  Lørdag d. 30. november 2019, kl. 14.00-16.00 i Friv illigcenter Fredericia . 

Store lokale på 1. sal, Vendersgade 63, 7000 Fredericia 
 
Tilmelding:  Kontakt gerne Thomas Thiim (2284 5030 – tthiim@gmail.com) eller  

meld dig til på Facebook (søg på ”Samtalesalon om ALDER – Frivilligcenter  
Fredericia”). Så ved vi hvor meget kaffe og kage, vi skal have klar. 
Arrangementet er gratis. Alle er velkomne ! 
 

Vi glæder os til at se jer! 
Mille Husballe Kristensen & Thomas Thiim Christensen 
 
 
 

’Fredericia Spiser Sammen’ tirsdag den 19. november kl. 12.00 i Messe C. 
– fællesspisning for dig, der mangler netværk.  
Messe C er atter vært ved et Spis-Sammen-arrangement, hvor frivillige fra Selvhjælp’s Spise med Gutterne 
og Qvinderne, Helhedsplanen, Kirkerne i Fredericia, Frivilligcenteret og Fredericia Kommune giver en 
hjælpende hånd med alt det praktiske og er med til at sørge for, at det bliver en god dag. 
 
Tilmelding kan ske til Frivilligcenteret, tlf. 7210 6770 eller e-mail post@fc-fa.dk senest 12. november. 
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Pakkekalendere for børn i trængte familier 
Har du lyst til at bidrage med en eller flere kalendergaver, kan du kontakte Liv Christina på tlf. 2757 7594 
eller e-mail: frivilligcenterjulekalender@gmail.com – Mange tak ! 
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Kære venner i eller af den frivillige sociale verden! 

 

Frivilligcenter Fredericia afholder for 16. gang juleaftensarrangement 

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

Kl. 15:00 til 18:00 vil der være julehygge 
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. 

 

 

Juleaften i Det Bruunske Pakhus 

FRIVILLIGCENTRETS JULEAFTENSARRANGEMENT 2019 
for udsatte/hjemløse borgere i Fredericia den 24. december 2019 i Det Bruunske Pakhus 
 
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. 
  
Evt. gaver bedes afleveret til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 
senest torsdag den 19. december 2019  
(i kontorets åbningstid mandag-torsdag kl. 9:00-15:00, fredag 10:00-12:00). 
 
På forhånd mange tak!  
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Social Sundhed 
Social Sundhed Fredericia vil mobilisere det sundhe dsfaglige Fredericia - skal du være med? 
Social Sundhed Fredericia er en frivillig forening, der arbejder for at bygge bro imellem sundhedsvæsenet og 
udsatte og sårbare mennesker. Socialt udsatte borgeres brug af sundhedsvæsenet har i mange tilfælde karakter 
af brandslukning - uden regelmæssig og opfølgende behandling. Nogen tager slet ikke kontakt grundet mistillid til 
sundhedssystemet. På den anden side oplever sundhedsvæsenet også, at det kan være svært at kommunikere 
med og forstå sårbare og udsatte. Social Sundhed visiterer ikke og vurderer ikke om man er ”udsat nok”.          
Har man et behov og kan vi hjælpe, så hjælper vi.  
Social Sundhed Fredericias brobyggergruppe er sundhedsfagligt studerende, samt ledige, efterlønnere eller 
pensionerede med en sundhedsfaglig baggrund, der har energi og lyst til at ledsage sårbare og udsatte 
mennesker i mødet med sundhedsvæsenet. Du får uddannelse, supervision og efter 6 måneder et frivilligbevis. 
 
Vil du være Brobygger, så kontakt Social Sundhed Fredericia på 2567 5974 eller fre@socialsundhed.org, 
og/eller kom til vores infoaften d. 19. november kl.19 i Frivilligcenteret, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. 
 
                                                                                                              

                                                                                                                             
Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart opstarter projekt Støt den pårørende, der er et 4-årigt projekt sat i værk i 
samarbejde med Fredericia Kommune. Projektet skal støtte pårørende til alvorligt eller kroniske syge - f.eks. 
kræft, hjertekarsygdom, sclerose, demens, hjerneblødning eller andre livsændrende sygdomme, så de pårørende 
lettere kan klare hverdagen sammen med den syge. Der vil blive udbudt 3 gratis tilbud til pårørende: støtte og 
hjælp i hjemmet, enesamtaler og samtalegrupper. Læs mere om projektet på Selvhjælps hjemmeside: 
https://fredericia-selvhjaelp.dk/aktiviteter/deltag-i-projekter/stot-den-parorende 
 
