
1 
 

      
  

 
Nyhedsbrev april 2016    

 
Konstituering af ny bestyrelse pr. 18. april 2016. 
Bo A. Lundgreen har den 15.4.2016, af personlige årsager, valgt at gå af som formand for Frivilligcentrets 
bestyrelse, og der er derfor nedsat en ny bestyrelse med Louis Lindholm som ny formand. 
 
Frivilligcentrets bestyrelse pr. 18. april 2016 er: 
Louis Lindholm, Kræftens Bekæmpelse - formand 
Tove Schmidt, Dansk Flygtningehjælp – næstformand  
Kirsten Berntsen, Fredericia Krisecenters Støtteforening - kasserer 
Dorte Schandorph Jensen, Autismeforeningen 
Jørn Jespersgaard, Sind 
Per A. Moos Laursen, Diabetesforeningen 
 
Frances O’Donovan, Fredericia Kommune, Soc.- og Omsorgsudvalget 
Else Bang, Husgruppen, Frivilligcenter Fredericia 
 
Suppleant(er): 
1.Suppleant Allan Bentzen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
 
 
 

Et kæmpe TAK skal lyde til Bo A. Lundgreen 
for en utrættelig indsats for det frivillige social e arbejde i Fredericia, og ikke mindst 

TAK for 13 års aldrig svigtende engagement, vedhold enhed og støtte til 
Frivilligcenter Fredericia. 

Vi ønsker Bo alt det bedste fremover. 
 
 
Generalforsamling i Frivilligcenter Fredericia onsdag den 30. marts 2016. 
Bestyrelsen for Frivilligcenter Fredericia havde stillet deres mandater til rådighed, og da der ikke var nogen, 
der havde indsigelser imod at bestyrelsen blev siddende, fortsatte Frivilligcentrets bestyrelse som hidtil.    
Dette afstedkom megen applaus.  
 
I alt 19 foreninger og 29 deltagere var til stede på generalforsamlingen. 
 
 
Se vedhæftede årsberetning, som blev fremlagt på generalforsamlingen, og/eller hent den i Frivilligcenteret. 
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Frivilligcentrets kerneydelser 
Frivilligcenter Fredericia har til formål at udvikl e, inspirere og synliggøre det frivillige social ar bejde i 
Fredericia Kommune. 
Vi brænder for dem, der brænder for det frivillige sociale arbejde – så har du eller din forening brug  for 
hjælp, er vi klar. 
 
Vores kerneydelser kan sættes sådan op: 
 
Hjælp til projektstart 
Når du, din gruppe eller din forening har en god idé, I brænder for og gerne vil videre med, så kig ind, måske 
kan vi hjælpe, og kaffen er gratis.  
 
Formidling af frivilligt arbejde 
Mangler din forening frivillige hænder? Eller ønsker du som borger at yde en frivillig indsats? 
Frivilligcentret er bindeleddet mellem borgere og foreninger – og vi gør os umage for at lave det gode match. 
 
Foreningsstøtte 
Alle foreninger møder udfordringer – nye øjne kan måske se andre muligheder. Vi vil gerne være ekstra øjne! 
 
Netværksdannelse 
Vi tror på, at mennesker trives bedst i samspil med andre mennesker – vi arbejder for fællesskaber og 
netværk. 
 
Borgerrettede aktiviteter 
Vi inviterer borgerne ind i Fredericias frivillige verden. 
 
…SÅ BRUG OS ! 
 
 
Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense:                                              

 

 

 
Skolebesøg – en stor succes for foreninger der mangler unge frivillige 
1. april 2016 

 
Foreninger i Norddjurs Kommune har deltaget i skolebesøg sammen med det landsdækkende program Projekt 
Frivillig. Besøgene var en stor succes og flere foreninger har fået nye unge frivillige. 
I Norddjurs Kommune har de lokale foreninger efterspurgt unge frivillige. Det besluttede Norddjurs Kommunes 
frivilligkonsulent, Camilla Wæver Steskow sig for at gøre noget ved i samarbejde med Projekt Frivillig i Region 
Midtjylland. 
 
Projekt Frivillig er et tværministerielt program, der engagerer elever på landets ungdomsuddannelser i frivilligt 
arbejde. Programmet har frivilligkonsulenter i fem danske regioner. 
 
