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Nyhedsbrev august 2015    
 

    
Med en flyvende start efter sommerferien er der nu faldet så meget ro over kontoret, at der kan skrive s 
et nyhedsbrev… 
 

Den gode historie - Fra Projekt TrivselsPiloter 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”HER HAR JEG SIDDET I HALVANDET ÅR” 
 
Hanne er 46 år. Sygeplejerske, gift, 2 sønner på 10 og 12 år. Men Hanne faldt mens hun var på 
arbejde og pådrog sig 3 diskusprolapser. 
Hanne blev sygemeldt og havde voldsomme smerter. Desværre blev hun også fejlbehandlet så 
smerterne forværredes. Da TrivselsPiloter (TP) møder Hanne føler hun sig magtesløs, frustreret og 
uduelig, sidder i en stol og siger at ” her har jeg stort set siddet i halvandet år”. Midt i 
smertehelvedet fik Hanne nemlig konstateret sclerose, der meget hurtigt udviklede sig og gik 
voldsomt ud over Hannes førlighed. Derfor har Hanne i halvandet år kun været ganske kort uden 
for hjemmet – og kun ifølge med sin mand.  
Hanne føler sig magtesløs, uduelig og er frustreret over ikke at kunne bidrage i familiens 
dagligdag. 
Hannes ønske er at kunne komme uden for hjemmet på egen hånd – og meget gerne at kunne 
handle, så hun på det område kan bidrage til familiens hverdag. 
Hanne har prøvet at cykle – men det dur ikke. Hun kan ikke holde cyklen i tilpas fart så styrt undgås 
– hun har tanker om evt. at kunne træne sig op til faktisk at kunne cykle. 
I TP-regi lykkes det at finde en tandem – så Hanne og TP sammen kan cykle – og se hvad der sker. 
Hanne nyder bevægelsesfriheden – og da forløbet slutter efter ca. 3 mdr. konkluderes det, at 
Hanne ikke kan cykle alene på almindelig cykel – men at hun faktisk forsvarligt kan cykle på elcykel 
– som familien investerer i. 
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Grow your life                                                                                                          
Grow your life er et nyt projekt under Frivilligcenter Fredericia – et samarbejde mellem Frivilligcentret og 
Fredericia Kommune – hvis formål er at øge unge handicappede borgeres livskvalitet og fremme deres 
muligheder for at indgå i nye sociale netværk og frivillige sammenhænge. Unge handicappede oplever ofte 
barrierer i forhold til at være aktive i foreningslivet, som betyder, at de har svært ved at begå sig i sociale 
sammenhænge, som ikke er en del af den offentlige indsats målrettet handicappede. 
 
Projektets målgruppe er mennesker i alderen 18 til 40 år, som er udviklingshæmmede, der oplever sig som 
ensomme eller har et ønske om et større socialt netværk. Det er kendetegnende, at de har vanskeligt ved 
selvstændigt at opsøge fritidstilbud, og at en megen stor del af deres fritid opholder de sig i deres bolig. 
 
Det overordnede formål med Projekt Grow your life er, at målgruppen oplever større grad af inklusion og 
deltagelse i samfundet. Målet på mellemlang sigt er, at målgruppen deltager aktivt i forenings- og fritidslivet og 
derved oplever større livskvalitet. Målet på kortsigt er, at de får flere erfaringer indenfor gastronomi, kultur og 
fritid, mere mod og dermed lyst til at afprøve flere ting. De får større netværk med både ligesindede og andre 
medborgere, og opnår flere faglige ”fritids”kompetencer. På denne måde vil de kunne deltage i flere og andre 
former for fritidsaktiviteter end de, som afprøves i projektet. Målgruppen tilbydes selvtillidsopbyggende 
fritidsaktiviteter som omhandler mad, teater og musik. 
 

