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Nyhedsbrev juni 2018 
 

 

 

Nyhedsbrevet bedes videresendt til  

bestyrelse, medlemmer og frivillige i jeres forenin g/gruppe – tak!  

 

 
Et demensvenligt Frivilligcenter 

 

   
 

Frivilligcentrets Husgruppe og bestyrelse har gennemgået Alzheimerforeningens Demensven-kursus, og har 
derigennem fået viden om demenssygdomme og gode råd til, hvordan vi kan hjælpe mennesker med demens 
og deres pårørende. 
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                                   René –                     Flemming - 
                  Projektmedarbejder i Grow Your Life       Frivillig i Grow Your Life 

Grow Your Life 
Grow Your Lifes caféafslutning blev holdt på Frivilligcentrets udearealer med skønt vejr, bankospil, kongespil 
og hygge, og menuen stod på flæskestegsburgere, grillede pølser og snobrød. Projektmedarbejder René var 
grillmester. 23 GYL’ere (borgere, frivillige og projektmedarbejdere) deltog. 
Caféen starter op igen i august måned, men inden der holdes sommerferie, er der planlagt tur til Sølund 
Festivalen og deltagelse i Kræftens Bekæmpelses ’Stafet for Livet’. 
 

Stafet for Livet 

     
       Else og Tove – to frivillige ildsjæle          De mange frivillige tilbud                     Anja og Sidse fra Grow Your Life    
 
Kræftens Bekæmpelses ’Stafet for Livet’ blev afholdt den 2.-3. juni i flot solskin. Frivilligcentret havde 
traditionen tro en stand på pladsen, hvor man kunne kigge ind og høre om de mange frivillige tilbud, der er i 
byen… eller melde sig som frivillig.   
Deltagerne fra Grow Your Life gik tilsammen 612 omgange, hvilket svarer til 244km. 
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Frivilligbanken fortsætter… 
Frivilligbanken, som er etableret på baggrund af Frivilligcentrets ansøgning til og bevilling fra Socialministeriet, 
fortsætter. Midlerne stoppede pr. 31. maj 2018, men de frivillige, der er med i Frivilligbanken, ønsker at 
fortsætte tilbuddene. Frivilligcentret bakker op om initiativerne og de frivillige, og derfor fortsætter de gode 
frivillige tilbud, der er opstået i Frivilligbank-regi bl.a. Økonomi Caféen og Brætspils- og Samværs Caféen.  
Vil du høre mere om Frivilligbanken, er du meget velkommen til at kontakte Frivilligcentret på tlf. 7210 6770 
eller sende en mail til post@fc-fa.dk. 
 

Frivilligcentrets filial i Sundhedshuset – vil du give et nap med ? 
Vores flytning til Sundhedshuset er rykket til oktober 2019, men det er vores store ønske at fortsætte med at 
holde vores midlertidige filial åben tirsdag og torsdag kl. 10.00-13.00 i Sundhedshuset. Men vi kan ikke gøre 
det uden opbakning fra foreninger og frivillige. Derfor vil vi gerne høre fra interesserede frivillige, der kunne 
tænke sig at give et nap med en gang i mellem i filialen.  
Filialen fungerer som en slags reception, og opgaven består i at tale med de mennesker, der henvender sig og 
evt. vise vej til de forskellige eksisterende tilbud, der findes i Sundhedshuset. Man vil blive introduceret af en 
repræsentant fra Frivilligcentret de(n) første gang(e), og man er også velkommen til at melde sig to sammen, 
hvis man gerne vil følges med en anden frivillig.  
Vil du gerne høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Frivilligcentret på tlf. 7210 6770 eller sende en 
mail til post@fc-fa.dk. 
  
Der er grafisk hjælp at hente i Frivilligcentret 
 

 
      Peer Skovlund Hansen 

      Grafiker 

 

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 

 
Projekt Frivillig - frivilligbeviser 
Projekt Frivillig blev skabt for at give unge lyst til at kaste sig ud i frivillige aktiviteter. 
Projekt Frivillig var frem til lukningen 1. januar 2018 et tværministerielt landsdækkende initiativ, hvis formål var 
at engagere elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser som frivillige i foreninger og 
organisationer. 
 