Inspiration til rekruttering af unge frivillige 
I januar inviterede Projekt Frivillig i Region Midtjylland og Norddjurs Kommune i fællesskab til et informations-
møde for alle foreninger i kommunen. Målet med mødet var at give foreningerne inspiration og redskaber til 
rekruttere unge frivillige. 
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Skolebesøg giver pote 
I månederne efter mødet deltog flere lokale foreninger sammen med Projekt Frivillig i en række skolebesøg i 
kommunen. Besøgene var en stor succes. Foreningerne fik både gode snakke og rekrutteret mange unge som 
nye frivillige. 
 
Unge – et frisk pust i det frivillige arbejde 
Ved et skolebesøg på Grenaa Gymnasium den 11. februar deltog blandt andre frivillige fra Plejecenter 
Violskrænten. Allerede ti minutter inde i skolebesøget havde flere unge meldt sig som frivillige i Violskræntens 
søndagscafé. De unge har allerede været i gang på plejecentret. Gitte, der er en af de erfarne frivillige på 
Violskrænten, fortæller begejstret om samarbejdet mellem den ‘gamle’ frivilliggruppe og de nye, unge frivillige: 
“De er et frisk pust for både beboerne på Violskrænten og for de erfarne frivillige”, siger hun. 
 
Om Projekt Frivillig 
Projekt Frivillig er et nationalt tværministerielt program, som introducerer unge til frivilligt arbejde og skaber 
direkte kontakt mellem foreninger og unge, der gerne vil være frivillige. Projekt Frivillig fremmer en 
frivillighedskultur blandt unge, hvor det er naturligt at tage aktivt del i det danske samfund og foreningsliv. 
 
Hvert forår og efterår inviterer Projekt Frivilligs seks regionale konsulenter foreninger med på skolebesøg i hele 
landet. 
 
Se mere på www.projektfrivillig.dk.   
 
 
Unge Muligheder – en antologi om unge frivilliges muligheder i en ulige ungdomskultur 
 

 
 
Link:  http://www.frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/fi les/media/documents/unge_muligheder_-_uden_omslag.p df  
 
Skrevet af: Charlotte Juul Thomsen 
 
I 11 artikler deler frivillige organisationer og foreninger ud af deres erfaringer med unge frivillige og giver 
inspiration både til foreninger, organisationer og andre, der gerne vil blive bedre til at inddrage unge frivillige, 
og til dem, der allerede er i gang med at inddrage unge i det frivillige arbejde. 
 
I denne antologi får du et spændende kig ind ad vinduet til en række vidt forskellige frivillige organisationer og 
foreninger i Danmark. I 11 artikler deler frivillige organisationer og foreninger ud af deres erfaringer med unge 
frivillige og giver inspiration både til foreninger, organisationer og andre, der gerne vil blive bedre til at inddrage 
unge frivillige, og til dem, der allerede er i gang med at inddrage unge i det frivillige arbejde. 
 
Antologiens 11 skribenter, der alle er frivillige eller ansatte i foreningslivet og har stor erfaring med unge 
frivillige inden for kultur, idræt, fritid og frivillig socialt arbejde, kommer i artiklerne omkring nytænkning af såvel 
aktiviteter, rekruttering og frivillignetværk.  
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 Facebook 

          Frivilligcenter Fredericia 

Mød os på: https://www.facebook.com/frivilligfredericia 

 
 
Flere unge frivillige 
Inspireret af ovenstående har Frivilligcentret kontaktet de lokale Ungdomsuddannelsers facebook-sider for 
samarbejde. Vi blev taget godt imod, og Projekt Frivilligs budskab er nu også at finde dér. Vi satser på at den 
lokale frivillige ungdom kaster sig ud i frivilligheden og medborgerskabet. 
 

 

                                    
 

HTX Lillebælt                      Fredericia Gymnasium    IBC HHX Fredericia Middelfart   

 

 

 
 
 



         

5 
 

 
Fodbold på tværs 
Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia afholdt den årlige fodboldturnering Fodbold på Tværs - på tværs af det 
frivillige sociale arbejde, på tværs af kultur, på tværs af alder, på tværs af erfaring – onsdag den 13. april i 
Fredericia Idrætscenter.  
8 sprudlende hold fra Asylcentret, Fredericia Garnisions Idrætsforening, Dansk-Kurdisk Forening, Apostolsk 
Kirke, Team ALKO, Grow your life og Solstrålen - med tilhørende roligans og mange frivillige hjælpere - var 
med til at det blev en rigtig god og sjov oplevelse med fair play og respekt for hinanden.   
 