                                                     Michael Hansen       
 
Michael Hansen ansat som projektkoordinator på projektet Grow your life, som løber over et års tid. 
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Optur med Downs - Café Krackes Gård og Projekt Grow your life 
inviterer alle interesserede til en spændende Caféa ften, med coach og foredragsholder Kim Wilde. 
 
 

 Kim Wilde og sønnen Elias 
 
 
”Kim Wildes foredrag ”Optur med Downs” handler om alt det Kim har lært af sin søn, Elias, der i 1998 blev født 
som mongol. Om at vende modgang til livskvalitet, at være i nuet – og ikke mindst om det at være menneske i 
en kompleks og uforudsigelig verden.  Historien tager udgangspunkt i Elias, og de kolossale udfordringer det 
har givet at være far til en udviklingshæmmet dreng. Der går dog ikke lang tid, før det handler om den måde vi 
mennesker håndterer forandringer, stress, mødet med nye mennesker, kommunikation, dating, parforhold og 
de voldsomme følelser af skam, der kommer af den politiske korrekthed”.  
 
Kim Wildes foredrag henvender sig til en bred målgruppe, bl.a. borgernes netværk, kommende partnerskaber 
samt frivillige deltagere, og vi håber desuden at foredraget kan give inspiration/lyst til at flere borgere i 
Fredericia ønsker at blive frivillig i projekt ”Grow your life”. 
 
Tidspunkt:  Torsdag den 27. august, kl. 18.30 - 20.30 
Sted:  Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63.  
 
 
Der er kaffe/te og småkager, og arrangementet er gratis. Max. 30 personer 
 
Tilmelding senest tirsdag den 25.08.2015 på tlf. 20 72 24 13 eller på mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk 
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Frivillig Fredag - kom og vær’ med… 
 
Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivilliges indsats bliver fejret, og hvor der for alle andre borgere vil være 
mulighed for at stifte bekendtskab med den frivillige verden.  
Det er vort ønske, at så mange som muligt bliver gjort opmærksom på det store engagement, der lægges for 
dagen af byens frivillige foreninger og deres mange frivillige, til gavn for byens borgere. 
 
Vi har reserveret Rådhuspladsen fredag den 25. september, kl. 14.30 – 18.30 , og vi vil bruge pladsen til bl.a. 
frivillig-boder, gøgl, små sports-events, tøjbytte-café, underholdning for store og små, konkurrencer, musik og 
dans, samt uddeling af Ildsjælspriser.  
 
Frivillig Fredag henvender sig til alle typer frivillige foreninger dvs. både indenfor det sociale og 
sundhedsmæssige, det kulturelle, det idrætslige, miljø og natur og folkeoplysning. 
 
Vi håber, at I vil være med – i frivilligkæden, med en bod på Rådhuspladsen, eller måske er I bare nysgerrige 
på hvad der findes af muligheder for frivilligt arbejde…   
 
Vi håber, at vi får en fornøjelig fælles frivilligdag.    
        
Har I spørgsmål til Frivillig Fredag, er I meget velkomne til at kontakte os på tlf. 7210 6770 eller mail: 
sekretar@fc-fa.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

5 
 

 

Indstilling til ILDSJÆL 2015 
Så er det endnu en gang tid til at indstille frivillige sociale hjælpeorganisationer eller grupper til årets 
ildsjælspris.    
  
Ildsjælsprisen er en anerkendelse af og en opmuntring til den lokale frivillige sociale indsats. 
 
Til formålet skænkede Fredericia Kommunes Socialudvalg i 2002 Ildsjælsskulpturen, som er udført af 
kunstneren Jens Galschiøt. Udvalget ønsker at Ildsjælsskulpturen, for et år ad gangen, gives til en frivillig 
forening, der har ydet en særlig indsats.  
 
Hvem kan opnå at få Ildsjælsskulpturen? 
Alle lokale frivillige sociale hjælpeorganisationer/grupper samt lokale sygdomsorganisationer. Enkeltpersoner 
kan ikke indstilles. 
 
