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Nyhedsbrev marts-april 2015    
 
Den gode historie 
 

     
 
Projekt TrivselsPiloter samler på gode historier fra den virkelige verden. 
Dem har vi lyst til at dele med Jer… 

 
 
 
 
 

SOM EN LØVE I ET BUR – ”DET BLIVER JO KUN VÆRRE” 

 

Ole er 65 år, gift med en yngre kone, der stadig er på arbejdsmarkedet. Ole er ramt af demens, og det har 

allerede udviklet sig, så Ole ikke kan være uden opsyn. Han er derfor på dagcenter hver dag, mens hans 

kone passer sit arbejde. Ole har hele sit liv været meget fysisk aktiv. Han har løbet maraton og trænet i 

Fitnesscenter – men efter at være vendt hjem med sår og skrammer – eller først være hjemme timer efter 

forventet uden at kunne forklare hvorfor – er hans kone og øvrige så bekymrede, at de har stoppet Oles 

motion på egen hånd. For Ole betyder det voldsomt forringet livskvalitet, han er rastløs, ”som en løve i et 

bur” på grund af al den energi, der ikke bliver brugt. 

Projekt TrivselsPiloter (TP) kontaktes på hustruens initiativ – men Ole er positiv, han ved, han er syg og at 

”det kun bliver værre”, som han udtrykker med et skævt smil. 

TP-forløb sættes i gang med henblik på at afklare, om Ole efter træning af bestemt rute/motionsform vil 

være i stand til egenhændigt at motionere på forsvarlig vis, om han kan knyttes til et motions-fællesskab 

– eller om der fremadrettet skal motioneres med ”egen” ledsager. 

TP-forløb viser, at Ole skal have sin egen motionsmakker – og denne findes faktisk. Ikke motion flere 

gange om ugen – men ca. en gang ugentligt – og det er ”meget bedre end ingenting”. 
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Artikel fra Kristeligt Dagblad, lørdag den 7. februar 2015 

De frivillige skal ikke kvæles i kommunalisering  
Vi r isike rer at smide friv illighedens de mokratiske ånd og sjæ l ud med badev andet, når de omfattes af an sættelsessamtaler, f orsikrin g og ta vshedsp ligt, skrive r formand for F riv il ligt F orum  

Vi risikerer at smide frivillighedens demokratiske ånd og sjæl ud med badevandet, når 
de omfattes af ansættelsessamtaler, forsikring og tavshedspligt, skriver formand for 
Frivilligt Forum  
KOMMUNERNE og regionerne kæmper for øjeblikket for at få ret til at forsikre egne frivillige, som ikke er 
organiserede i de frivillige organisationer. Samtidig er de også meget optagede af, at de frivillige skal til 
ansættelsessamtaler, og at de frivillige skal pålægges tavshedspligt. Alt sammen for at sikre, at både de 
frivillige og borgerne, som de kommer i kontakt med, kan føle sig trygge i de kommunale aktiviteter 
baseret på frivilligt arbejde.  
Umiddelbart lyder disse tiltag jo som hensigtsmæssige og fornuftige, men set i et lidt større perspektiv kan 
det meget let blive en glidebane, hvor den kommunale frivillige indsats mere og mere kommer til at svare 
til ulønnet socialt arbejde.  
Spørgsmålet er nemlig, hvilke former for frivillighed vi taler om, når de omfattes af ansættelsessamtaler, 
forsikring og tavshedspligt. En del kommuner taler for eksempel om at erstatte frivilligheden med det 
brede begreb, ”medborgerskab”, hvor alle i kommunen er et stort ”vi” i stedet for den gamle skelnen 
mellem ”dem og os”, altså kommunen på den ene side og borgerne på den anden side. Men man kan jo 
næppe forestille sig, at alle borgere i medborgerskabet skal til ansættelsessamtaler, forsikres og pålægges 
tavshedspligt. Medborgerskabet må så at sige forstås på borgernes præmisser.  
Det er da også interessant, at Region Syddanmark i deres nye strategi for inddragelse af frivillige skelner 
mellem frivilligt arbejde (som er ulønnet) og en frivillig indsats (som svarer til pårørendefunktioner i form 
af omsorg og nærvær).  
REGIONEN GIVER selv udtryk for, at man kun vil satse på den brede, frivillige indsats. Den nævnte 
skelnen kan imidlertid meget hurtigt vinde indpas i det offentlige i en form, hvor der forsikringsmæssigt 
og i forhold til ansættelsessamtaler og tavshedspligt vil blive tale om et særligt frivilligt korps under 
kommunen (med ansættelseslignende forhold), medens der samtidig vil være det brede medborgerskab, 
som også er den del af det frivillige arbejde, men som vil fungere på egne mere autonome betingelser.  
Hidtil har vi i de frivillige organisationer selv været i stand til at håndtere disse formaliteter (vedrørende 
forsikring og tavshedspligt) på en måde, så vi både har skabt den nødvendige tryghed og samtidig bevaret 
den demokratiske ret til at udøve de innovative og korrektive funktioner, som også ligger i frivillighedens 
grundtanker.  
Det er derfor et stort spørgsmål, hvad det danske demokrati og velfærdsudviklingen opnår ved, at det 
offentlige nu begynder at botanisere i frivilligheden og plukke de elementer, som passer ind i de 
kommunale og regionale velfærdsstrategier.  
Der er faktisk en stor risiko for, at vi smider frivillighedens demokratiske ånd og sjæl ud med badevandet. 
I stedet bør man fra det offentlige se frivilligheden som en fantastisk ressource af grokraft, handlekraft og 
innovation, som enhver kommune bør passe og pleje ud fra frivillighedens egne betingelser og ikke 
kunstigt dyrke i den kommunale have, hvor den ikke hører hjemme.  
Johannes Bertelsen er formand for Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale 
organisationer. 
På foranledning af Bo A. Lundgreen, formand 