Projekt Frivillig havde frem til 2018 en fast bevilling på Finansloven. Bevillingen bortfaldt dog pr 1. januar 2018, 
og Projekt Frivillig eksisterer derfor ikke længere. Frem til lukningen var Projekt Frivillig et tvær-
ministerielt samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. 
 
Projekt Frivillig har ikke længere regionale konsulenter eller et landssekretariat, men du kan kontakte 
pf@frivillighed.dk, hvis du har spørgsmål til frivilligbeviset. Her vil en medarbejder fra Center for Frivilligt Socialt 
Arbejde (det nationale videns- og kompetencecenter for frivilligt arbejde) svare dig. 
 
Du kan udskrive gyldige frivilligbeviser  til og med 31. august 2018. 
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Gratis kursus i EU’s lov om persondata 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde's Kompetenceforum og Frivilligcenter Fredericia tilbyder gratis kursus i EU’s 
lov om persondata, som træder i kraft den 25. maj 2018. 
Persondataloven handler kort fortalt om, hvornår og hvordan myndigheder, virksomheder og foreninger må 
behandle personoplysninger. Loven har blandt andet betydning for, hvordan en forening må registrere med-
lemmers, frivilliges og brugeres navne og adresser på fx hjemmesider på internettet, i dropbox og andre 
steder. Loven har også betydning for, hvordan I internt i foreninger må sende medlems- og deltagerlister til 
hinanden via mail eller har personoplysninger liggende på computer eller papir. 
 
Kurset afholdes i Frivilligcenter Fredericia, onsdag den 19.9.2018, kl. 17.00-21.00 . 
Underviser er Torsten Højmark Hansen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 
 
Invitation udsendes senere, men sæt X i kalenderen allerede nu. 
 
Hele Danmarks Familieklub - fordi vi er #bedresammen 
Som familie forsøger vi altid at gøre vores bedste. Vi bøvler alle indimellem eller i længere tid med forskellige 
udfordringer, som hverdagen giver os. Det kan nogle gange være vanskeligt at finde overskud til at gøre noget 
sammen med vores børn eller som familie. Vi kan have børn, der mangler gode kammerater eller bare har det 
svært. Vi kan være presset af arbejde, økonomi eller sygdom. Vi kan mangle netværk – og andre voksne at 
tale med og være sammen med. Vi kan trænge til at være sammen med andre som familie – for det kan give 
overskud og smil på kontoen. 
 
Vil du og din familie være med ? 
Familieklubben henvender sig til forskellige familier, der 

 er af alle slags: f.eks. enlige forældre, sammenbragte familier, unge familier og familier med mor, far og 
børn, tilflytterfamilier… 

 gerne vil udvide jeres netværk og møde nye mennesker – nye familier, dér hvor I bor 
 gerne vil, at jeres børn leger med andre børn og får nye venskaber og relationer 
 har lyst til at spise et måltid og lege sammen med andre familier med børn og få god familietid med 

hinanden og med andre 
 har lyst til at være en del af et fællesskab, som også samler jer som familie 
 kunne tænke sig at blive en del af et fællesskab, hvor man kan drøfte hverdagens små og store 

udfordringer og hjælpe hinanden godt på vej 
 har lyst til at få mere overskud som forælder, som barn og som familie ved at være en del af et stærkt 

fællesskab – og være med til at give andre mere overskud 
 
I Familieklubben spiser vi sammen, der er aktiviteter, fællesskab og rådgivning. Det er gratis at være med i 
Familieklubben – det gælder også for måltiderne. Den lokale familieklub består af 9-10 familier, der mødes 
sammen med et team af frivillige, der står for familieklubben. Aktiviteterne i familieklubben er målrettet børn i 
aldersgruppen 2-12 år. Dog er yngre eller ældre børn mere end velkomne til at deltage sammen med deres 
familie. 
 
