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Nyhedsbrev maj/juni 2017 
 

 

 
 
 

 
Kære modtagere af vores nyhedsbrev. 
 
Som I formentlig har læst eller hørt, så er jeg med virkning fra 1. juni 2017 ansat som leder af 
Frivilligcenter Fredericia – efter en periode, hvor jeg har været konstitueret. Det er jeg rigtig glad for 
og går ydmygt til opgaven, men går samtidig også til opgaven med stor optimisme og tro på, at jeg 
(sammen med ansatte og frivillige) kan gøre en forskel for de mange værende og kommende brugere 
af Frivilligcenter Fredericia. 
Jeg har i de 5 måneder, der er gået, siden jeg startede i jobbet som konstitueret, oplevet en meget 
høj grad af samarbejdsvilje fra Fredericia Kommune, de mange foreninger, frivillige og brugere af 
Frivilligcentret. Jeg har deltaget på mange generalforsamlinger og i mange møder, og er blevet 
positivt overrasket over, at vi har så mange engagerede mennesker i Fredericia, der vil gøre en 
forskel på det sociale område – tak for det! 
Nu er tiden ikke til at ”hvile på laurbærrene” og jeg har med bestyrelsen aftalt en række initiativer, der 
skal sikre fremdrift og dermed flere tilbud til de socialt udsatte –  I kan læse om en del af aktiviteterne 
i dette nummer af Nyhedsbrevet. Ud over de nævnte aktiviteter har vi fokus på vores synlighed, på at 
skaffe flere frivillige, hjælpe nye foreninger i gang, og så er vi i tæt dialog med kommunen om vores 
flytning til Sundhedshuset i efteråret 2018. 
 
Med ønsket om en god sommer,                                                    
venlig hilsen 
Louis Lindholm 
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Workshop i Frivilligcentret om ensomhed blandt ældre den 15. maj 2017 
Ensomhed kan ramme os alle – bryd tabuet !   
 

 
 
 
Frivilligcenter Fredericia og Fredericia Kommune satte fokus på forebyggelse af ensomhed gennem styrket 
fællesskaber i de lokale foreninger. Sammen med Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 
afholdt vi med en workshop fokus på ensomhed. Tanken var, at repræsentanter for foreningerne på 
workshoppen kunne komme i dybden med nyeste viden om ensomhed og i fællesskab udveksle erfaringer 
omkring emner såsom at tage i mod nye medlemmer og frivillige og støtte op om fællesskabet.  
 

     
 
 
De fleste ældre har et godt og aktivt socialt liv. Alligevel er det næsten hver fjerde borger over 65 år, der føler 
sig ensom. Heldigvis er ensomhed ikke nødvendigvis en permanent følelse, og ofte er det de små ting, som 
gør den store forskel. 
 
Ved hjælp af nyeste viden omkring ensomhed, krydret med eksempler fra deltagernes egen hverdag, fik vi alle 
en god og informativ aften med nyttig viden og stof til eftertanke.  
 
For de foreninger, der ikke fik meldt sig til workshoppen, gentager vi successen, og afholder workshops igen i 
efteråret:  
   

• Onsdag den 20. september 2017, kl. 17.00 – 20.30 
• Torsdag den 5. oktober 2017, kl. 17.00 – 20.30. 

 
Sæt X allerede nu…  Invitationen sendes ud efter sommerferien. 
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www.aktivtældreliv.dk 
Hjemmesiden Aktivtældreliv.dk er et redskab, der er  udviklet til at understøtte frivillige foreninger og 
kommunernes arbejde med at bekæmpe ensomhed blandt ældre. 
 
Ældre, der oplever ensomhed, efterspørger aktiviteter i nærområdet, hvor socialt samvær er i højsædet, og 
hvor der er mulighed for at lære nye mennesker at kende. 
 
Det handler om at skabe gode vilkår for dannelse af netværk og fællesskaber gennem et ’kærligt skub’ og en 
god modtagelse. Hjemmesiden aktivtældreliv.dk er én af flere muligheder til at skabe netværk for ældre, der 
oplever ensomhed  –  det første skridt er at vide, at aktiviteterne er der. 
 
Hjemmesiden er udviklet af konsulentvirksomheden Marselisborg – Udvikling, Kompetence & Viden i 
samarbejde med en lang række af landets kommuner og ikke mindst de mange foreninger med tilbud til ældre, 
som findes i kommunerne. 
 