Hvem kan komme med forslag om indstilling til den lokale pris? 
Borgerne i Fredericia Kommune. Alle lokale frivillige sociale hjælpeorganisationer og grupper, samt lokale 
sygdomsorganisationer.  
 
Indstillinger sendes til Frivilligcenter Fredericia 
Forslag begrundes og sendes skriftligt til Frivilligcenterets bestyrelsesformand  
Bo A. Lundgreen, Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, senest mandag den 14. september kl. 12.00. 
 
Frivilligcenterets bestyrelse foretager den endelige indstilling skriftligt til Social- og Omsorgsudvalgets formand 
Henning Due Lorentzen. 
 
Prisuddelingen 
Ildsjælsskulpturen overrækkes af Socialudvalgets formand ved Frivillig Fredags arrangementet på 
Rådhuspladsen fredag d. 25. september 2015. Se mere på www.fc-fa.dk 
 
Nyt fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart:  
I Frivilligcenter Fredericia flytter Selvhjælp kontor, og har således fremover til huse om onsdagen på 1. sal i 
Krackes Gård. 
 

• Spise med Gutterne starter ny sæson i Fredericia den 1. september 2015. Der er 2-3 ledige pladser.  
• Selvhjælp starter et mindfulness-forløb for borgere i både Fredericia og i Middelfart. Målgruppen er 

førtidspensionister, pensionister og pårørende til alvorligt syge. Det kører 8 fredage i Østergades 
Forsamlingshus i Middelfart, og starter med intro den 4. september, kl 10.00-12.00.  

• Café for førtidspensionister og flexjobbere er den 2. onsdag i måneden kl 10.00-12.00 i caféen i 
Fredericia Frivilligcenter. (Opstart onsdag den 12. august 2015.) 

 
Datoer og tidspunkter ligger på Selvhjælps hjemmeside www.fredericia-selvhjaelp.dk. 
 

  Selvhjælp Fredericia-Middelfart har åbent tirs.-torsd., kl. 9.00-13.00, og har tlf. 7210 6773   
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Café Træffetid: 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse .  
 
Træffetid - Café i Krackes Gård  
Vi er et åbent cafétilbud for kræftramte og deres pårørende  
 

� har du lyst til at være sammen med andre  
� kan du lytte til andre  
� kan du respektere, at der er tavshedspligt i gruppen,  

 
så mød op den første og tredje torsdag i hver måned  
kl. 15.00 -17.00 i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fa. 
 
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.  
 
 
Café Træffetid / Kræftens Bekæmpelse: 
 
Torsd. d. 20. aug. kl. 15.00-17.00 Vi får besøg af sognepræst Peter Østergaard Jacobsen fra Michaelis kirke  
Torsd. d. 3. sept. kl. 15.00-17.00 Hygge og samvær. Vi har kaffe/te på kanden 
Torsd. d. 17. sept. kl. 15.00-17.00 Lone Brodersen fra Idræt i dagtimerne vil vise os forskellige Yoga-øvelser. 
Torsdag d. 1. okt. kl. 19.00-21.00 (OBS ! Nyt tidspunkt) En aften for pårørende og jeres partner:  

I lokalforeningen har vi længe gerne villet lave noget for  
pårørende, og vi tænker, at starten på efteråret er et godt tidspunkt.  
Vi vil gerne se jer sammen med jeres partner til et møde i vores  
Frivilligcenter. Sæt derfor kryds i kalenderen ud for d. 1. oktober ’15. 
 
For yderligere oplysninger: Kontakt Annemarie Mogensen, tlf. 2425 4079. 

Torsd. d. 15. okt. kl. 15.00-17.00 Hygge og samvær med kaffe og frugt. 
Torsd. d. 5. nov. kl. 15.00-17.00 Hygge og samvær med kaffe og frugt. 
Torsd. d. 19. nov. kl. 15.00-17.00 Information om kræftrehabilitering i Fredericia Kommune v. Kræft-

rehabiliteringsteamet på Viaduktvej.  
Torsd. d. 3. dec. kl. 15.00-17.00 Tiden er inde til julehygge med Anne Grethes lækre æbleskiver, og vi vil 

også synge nogle af vores dejlige julesange.  
 