Familieklubben starter op onsdag den 5. september, kl. 17.00-19.30.  
Klubben mødes hver anden onsdag i lige uger i Trini tatis Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fa. 
 
Onsdag den 8. august 2018 er der desuden en gratis sommertur til Børup Sande med overnatning. 
 
Vil du høre mere om Familieklubben og/eller sommerturen, er du meget velkommen til at kontakte 
korshærspræst Merete Ørskov, tlf. 3095 0397, mail: meoe@km.dk – eller se mere på       

 www.heledanmarksfamilieklub.dk 
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Trivselsfabrikken – nyt tilbud i Fredericia 
Hvem er vi 
Vi er en gruppe af frivillige samt professionelle, frivillige fagfolk, som er gået sammen om at bruge vores viden, 
ekspertise og kompetencer, til at bidrage til trivsel og mental sundhed i vores by.  
 
Tilbuddet  
Vi tilbyder et gratis stress-trivselsforløb og smerte-trivselsforløb med et indhold med værktøjer, øvelser og 
information omkring stress og smerter. Fokus er på både krop og sind, stressforebyggelse, stress- og smerte 
håndtering samt fremme af trivsel og mental sundhed. 
Det er et kontinuerligt tilbud med et 8 ugers forløb hvert efterår og forår, hvor der er fri adgang for deltagerne til 
at komme så ofte og længe, de har behov for det.  
 
Hvem henvender tilbuddet sig til 
Dette tilbud henvender sig særligt til de medarbejdere som ikke falder ind under eksisterende tilbud fra det 
offentlige eller virksomheder i Fredericia, og til de borgere som ikke har økonomiske ressourcer til at få hjælp. 
 
For mere information kontakt: 
Facebook TrivselsFabrikken 
Mail: trivselkontakt@outlook.com 
Telefontid: mandage kl. 16-17.30 på mobil 2657 9945. 
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NYT FRA DAGLIG LEDER 
Sundhedshuset: 
Frivilligcenter Fredericia og de mange foreninger i frivilligcenterets regi’ flytter i Sundhedshuset ca. 1. oktober 
2019. Indtil flytningen bliver en realitet, vil der være forskellige arbejdsgrupper og ting at tage stilling til, og 
Frivilligcentret deltager i flere projektgrupper i Sundhedshuset. 
 
Sundhedshusets udearealer skal være til gavn for alle 
Sundhedshuset og udearealerne omkring bygningerne skal fremstå åbent og imødekommende for alle, der 
kommer på besøg. Tirsdag d. 15. april var flere af Sundhedshusets nuværende og kommende fagfolk, 
herunder Frivilligcentret, samlet til en workshop om udearealernes fremtidige brug. Det blev til en række 
kreative og konkrete idéer, der arbejdes videre med. Et væsentligt punkt, der også tages med i drøftelserne 
omkring udearealernes fremtidige funktion, er parkering. En arbejdsgruppe nedsat i kommunen er netop i gang 
med at udarbejde en strategi for både parkering og brugen af udearealerne. 
 
Kræftrådgivningstilbud i Sundhedshuset   
I september 2018 åbner et nyt tilbud til kræftramte borgere. Tidligere har borgerne skullet tage til Vejle for at 
modtage rådgivning fra Kræftens Bekæmpelse, og det slipper de for nu. Rådgivningstilbuddet koordineres af 
Genoptræningscentret og skal bl.a. fungere som et supplement til borgernes kræftbehandling.  
Kontakt Genoptræningscentret på tlf. 7210 6050, hvis du har spørgsmål til kræftrådgivningen i Fredericia. 
 
Gigtcafé i Sundhedshusets pavillon  
En nystartet lokalafdeling under Gigtforeningen giver nye muligheder for de gigtramte borgere i Fredericia. 
Eksempelvis har borgere nu mulighed for at besøge den for nyligt åbnede gigtcafé, der har til huse i 
Sundhedshusets pavillon tirsdag i lige uger, kl. 14.30-16.30.  
 