Med aktivtældreliv.dk får man: 

• overblik over foreninger og aktiviteter i kommunen. 
• værdifuld og søgbar information om foreningerne og deres aktiviteter. 
• en overskuelig og brugervenlig adgang for borgere til foreningslivet. 
• som borger lettere øje på de mange aktivitetstilbud, og som medarbejder, frivillig eller pårørende 

handlemuligheder over for ensomhed. 
 
 
Marselisborg kan være behjælpelig med at få din for ening med på hjemmesiden.  
Kontakt Helle eller Anne på tlf. 2172 5759 eller ma il: info@aktivtaeldreliv.dk  
 
 
’SUND START’ - Nyt samarbejde 
Frivilligcentret og Sundhedsplejen i Fredericia Kommune har indgået samarbejde omkring ’SUND START’,     
et projekt under Sundhedsplejen for sårbare gravide/mødre med problemstillinger af psykologisk, psykiatrisk, 
fysisk, familiære eller social karakter.  
 
Samarbejdet går ud på, at Frivilligcentret lægger lokale til en ’SUND START’-barselscafé. Mødrene får, efter 
endt forløb i Sundhedspleje-regi, tilbud om at være med i en frivillig ’Sund Start’-café i Frivilligcentrets lokaler, 
Vendersgade 63. To frivillige værtinder er fundet, og i opstartsfasen vil der være samarbejde med en 
sundhedsplejerske og en koordinerende kontaktperson fra Sundhedsplejen.  
 
Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen i perioden 2015-2017. 
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Samarbejde med Din Indgang  

 

 
          Inga Juel Händel 
 
 
Frivilligcentret har pr. 15. maj 2017 ansat Inga Juel Händel  som projektkoordinator. Inga skal være 
bindeleddet mellem Din Indgang og Frivilligcentret, og vil forsøge at guide interesserede borgere videre til 
tilbud i den frivillige verden. 
 
Inga vil være at træffe tirsdag og torsdag i tidsrummet 9.00-15.00 enten i Din Indgangs lokaler Gothersgade 44 
eller i Frivilligcentret Vendersgade 63. Inga har mail koordinator@fc-fa.dk og telefonnummer 2066 1226. 
 
Din Indgang  er for dig, der oplever psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, som du har behov for støtte til at lære at 
tackle eller håndtere. 
 
Der er forskellige muligheder i Din Indgang: 
 

• Individuelle samtaler med udgangspunkt i konkrete udfordringer. 
 

• Ad hoc hjælp (for eksempel hjælp til at læse og forstå post). 
 

• Hjælp til at finde frivillige tilbud i Fredericia og aktiviteter, som måske kunne være noget for dig 
 

• Vi vil sammen med dig vurdere og eventuelt afprøve, om der findes velfærdsteknologier, der kan støtte dig i 
hverdagen. 

 
• Vi tilbyder et kort og målrettet forløb på op til 20 uger. Sammen med medarbejderne i Din Indgang aftaler du, 

hvilke aktiviteter du kan have glæde af i forløbet. 
 

• Holdaktiviteter med fokus på træning eller netværk. Det kan for eksempel være hverdagstræning, træning i 
økonomi eller hold, hvor du kan arbejde med at styrke dine nuværende relationer eller skabe flere. 

 
• Vi tilbyder også Åben Dialog, som er et forløb, hvor vi inviterer dit netværk og alle, der er relevante i forhold til de 

udfordringer, som du gerne vil arbejde med.  
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Grow Your Life 
Grow Your Life er et projekt skabt i samarbejde mellem Frivilligcentret og Fredericia Kommune.          
Projektets formål er at øge unge handicappede borgeres livskvalitet og fremme deres muligheder for at indgå i 
nye sociale netværk og frivillige sammenhænge.  
Projektperioden løber fra d. 1/8 2015 til d. 31/3 2018, og består i alt af 4 moduler. 
 
Modul 3 sluttede søndag den 21. maj 2017 med en fælles fest på Den Kreative Skole i Kongensgade. 
Ca. 75 mødte op og fik et lille indblik i projektets mange tilbud. En rigtig hyggelig dag med god mad, musik, 
skuespil og quiz, og hjemmebagte småkager til kaffen.  
En stor tak for borgere, undervisere og frivillige – og ikke mindst Kristine og René, der gør projektet til en stor 
succes !  
 
 

   
                  Dramaholdet opfører ’Commedia dell'arte’                              Musikholdet underholder med stomp 

 

     
        Tak til lærerne og Frank Grillmester                        Lækkert hjemmebag til kaffen                    Kristine og René 
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Stafet for livet lørdag den 20. og søndag den 21. maj 2017 
Frivilligcenter Fredericia bakkede traditionen tro op om Stafet for Livet i Fredericia. Mange interesserede 
mennesker besøgte vores stand. En rigtig hyggelig dag med en god og livsbekræftende stemning, og hvor 
vejrguderne heldigvis var med os det meste af dagen. 
 