Hovedpokalen blev overrakt af Frances O’Donovan fra Fredericia kommunes Social- og Omsorgsudvalg. 
Derudover blev der uddelt pokaler for fair play, bedste kammeratskab, bedste målmand og bedste fighter.  
 
Stort tillykke til dette års vindere fra Apostolsk Kirke. 
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Nyt fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
 
Danmark spiser sammen  
Messe C tilbyder, i samarbejde med de tre netværksgrupper fra Spise med Gutterne og Spise med Qvinderne i 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart, en middag for borgere, der ikke så ofte har andre at spise sammen med. 
 
                   Middagen finder sted mandag den 25. april, kl 18.00 - 21.00 
                                  i Messe C, Vestre  Ringvej 101, Fredericia  
                                          Middagen doneres af Messe C 
 
Frivillige fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart forbereder middagen og pynter borde sammen med personalet fra 
Messe C. Der vil være frivillige fra Selvhjælp ved alle borde til at hygge om gæsterne.  
Vi håber, at borgere, der spiser meget alene, har lyst til at være sammen med os til middagen. 
Tilmelding er nødvendig: mail sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller 7210 6773 mellem kl. 9-13 tirsdag-torsdag. 
 
Venlig hilsen 
Grete Højgaard fra Messe C  
Kaj Petersen fra Spise med Gutterne 
Annie Karen Pedersen fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart                                                                                                            
 

 
 
 
CAFÉ KRACKES GAARD: 
Café Snik - Snak 
Vil du blive bedre til dansk?  Hver tirsdag kl. 14 - 16 kan du træne dit danske i caféen sammen med frivillige fra 
Dansk Flygtningehjælp, i samarbejde med A2B. 
 
Vi taler dansk, hygger, lærer om hinandens kulturer - og drikker en kop kaffe. 
 
Se mere på: www.frivillighusetfredericia.dk eller kig ind i Frivillighuset, Vendersgade 63, 7000 Fa. 
 
Tirsdag d. 3. maj 2016 flytter Café Snik - Snak til Sprogskolen (A2B), Vendersgade 26, 7000 Fa. 
 

  
Vendersgade 26 i Fredericia 
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Ældre Sagens Data-café: 
Oplysninger kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
 
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 2016-programmet på: 
https://www.cancer.dk/om-os/kontakt/lokalforeninger/syddanmark/fredericia-lokalforening/kalender/ 
 
 
Stafet for livet 2016 - Tilmeld et hold til Stafet for livet i Fredericia. 
Stafet for livet afholdes lørdag den 4. juni, kl. 10.00 – søndag den 5. juni 2016, kl. 10.00 på Erritsø 
Fællesskole, afd. Bygaden (tidl. Bakkeskolen), Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia. 
 
Stafet for livet er et 24-timers holdstafet mod kræft, så kom og vær med… 
 
Alle deltagere, store som små, er med til at give hinanden en god oplevelse og samtidig støtte Kræftens 
Bekæmpelse i at samle penge ind til forskning, patientstøtte og oplysning. 
 
Spørg familie, venner, naboer eller klassekammerater, om de vil være med på et hold. I kan gå og hygge-
snakke eller I kan løbe stærkt. Det bestemmer I selv. Det drejer sig om fællesskab og glæde – ikke om 
sportslige præstationer.  I skal helst være 12-15 personer på et hold. 
Det koster 50 kr. at deltage, hvis man er under 18 år, og 100 kr. hvis man er ældre. 
Tilmeld dit hold på www.stafetforlivet.dk og læs meget mere om dette herlige arrangement. 
Flere oplysninger fås hos Annemarie Mogensen på tlf . 2425 4079. 
 
Tøjbytte-Café i 2016 
Frivilligcentrets Tøjbytte-café holder åbent:   
 

• Torsdag d. 19. maj 2016, kl. 15.00 – 17.00 
• Onsdag d. 15. juni 2016, kl. 15.00 – 17.00 

 
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. 