Headspace – et nyt ungerådgivningstilbud 
Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard og centerchef for 
Headspace Fredericia Anders Friche åbnede 4. maj dørene op til det nye ungerådgivningstilbud Headspace.   
I Headspace kan børn og unge mellem 12 og 25 år komme og få gratis og anonym rådgivning om alt, hvad der 
udfordrer dem. Tilbuddet er et forebyggende supplement til kommunens og regionens øvrige tilbud til unge.  
 
Axeltorvs Apotek i Sundhedshuset 
I løbet af efteråret 2018 vil Axeltorvs Apotek åbne en ny filial i Fredericia Sundhedshus. Apoteker Tine 
Klingsten Nielsen ser frem til at flytte ind i Sundhedshuset, og hun fortæller, at udsigten til at blive en del af et 
større tværfagligt miljø var én af hovedårsagerne til ekspanderingen. 
 
Demensfællesskabet Lillebælt. 
Tirsdag den 26. juni kl. 14.00 åbnes det nye rådgivnings- og aktivitetscenter for demente og deres pårørende. 
Centret tilbyder åben, anonym rådgivning, netværk med ligesindede og andre aktiviteter. I centret er man 
velkommen, hvis man er pårørende, har en demenssygdom, eller er i tvivl om, hvorvidt man er ved at blive 
dement. 
Der skal uddannes et antal frivillige rådgivere, og har du interesse i det, så afholdes der et informationsmøde 
den 20.8.18 kl. 19.00 i Frivilligcenter Fredericia. Tilmelding på tlf. 7210 6770. 
Uddannelsen starter den 23.8.18 og kører over 2 moduler – samlet tidsforbrug på ca. 8 timer, men så har du 
også fået god og nyttig viden om demenssygdommene. 
 
Du kan læse meget mere på Sundhedshusets hjemmeside www.fredericiasundhedshus.dk. 
 
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: 
Brætspils- og 
Samværs Café   

Onsdag i ulige uger, kl. 16.00-18.00 
Ferie i juli måned. 

Vendersgade 63 Kaffe, samvær, netværk Alle er velkomne 

Walk&Talk Tirsdag i lige uger, kl. 19.00 
Ferie i juli måned. 

Vendersgade 63 Gåtur, samvær, netværk Alle er velkomne 

Økonomi Café Torsdag kl. 17.00-19.00            
Husk tidsbestilling ! 
Ferie i juli måned. 

Vendersgade 63 Økonomisk rådgivning Udsatte borgere 

EU’s 
persondatalov 

Torsdag den 19.9.2018,                 
kl. 17.00-21.00 
Invitation udsendes senere 

Vendersgade 63 Kursus Frivillige sociale 
foreninger 

Demensmesse Fredag den 21. september 2018 
Kl. 12.45-17.00 
Tema ’Musik og bevægelse’ 

Fredericia 
Idrætscenter i 
ADP Loungen 

Messe Alle er velkomne 

Frivillig Fredag Fredag den 28. september 2018 
Invitation  udsendes senere  

 Fejring af de frivillige og 
frivilligheden 

Frivillige i frivillige 
sociale foreninger 

Grow your Life 
afslutningsfest 

Annonceres senere Annonceres 
senere 

Afslutning på modul Alle er velkomne 

’Foreningsdag’ Udskydes indtil videre Sundhedshuset Dialogmøde FC’s medlems- og 
brugerforeninger 

 
 
 
Frivilligcentrets lukkedage:  
Den 01.01.2018  1. nytårsdag 
Den 11.05.2018  Fredag efter Kr. Himmelfarts Dag 
Den 05.06.2018  Grundlovsdag 
Den 09.07.2018 – 31.07.2018 (inkl.) Sommerferie 
Den 23.12.2018 – 01.01.2019 (inkl.) Juleferie 
 
 
Walk&Talk, Økonomi Café samt Brætspils- og Samværs Caféen holder sommerferie i juli måned. 
 
 
 

Frivilligcenter Fredericia ønsker alle en rigtig go d sommer ! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, Frivilligcenter Fredericia 
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