 

    
 

 
 
CAFÉ KRACKES GAARD i Frivilligcentret 
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. 
 
 
Torsdag d. 1. juni kl. 18.30 – 20.30 i Seniorhuset IP Schmidt, Vendersgade 4 
ARV – IKKE NÆR SÅ KEDELIGT, SOM DET LYDER !  
Kræftens Bekæmpelses jurister Charlotte Hjeds og Helena Bever-Gimsing kommer til Fredericia og 
fortæller bl.a. om ægtefællers og børns arveret, og hvordan man sikrer sin ugifte samlevende. 
Se mere på om foredraget på www.cancer.dk/fredericialokal. 
Det koster 50 kr. pr. deltager for foredrag, kaffe og brød. Tilmelding til Annemarie på tlf. 24 25 40 79  
senest d. tirsdag d. 23. maj 2017. 
 
 
Tøjbytte-Café 
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.  
 
 

Næste Tøjbytte-café:   
Onsdag den 7. juni 2017, kl. 15.00 
Alle er velkomne ! 
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NYT FRA FORENINGERNE 

 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
Søndagskaffe i Fredericia 
Selvhjælp inviterer borgere i Fredericia Kommune på søndagskaffe den anden søndag i måneden forskellige 
steder i kommunen.  
Formålet med søndagskaffen er, at skabe netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre. 
Vi håber, der kan opstå små fællesskaber mellem deltagerne til søndagskaffen, så der kan komme fremtidige 
aktiviteter og lyst til at mødes i andre sammenhænge. 
Der er frivillige med fra Selvhjælp, som vil hygge om gæsterne. 
 
Kommende ’søndagskaffe’:    
Søndag den 11. juni 2017, kl. 15.00-17.00  Søndag d en 13. august 2017, kl. 15.00-17.0  
Trinity Hotel og Konferencecenter  Hotel Fredericia  
Gl. Færgevej 30   Vestre Ringvej 96 
7000 Fredericia   7000 Fredericia 
Trinity donorer kage, kaffe/te koster 25,-  Hotel F redericia donerer kage, kaffe/te koster 25,- 
 
Fredericia Kommune støtter projektet via Værdighedspuljen. 
 
Tilmelding til Selvhjælp på tlf. 7210 6773 eller ma il: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
 

 
Ældre Sagen 
Ældre Sagen i Fredericia har en lang række aktiviteter og tilbud for byens ældre.                              
Informationer om arrangementer m.v. findes på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/fredericia eller ved at 
kontakte formand Niels Hother Jakobsen på tlf. 2147 1111 eller mail: aeldresagen7000@outlook.dk 
 

 

 
NYT FRA CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I ODENSE:                                             

 

 

 
Nye regler for frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere   
Mandag, 8. maj 2017 
Regeringen fremsætter lovforslag, som fra 1. januar 2018 formentlig vil styrke muligheden for at 
dagpengemodtagere og efterlønnere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde. Se vores oversigt over de gældende 
regler på området. 
Den 8. maj 2017 har regeringen annonceret, at den fremsætter lovforslag til efteråret, der fra 1. januar 2018 
formentlig vil ændre på både antallet af timer som efterlønnere og dagpengemodtagere må udføre frivilligt 
arbejde og på de gældende definitioner og kategorier for frivilligt ulønnet arbejde. 
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Vi kender ikke det præcise indhold af lovforslaget – men regeringens foreløbige tanker kan ses i 
pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet. 
 
Se Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse 'Regeringen vil lempe og forenkle reglerne for frivilligt 
arbejde' 
 
Regeringens forslag kommer i halen på et tidligere fremsat lovforslag, som skal forlænge den to-årige 
forsøgsordning, der indtil 20. marts 2017 gjorde det muligt for dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre 
frivilligt arbejde i almennyttige organisationer, foreninger mv. i op til 15 timer om ugen uden modregning i deres 
dagpenge eller efterløn. Dette lovforslag 1. behandles af Folketinget den 9. maj 2017. 
 
Hold dig ajour med de gældende regler 
De eksisterende regler for frivillige på dagpenge og efterløn er beskrevet i detaljer i guiden "Regler for frivillige 
på dagpenge og efterløn". Guiden opdateres og ajourføres, når reglerne ændres. Se guiden her 
 

 
Projekt Frivillig 
 
Projekt Frivillig er et tværministerielt program, som giver unge på landets ungdomsuddannelser indblik i frivilligt 
arbejde og skaber aktive medborgere. Målet med programmet er at fremme en frivillighedskultur blandt unge, 
hvor det er naturligt at tage aktivt del i det danske samfund og foreningsliv. 
 