 

 

 



         

3 
 

 

GF 2015 
Torsdag den 26. marts blev der afholdt generalforsamling i Frivilligcenter Fredericia.  
 
Manglende fremmøde resulterede dog i, at den ordinære generalforsamling ikke var 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne, og derfor afholdes der  
 

ekstraordinær generalforsamling onsdag den 15. apri l 2015, kl. 19.00. 
 
For at den ekstraordinære generalforsamling bliver beslutningsdygtig, skal 2/3 af medlems-
foreningerne møde op. 
Vi appellerer derfor til, at flest mulige af vores medlemsforeninger deltager i denne ekstraordinære 
generalforsamling, så vi kan beslutte nogle vedtægtsændringer og afholde valg til bestyrelsen. 
 
Tilmelding senest mandag den 13. april 2015 på tlf. 7210 6770 eller mail: husgruppen@fc-fa.dk 
 
Café for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart afholder cafémøder for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia. 
Har du lyst til uforpligtende at mødes med andre i lignende situation, så kom og vær med. 
 
Vi mødes hver 2. onsdag i måneden, kl. 10-12 , i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63. Der vil 
være frivillige og personale tilstede fra Selvhjælp. Der er kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendig.  
 
For yderligere information kontakt:  
Selvhjælp Fredericia-Middelfart – Tlf.7210 6773 eller e-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
 
Oplever du at have et barn, der er anderledes? 
På baggrund af Selvhjælp Fredericia-Middelfart og Café Krackes Gård’s arrangement den 2. 
december 2014, med emnet: ”En udfordret forældrerolle”, tilbyder Selvhjælp Fredericia-Middelfart et 
nyt tiltag i form af en netværksgruppe.  
Gruppen henvender sig til forældre med hjemmeboende børn, hvor barnet i forældrenes perspektiv 
har nogle problematikker, der udfordrer deres forældrerolle. Der behøver ikke være tale om en 
diagnosticering af barnet for at deltage i netværksgruppen. 
Kender du som forældre til manglende forståelse omkring dit barns vanskeligheder? Føler du dig tit 
alene med dine bekymringer, sorger, medgange og succeser i og omkring din forældrerolle? Oplever 
du, at din forældrerolle er udfordret, så det påvirker din og din families hverdag?   Så er det nye 
initiativ måske noget for dig! Kom og bliv en del af et netværk, hvor du kan tale med andre i samme 
situation og blive forstået omkring de udfordringer din forældrerolle indebærer.  
Inden opstart er der mulighed for at få en individuel samtale med en frivillig fra Selvhjælp Fredericia-
Middelfart. Samtalen er gratis. Og Selvhjælp Fredericia-Middelfart har tavshedspligt. 
 