 
 

 

NYT FRA CENTERLEDEREN  
Jubilæum og Frivillig Fredag: 
En stor TAK til alle, der deltog i vores jubilæum og efterfølgende i arrangementet ”Frivillig Fredag”. 
Det var en god dag i flotte rammer og en dag vi vil mindes med stor glæde. 
Mange tak for gaver og donationer. 
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Øvrige aktører i Frivilligcenteret: 
Social Sundhed er flyttet ind i Frivilligcenterets lokaler og er at træffe på torsdage.  
Den 4.11.2019 flytter ’Peer Partnerskabet v./Det Sociale Netværk og Sind’ ind i kontorerne i Frivilligcenteret og 
vil være at træffe i alle ugens hverdage. 
I forvejen har Fæstningsjournalen tidligere på året fået fast adresse i Frivilligcenteret, og  
Selvhjælp Fredericia- Middelfart har også kontortid her i huset. 
Derudover har Dansk Flygtningehjælp lektiehjælp mandag–onsdag kl. 17.00-20.00, og sidst men ikke mindst, så 
har alle vores foreninger og grupper deres daglige gang og lån af lokaler. 
Det er dejligt, at huset bruges så meget og af så mange forskellige – det skaber en solid grobund for det frivillige 
sociale arbejde i Fredericia Kommune. 
 
Her og nu: 
Vi har gang i at søge fonde mv., så vi kan afvikle vores to julearrangementer – pakkekalendere for børn i trængte 
familier og juleaftensarrangement for udsatte borgere - og vi søger også med ”lys og lygte” efter midler, så vi kan 
fortsætte vores store succes med ”Særlige Søndage” (samvær på tværs af udfordringer og handicaps).  
Kan du hjælpe eller kender du til nogen, der kan, så sig endelig til. 
 
Louis Lindholm  
Frivilligcenter Fredericia  
Mail: louis.lindholm@fc-fa.dk  

 
DET SKER - Sæt X i kalenderen:  

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

Ferie den 22.10.2019 og  
den 5.11.2019 !  

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 !  

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  

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 18. nov. 
Nærmere info.: 
projektmedarbejder@fc-fa.dk  

Vendersgade 63 Samvær, hygge, snak, 
fælles aktiviteter 

Byens borgere 30+  

Kursus 
’Hvad siger 
kroppen, når du 
taler ?’ 

Tirsdag den 3. december 2019, 
Kl. 15.30 – 20.30. 
Tilmelding på mail: 
post@fc-fa.dk  

Fredericia  
Sundhedshus, 
lokale C1.10 

Bliv klogere på din 
stemme, kropsprog og 
kommunikation 

Frivillige i frivillige 
foreninger 

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 
Nærmere info. følger. 

Tøjhuset 
Gothersgade  

Samvær på tværs af 
udfordringer og 
handicaps 

Uvisiteret tilbud, men 
borgerne henvises 
igennem 
samarbejdspartnere 
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Lokalebooking 

Frivilligcentrets lokaler kan benyttes alle dage i ugen for faste grupper/foreninger, samt andre foreninger og 
grupper, der aftaler dette med Frivilligcentret inden brug. Husk at hente nøgle i Frivilligcentrets åbningstid.  
Booking af lokaler kan ske til mail: husgruppen@fc-fa.dk 
 
 

Hensyn til hinanden 

Da huset bliver brugt af rigtig mange mennesker, er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at huset er et rart 
sted at være. Det gælder både oprydning og lettere rengøring efter brug af lokaler og køkken, samt at alle 
bidrager til en god tone og et godt fællesskab. Det betyder også, at man ikke ”tager patent” på et lokale – 
eksempelvis ved ophængning af plakater el.lign. – så andre foreninger føler sig fremmede og lokalet bliver 
ubrugbart. 
 

Kommunens rengøringsfolk står for den basale ugentlige rengøring af huset. Det forventes naturligvis, at alle 
brugere rydder op efter sig, vasker op, tørrer borde af og stiller møblerne pænt, så lokalet er klar til næste 
forening og så huset fungerer godt i det daglige. Såfremt man flytter rundt på møblerne i lokalerne i 
forbindelse med et arrangement, skal de stilles på plads igen efter brug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Mange  tak!  
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Grow Your Life gik 5 km til Føringsstøtteregimentet s Medaljemarch  
lørdag den 5. oktober 2019. 

8 deltog, og alle fik både diplom og medalje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia 