Projekt Frivillig: 

•Bygger bro mellem unge og frivillige aktiviteter 
•Informerer og oplyser unge om frivillighed 
•Skaber mulighed for direkte rekruttering af unge til frivillige foreninger 
 

Projekt Frivillig er finansieret med en fast bevilling på finansloven. Den tværministerielle gruppe bag 
programmet består af Social- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og 
Kulturministeriet. 

 
5 gode råd til foreninger, der gerne vil nå ud til unge frivillige: 

1. Rekruttering af nye (unge) frivillige tager tid, så afsæt tid til at udarbejde det gode jobopslag og udpeg 
en kontaktperson, som kan være der for den nye frivillige under hele forløbet. 

2. Overvej om det er nødvendigt, at de unge bliver medlem af jeres forening, eller om I kan invitere unge 
frivillige i forbindelse med fx enkeltstående events. 

3. Det er ofte sjovere for unge at lave frivilligt arbejde sammen med andre unge, så tilbyd aktiviteter, der 
kan udføres sammen med andre. 

4. Kommuniker med målgruppen i øjenhøjde. Ofte svarer unge fx på sms’er, men ikke nødvendigvis på 
hverken mail eller telefon. 

5. Gå ikke for meget op i de 20 timer, der er forudsætningen for, at de unge kan få et frivilligbevis. 
Erfaringen viser, at hvis de unge er glade for det frivillige arbejde, bliver de med glæde hængende 
meget længere. 

 
Hvis I vil give unge et bevis for deres frivillige arbejde hos jer eller høre mere om Projekt Frivillig og 
mulighederne for samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser så kontakt Projekt Frivillig på telefon: 6614 
6061 eller skriv til pf@frivillighed.dk. Læs mere om Projekt Frivillig og frivilligbeviset 
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Der er brug for dig – bliv frivillig og gør noget g odt for andre! 
 
Kig ind i Frivilligcentret og hør mere om, hvordan du kan få et frivilligjob, der passer til dine ønsker, 
din kalender og dit liv. Vi hjælper dig med at finde et frivilligjob, der matcher dine interesser og 
kompetencer. Det kan være alt fra at være lektiehjælper eller besøgsven til at arbejde med ensomme 
unge, at arbejde i en genbrugsbutik eller på væresteder, eller hjælpe foreninger med PR, IT eller 
bestyrelsesarbejde. Du kan også lede efter dit frivillige job på www.frivilligjob.dk 
 
 
 

 

Fredericia 
KRISECENTER FOR MÆND 

Prinsessegade 81 A 
7000 Fredericia 
Tlf. 7593 3223 

 
Krisecenter for mænd mangler frivillige 
Krisecenter for mænd er inde i en rivende udvikling og har derfor brug for dig.  
Har du lyst til at komme nogle dage, primært eftermiddag og aften ? Der stilles ikke krav om "faste" dage. 
Du skal være psykisk robust, have overskud til at "være på", være en god lytter samt være rummelig og 
forstående. Især mænd er en mangelvare, som vores unge beboere kunne spejle sig i. 
Du vil kunne deltage i ture ud af huset, som f.eks. biografture, fisketure, bowling, eller blot lidt mandehørms-
snak på Krisecenteret. 
Krisecentret er døgnåbent, og vi tilstræber en døgnbemanding. Vi har 6 pladser til overnatning i kortere eller 
længere tid. Vores opgave er at give omsorg og interesse, og hjælpe dem, der søger råd og vejledning. 
Efter tre ”prøvevagter” laver vi en aftale om kommende vagter, tavshedspligt, og oplyser dig om dine krav og 
rettigheder. 
Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte Krisecentret på tlf. 7593 3223 eller den daglige leder Carsten 
Nicolaysen på mail: krisecenter@mail.dk 
 
 

RUM 
Plads til at være mand og fysisk mulighed for at hjælpe med bolig under krise. 

RÅD 
Krisecentret giver råd til mænd. 

RESPEKT 
En anerkendelse af den enkelte mand og hans individuelle krise. 
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Frivilligcentrets kontor har åbent 
mandag-torsdag kl. 9-15, og fredag kl. 10-12. 

 
Frivilligcentret holder sommerlukket 
1. juli – 31. juli 2017 (begge inkl.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vi ønsker alle en god sommer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, mail: sekretar@fc-fa.dk 