Vi starter en gruppe, når der er 6 – 8 deltagere.  Der er frivillige fra Selvhjælp med i gruppen i starten.  
Der er stadig ledige pladser. Kontakt Fredericia-Middelfart Selvhjælp for eventuel mere information.  
Telefon: 72 10 67 73, mandag-torsdag kl. 09.00-13.00.  
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Nyt tilbud til borgerne i Fredericia der er sygemeldte 
Er du sygemeldt og har du brug for andre at dele dine tanker og følelser med, andre der har samme 
erfaringer som dig, så du dermed blive forstået? 
Fredericia-Middelfart Selvhjælp arbejder på at starte en gruppe op for borgere, der enten af fysiske 
eller psykiske årsager er sygemeldte og dermed ude af arbejdsmarkedet. I gruppen vil der være 
mulighed for at møde andre i en lignende situation som en selv, og som kan genkende de tanker og 
følelser, man kan komme ud for som sygemeldt.  
 

• Angsten for kroppens nye reaktioner.  
• Bekymringerne for fremtiden. 
• Hvornår og hvordan det er muligt, at komme tilbage på arbejdsmarkedet.  
• Der er noget, man ikke selv kan gøre noget ved, - men hvad kan der så gøres? 
• Hvordan skaber man nye kontakter med andre mennesker?   
• Hvad kan give glæde?    

                                                                                                                                            
Der vil være plads til, at dele de bekymringer, sorger, succeser og den medgang man kan have 
erfaret sig igennem sit sygdomsforløb. 
Så er du sygemeldt af fysiske eller psykiske årsager, så kom og vær med i en hyggelig og givtig 
erfaringsdelingsgruppe, og bliv mødt i øjenhøjde!  
Der er frivillige med fra Selvhjælp til at støtte gruppeprocessen. 
Du får tilbudt en gratis personlig samtale med en af Selvhjælps frivillige inden din eventuelle 
deltagelse i gruppen. Vi har tavshedspligt. 
 
Kontakt Fredericia-Middelfart Selvhjælp for eventuel mere information.  
Telefon: 72 10 67 73, mandag-torsdag kl. 09.00-13.00. 
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Café Træffetid: 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse .  
 
Café Krackes Gård har til huse i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia 
Kræftens Bekæmpelses café er den første og tredje torsdag i hver måned kl. 15.00 - 17.00. 
 
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. 
I cafeen kan vi snakke om alt, hvad vi finder relevant: håb, håbløshed, angst og livsmod, problemer 
med livet som patient, pårørende eller efterladt og meget andet. Vi har alle tavshedspligt.  
 
Café Træffetid - Program for forår 2015: 
Torsdag d. 9. april, kl. 15.00 - 17.00  
Hygge og samvær. Der er kaffe/te og frugt  
 
Torsdag d. 23. april, kl. 15.00 - 17.00  
Vi får besøg af praktiserende læge Jens Christensen 
 
Torsdag d. 7. maj, kl. 15.00 - 17.00  
Vi lytter til og snakker med hinanden. Der er kaffe/te og frugt. 
 
Torsdag d. 21. maj, kl. 20.00 - ca. 22.00 (OBS ! Ændret tidspunkt)  
Nattergaletur i Egum med ornitolog Preben Andersen som guide.  
Vi mødes på P-pladsen ved Egeskov Kirke og kører sammen til Egum. 
 
Torsdag d. 4. juni, kl. 15.00 - 17.00  
Vi lytter og snakker med hinanden. Der er kaffe/te og frugt. 
 
Torsdag d. 18. juni, kl. 15.00 - 17.00  
Rundvisning på Fredericia C ved Louise Bjerre. Vi spiser en is på havnen og ønsker god sommerferie. 