Første cafédag i 2016 er torsdag d. 7. januar. 
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Tøjbytte-Café 
Tøjbytte-caféen holder åbent:   

• Onsdag d. 2. september 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 8. oktober 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 12. november 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Onsdag d. 2. december 2015, 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… 
 

 
 
 
 
Vores Tøjbytte-Café mangler frivillige... 
Opgaverne er: 
• Hente tøjet i kælderen  
• Lægge/hænge tøjet frem 
• Lave kaffe 
• Være værtinde, få folk til at føle sig velkomne, byde på kaffe og snak 
• Pakke tøjet sammen og lægge det tilbage i kælderen. 
 
Flytning af tøj fra kælder til Café-lokale fordrer, at du er fysisk frisk, da det er tungt. 
 
Alt dette foregår en gang om måneden fra kl. ca. 13.30 – ca. 17.00 – OG VI HYGGER ! ☺ 
 
En gang i mellem sorterer vi i fællesskab tøjet, og sender sække med tøj videre til Asylcentret eller til byens 
genbrugsbutikker. 
 
HAR DU lyst til at være med til at løse en eller flere af opgaverne så kontakt Rikke på tlf. 2196 3414 eller mail 
sekretar@fc-fa.dk 
 
 
 

 



         

8 
 

 

Mamma Mia – Fredericias Internationale Mødregruppe                   
 

Mamma Mia starter en ny mødregruppe tirsdag den 18.  august, kl. 10.00 – spred budskabet ! 
 
Er du højgravid, eller din baby er op til 1 år, eller har du bare lyst til at være med den internationale 
mødregruppe, så kig ind i Frivilligcentret og få en snak. 
  
Vi har ammepude, puslebord, legetæppe og babylegetøj.  
 
Der er kaffe, te og brød, du skal kun medbringe dig selv og din tykke mave – eller din baby.  
Det er gratis at deltage. 
Mødrene er fra Danmark og alle andre kulturer, vi taler mest dansk sammen, men kom også hvis du først er 
ved at lære sproget. 
Vi arrangerer interessante og relevante foredrag med udgangspunkt i mødrenes egne ønsker og idéer. 

 
Kig ind og hør mere om Mamma Mia, eller kontakt Frivilligcentret på 7210 6770 eller send en mail til 
sekretar@fc-fa.dk 

Den Anonyme Parrådgivning og Café Krackes Gård 
inviterer interesserede unge par til at deltage i k urset ”Samlivets kunst”. 
 
”Når man går fra at være kærester til også at være forældre, er kærligheden og samlivet udfordret på en ny 
måde. Kurset henvender sig til par, der ønsker ny inspiration til at kunne gøre samlivet lidt bedre og sjovere. 
Lær jer selv og jeres partner bedre at kende”. 
 
Over 3 aftener vil vi sammen drøfte samlivets forskellige udfordringer. Der veksles mellem teori/oplæg, fælles 
drøftelse af generelle problemstillinger og gruppearbejde. Man møder op som par og danner gruppe sammen. 
 
Tidspunkt:                                                            Sted:                                                         
Onsdage kl. 19:30 - 21:30                                   Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fa.   
 
Hold 1: den 2., 9. og 23. september 2015.          Hold 2: den 38. oktober, den 4. og 11. november 2015 
Tilmeldingsfrist senest d. 26. august 2015          Tilmeldingsfrist senest d. 21. oktober 2015 
 
Deltagerantallet er begrænset til 6 par pr. hold. Kurset er gratis. 
 
Kursustilrettelægger og underviser er cand. mag. Bodil Nepper, der bl.a. siden 2007 har været parrådgiver 
ved Den Anonyme Parrådgivning i Fredericia. 
 