Du er også velkommen til blot at aflevere tøj, som andre kan få glæde af. Kig forbi til en kop kaffe og en snak. 
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Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Har I rettelser efter Generalforsamling i Jeres forening, bedes I sende dem til husgruppen@fc-fa.dk.  
Vejviseren kan ses på www.fc-fa.dk.  
 
 
Glemte sager 
Vores hylde med glemte sager bugner, så er der noget, som du ikke har kunnet finde længe, så kig ind…     
Vi har 3 par solbriller, 2 par briller, en mobil, en paraply, en oplader og en hat liggende.  
 
 
Lånte sager 
Vi mangler vores Trip Trap bakke, som Frivilligcentrets ansatte, frivillige samt foreninger og brugere af huset 
benytter hver dag, og vi vil rigtig gerne have den tilbage. Har du ”lånt” den, bedes du aflevere den tilbage 
hurtigst muligt. På forhånd mange tak !     

 

 
 
KUNSTKALENDER 
Frivilligcentrets kunstkalender kan stadig købes… 
For kun kr. 50,-  får du en evighedskalender med 12 flotte kunstværker doneret af 12 dygtige kunstnere… 
samtidig støtter du frivilligt socialt arbejde i Fredericia. 
 
Henvendelse kan ske til Frivilligcentret mandag-torsdag, kl. 9-15.  
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Grow your life besøger Carlsberg  
 

 

22 glade ”påskekyllinger” 
 
22 glade Grow your life’r besøgte den 15. marts Carlsberg Bryggeri. Der var lækre sandwich, øl og sodavand i 
bryggeriets kantine, samtidig med et oplæg om historien bag Carlsberg med tilhørende Power Point 
præsentation og videoklip om bryggeriets historie. 
Derefter oplysning om de sikkerhedsregler, der skulle overholdes og iklædning af sikkerhedsudstyr. 
Oplæg og rundvisning i både ølproduktion, lager og på Coca Cola varede et par timer, og blev sluttet af med 
en øl eller sodavand, og et pænt farvel.  
 
 
Grow your life  afholder en event som afslutning på første hold lørdag den 30. april, kl. 14-17, på 
ProAktiv, Entreprenørvej 2, 7000 Fa. Der vil kursisterne vise, hvad de har lært – inden for både drama, musik 
og madlavning – og der vil være information om projekt Grow your life.  Alle er velkomne ! 
Se flere oplysninger i dagspressen i uge 17. 
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Frivilligcenter Fredericia – er til for dig... 

… der mangler en at snakke med, en gruppe, et netværk eller mangler aflastning 

Kan du klare det hele selv ? – Ellers kan vi måske hjælpe. 

Her kan du lette dit hjerte i fuld tillid: Vi har tavshedspligt og du bliver ikke registreret nogen steder.     

Du kan komme uanmeldt og anonymt. 

… der leder efter et sted, hvor du kan yde en frivillig indsats 

Når man vælger at hjælpe andre, glæder man ikke alene andre, men også sig selv. Frivilligheden giver gode 

venskaber, stærkt netværk og spreder glæde i dagligdagen. Det er selvfølgelig vigtigt at finde den rette hylde at 

lægge din frivillige hat på. Kom og bliv inspireret til den mangfoldige frivillighed i Fredericia… 

… og for din forening, som vil have hjælp til at hverve frivillige eller til at organisere sig 

Vores mål er at gøre foreningernes liv lidt nemmere: Vi giver foreningerne sparring på f.eks. fundraising og 

rekruttering. Foreninger kan deltage i kurser og låne lokaler til generalforsamlingen eller andre 

foreningsaktiviteter. Og vi synliggør det frivillige arbejde lokalt. 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os eller komme forbi og få en snak eller et godt råd. 

Frivilligcenter Fredericia er: 

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

basis. 

• den lokale platform for frivillig social indsats 

• stedet, hvor foreninger og frivillige mødes 

• stedet, hvor unge, der ønsker at yde en frivillig indsats kan henvende sig 

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

• en selvstændig og uafhængig forening 

 

Besøg os på www.fc-fa.dk,  

på: www.facebook.com/frivilligfredericia, 

i Vendersgade 63 eller ring på 7210 6770. 