 
 
Ældre Sagens Data-café: 
Driller teknikken ? 
 
Datacaféen holder åbent i Frivilligcentret hver 2. onsdag, kl. 10 - 12. 
Aktuelle datoer i 1. halvår: 15. april og 6. maj 2015. 
 
Yderligere oplysninger om Ældre Sagens Data-café kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
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Tøjbytte-Café 
Tøjbytte-caféen holder åbent:   

• Onsdag d. 29. april 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 28. maj 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Onsdag d. 17. juni 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… 
 

Mamma Mia – Fredericias Internationale Mødregruppe – spred budskabet ! 
 

 
 

Mamma Mia er klar til at starte en ny mødregruppe. 
Er du højgravid, eller din baby er op til 1 år, eller har du bare lyst til at være med til at starte en ny 
international mødregruppe op, 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. 
Eksempel på tidligere foredrag: 

• Førstehjælp for småbørn,  
• babymassage 
• en sundhedsplejerske har fortalt om fødselsdepressioner, 
• en tandplejer har fortalt om tandpleje for småbørn,  
• en parrådgiver har fortalt om forholdet mellem mor og far efter en fødsel  
• og en bibliotekar har givet gode tips til højtlæsning.  

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

Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia afholder en fodboldturnering på tværs af det frivillige sociale 
arbejde, på tværs af kultur, på tværs af alder, på tværs af erfaring. Vi lægger vægt på at have en sjov 
aften, hvor alle kan være med - selv uden at være landsholdsspiller.   
 

Kampdagen bliver torsdag den 23. april 2015, kl.16.30 

i Fredericia Idrætscenter (Fredericia hallen), hal 5 og 6. 

 

Ideen kommer fra en enkelt fodboldkamp mellem Politiet og Solstrålen i 2001. Frivilligcentret har 
siden 2002 været arrangør af fodboldturneringen og har overtaget de praktiske opgaver, i år med 
hjælp fra frivillige fra Solstrålen. 
 
Alle frivillige sociale foreninger, væresteder og g rupper er velkomne til at deltage. 
Hver forening/gruppe kan deltage med max. 2 hold og der spilles 4-mands fodbold.  
Roligans, familie og venner er velkomne til at følge med fra sidelinjen. 
 
Dommerne fløjter den første kamp i gang klokken 17.00, derefter går det slag i slag. 
 
Hovedpokalen er en vandrepokal, som er skænket af Fredericia kommunes Socialudvalg. Derudover 
er der pokaler for fair play, bedste kammeratskab, bedste målmand og bedste fighter.  
 
Tilmelding af hold senest mandag den 13. april ’15 inden kl. 15.00 til Tommy Laursen, 
Solstrålen, tlf. 5078 2569, mail: information@solstraalen.dk                
  
eller til Frivilligcenter Fredericia, tlf. 7210 677 0, mail: husgruppen@fc-fa.dk . 
 
Tilmeldingen skal indeholde forening/arbejdssted, a ntal hold, holdnavn, kontaktperson og 
telefonnummer. 
 
 

       
 
Solstrålen 
Tlf. 7591 1533 • 7000 Fredericia • information@solstraalen.dk   Frivilligcenter Fredericia, tlf. 7210 6770, mail: husgruppen@fc-fa.dk 
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Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense:                             

Arbejdsmiljøkrav indenfor frivilligverdenen lempes  
4. februar 2015 
Af Hans Stavnsager, konsulent på Center for frivilligt socialt arbejde 

Den 1. februar 2015 trådte en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft, som bl.a. betyder, at frivilligt 
arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter for foreninger med et non-profit eller almennyttigt formål, 
undtages fra en række lovkrav. Det gælder bl.a. kravene om, at der skal udarbejdes 
Arbejdspladsvurdering (APV), og at der skal oprettes en Arbejdsmiljøorganisation (AMO) for de 
frivillige. 
 