Man tilmelder sig pr. mail til sekretar@fc-fa.dk. eller tlf. 7210 6770 efter først-til-mølle princippet.                 
Når man er optaget på holdet, modtager man en bekræftelse pr. mail. 
 
Medbring evt. en kaffekurv eller andet drikkelse. 
På gensyn. Vi glæder os til at se jer! 
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Gratis anonym parrådgivning  
Har I knas i parforholdet eller ønsker, at det skal blive bedre, så er der hjælp at hente.  
Flere informationer om vores tilbud kan ses på www.fc-fa.dk 
 
Ring til Frivilligcenter Fredericia, sekretær Charlotte Stenør Mikkelsen,  
på tlf. 7210 6770 mandag-torsdag, kl. 9-15, eller skriv en mail til sekretar@fc-fa.dk, for at få en tid. 
 

Der er grafisk hjælp at hente i Frivilligcentret 
 
Lad Peer hjælpe din frivillige sociale forening med en brochure, et logo, en invitation til et arrangement, en 
plakat eller flyers til uddeling ved f.eks. events. 
Peer er omhyggelig, dygtig og i stand til at skabe et stærkt visuelt udtryk, og kan gøre det ønskede materiale 
klar til trykkeriet. 
Kom ind og få en snak med Charlotte og Peer, hvis du mangler grafisk hjælp.                                          
Eller send en mail til sekretar@fc-fa.dk 
 

Facebook 
 

          Frivilligcenter Fredericia 

 

 

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

Ældre Sagens Data-café: 
Data-caféen starter op igen onsdag den 2. september 2015.  
Ældre Sagen holder åben datacafé den 1. og 3. onsdag, kl. 10-12 hver måned i Krackes Gård. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
 

 

Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Se den opdaterede vejviser på www.fc-fa.dk.  
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Til kalenderen: 
Foredrag med Kim Wilde Projekt Grow your life og Frivilligcentret inviterer til 

foredrag med coach og foredragsholder Kim Wilde 
 torsdag den 27. august 2015, kl. 18.30 i Frivilligcenter 

Fredericia, Vendersgade 63. 
 
Frivillig Fredag Fejring af Frivillig Fredag foregår på Rådhuspladsen 

fredag den 25. september 2015, kl. 14.30-18.30. 
    Alle er velkomne! 

Programmet vil være tilgængeligt på www.fc-fa.dk i   
løbet af august måned.  

 
Samlivets Kunst   Gratis kursus for par, der lige er blevet forældre. 

Arr.: Den Anonyme Parrådgivning og Café Krackes Gård
 Tidspunkt: Onsdage kl. 19.30-21.30                                                           
 Sted: Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, Fa.                                                       

                                    
Hold 1: den 2., 9. og 23. september 2015.           
Tilmeldingsfrist senest d. 26. august 2015           
 
Hold 2: den 28. oktober, den 4. og 11. november 2015 
Tilmeldingsfrist senest d. 21. oktober 2015 

 
Deltagerantallet er begrænset til 6 par pr. hold.  

 
Dialogmøde De frivillige sociale foreninger inviteres til fælles 

dialogmøde med Social- og Omsorgsudvalget og 
Frivilligcenter Fredericia på Uddannelsescentret, 
Mosegårdsvej 1 onsdag den 28. okt. 2015, kl. 17.00   

 Oplæg v/Tommy Krabbe, forfatter til ”Ildsjælenes bog”,  
 se evt. http://ildsjael.dk/tommy-krabbe, og Karen Siercke, 

ildsjæl og stifter af ”Hygge Factory”. 
  

Hygge Factory er et projekt, hvor unge mennesker, der 
på en eller anden måde har haft en tragisk oplevelse, 
kan komme og udfolde deres kreative evner. Indtil nu er 
det blevet til to bøger og en plade. De unge får hjælp til 
at sætte ord eller lyd på deres følelser fra professionelle 
musikere, forfattere og journalister. Til bøgerne har de 
fået hjælp fra kunstnere, der har illustreret de unges 
fortællinger. 

   
 