Konkret tales der i bemærkningerne til lovændringen om tre former for frivillige aktiviteter og frivilligt 
arbejde, hvor der fremover kommer til gælde forskellige regler, når det kommer til arbejdsmiljøet: 
 
1. Frivillige aktiviteter, der ikke har lighed med almindeligt arbejde 
Der er her tale om aktiviteter, som kan karakteriseres som hobby- eller fritidsaktiviteter. Sådanne 
aktiviteter betragtes ikke som arbejde, og de er derfor slet ikke omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. 
 
2. Frivilligt arbejde, der har lighed med almindeligt arbejde 
Dette arbejde ligger i gråzonen mellem frivillige aktiviteter, der ikke har lighed med almindeligt 
arbejde, og frivilligt arbejde, der har overvejende lighed med almindeligt arbejde. Det kan fx være en 
træner i en fodboldklub, et bestyrelsesmedlem eller en frivillig, der bemander en bod eller café. 
Sådant frivilligt arbejde er omfattet af arbejdsmiljøloven, så det er ”arbejdsgiverens” (typisk 
foreningens) pligt at sikre, at det generelt foregår fuldt forsvarligt. Det vil fortsat være gældende. Men 
hvis arbejdet udføres for en non-profit og/eller almennyttig forening eller organisation, vil 
lovgivningens specifikke regler om APV og AMO frem over ikke gælde. 
 
3. Frivilligt arbejde, der har overvejende lighed med almindeligt arbejde 
Det handler fx om frivilligt arbejde, der har en længere varighed eller er af mere forpligtende 
karakter. I lovbemærkningerne nævnes et eksempel, hvor en frivillig arbejder 25 timer om ugen som 
kantinemedarbejder i et foreningsdrevet værested. I sådanne tilfælde gælder hele arbejdsmiljøloven 
inklusiv reglerne om APV og AMO. 
 
Se lovændringen med bemærkninger. 
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Fra 4 til 15 timers frivilligt arbejde om ugen 
26. februar 2015 

Så er der gode nyheder til efterløns- og dagpengemodtagere, der deltager i frivilligt arbejde. 
Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som i en to-årig forsøgsperiode (23. marts 2015 - 20. 
marts 2017) gør det muligt for frivillige på dagpenge og efterløn at deltage i 15 timers frivilligt arbejde 
hver uge - i stedet for som tidligere 4 timer om ugen - uden at der sker fratræk i efterlønnen eller 
dagpengene. 
Der følges op med mere information om lovforslaget og forsøgsordningen på frivillighed.dk i den 
kommende tid. 
 
 
Projekt Frivillig har fået ny hjemmeside 
6. februar 2015 

 
 
Projekt Frivillig - som arbejder for at give unge lyst til at kaste sig ud i frivillige aktiviteter - har fået en 
helt nye hjemmeside. 
Du kan besøge den nye hjemmeside på www.projektfrivillig.dk. 
På hjemmesiden har foreninger fx mulighed for gratis at opslå frivillige aktiviteter, som bliver set og 
søgt af elever på landets ungdomsuddannelser, der ønsker at blive frivillige. 
Projekt Frivillig er et tværministerielt initiativ, som skal engagere elever på 
landets ungdomsuddannelser som frivillige i foreninger og organisationer. Projekt Frivilligs 
landssekretariat er placeret på Center for frivilligt socialt arbejde i Odense. 
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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 
 

 

Ris/ros eller forslag… 
Vi vil gerne høre din mening… derfor har vi sat en kasse op i Frivilligcentrets forhal… 
 

 
 

Håber at høre fra dig… 
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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. 
 

 

Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Se den opdaterede vejviser på www.fc-fa.dk.  
 
 

Til kalenderen: 
Ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 19.00 
 i Frivilligcenter Fredericia 
 
Fodbold på Tværs 2015 Torsdag den 23. april 2015, kl. 16.30, hal 5 og 6, 

Fredericia Idrætscenter 
 
De Frivilliges Hjælpecentral’s 15 års jubilæum Reception afholdes i Frivilligcentret  

fredag den 12. juni 2015, kl. 13.00 
 
 
 
Frivilligcentrets kontor holder lukket i dagene op til påske, den 30.3.-1.4.2015 (begge inkl.)  



 

12 
 

 


