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Nyhedsbrev november 2016    
 
Frivillig Fredag - Frivilligfest 2016 

     
 

Frivilligfesten blev holdt på den nationale frivill igdag fredag den 30. september, 
og mere end 300 deltog i den festlige aften på Fred ericia Gymnasium. 

Se flere billeder på www.fc-fa.dk 
 
 

Ildsjælsprisen 2016 
 

 
 

Årets ildsjælspris gik til Cafédamerne på I.P. Schm idt.  
Stort tillykke ! 
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Nu er der ikke længe til jul – hjerternes fest. 

 
Tiden, som børn forbinder med gaver og det at glæde hinanden.   

 
Men også i Fredericia findes trængte familier, hvor fx en julekalender til børnene ikke er en mulighed. 

 
Her kan DU hjælpe…  Har du lyst til at bidrage, kan du 

 
• købe en lille ting eller to til en dreng eller pige i alderen 3-13 år 

• donere noget intakt og brugbart, rent og pænt legetøj, som du har liggende i gemmerne 
• købe 4 adventspakker eller 24 mindre pakker til en komplet pakkekalender til ét barn. 

 
Har du lyst til at donere sådan en gave, kan du i perioden 24. oktober - 10. november  aflevere den i 

Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63 i kontorets åbningstid mandag-torsdag, kl. 9-15. 
 

Nyindkøbte gaver bedes pakket ind, 
og sæt gerne en lille seddel på, om gaven er til en dreng eller en pige, og ca.-alder.  

Brugt legetøj skal helst ikke pakkes ind. 
 

Frivilligcentret sammensætter efter indsamlingen så mange pakkekalendere som muligt til udsatte børn i 
alderen 3-13 år, og formidler kontakten til de trængte familier bl.a. i samarbejde med Red Barnet. 

 
Har du spørgsmål                                                                                                             

er du velkommen til at kontakte Liv Christina i Frivilligcentret,                                                                    
tlf. 7210 6770 eller mail: husgruppen@fc-fa.dk 

 

Tak ! 
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Juleaftensarrangement 2016 
Ved du ikke, hvor du skal holde jul?  
Er livet besværligt, midlerne små, og familie og ve nner en mangel? - Så er du inviteret!! 
 

 
Juleaftensarrangementet i det Bruunske Pakhus, Kirk estræde 3, 7000 Fa. 

 
Igen i år vil der den 24. december blive holdt jul i de hyggelige lokaler i Det Bruunske Pakhus. 
 

Kl. 15:00 til 18:00 vil der være julehygge og 
kl. 18:00 spises julemiddag bestående af and, flæskesteg og ris á la mande. 

Efter middagen vil der være julegaver til de fremmødte. 
 

Du behøver ikke at møde op fra starten, men er velkommen til kun at deltage i en del af arrangementet.  
 
Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, tlf. 7210 6770, 
mail: husgruppen@fc-fa.dk, eller du kan skrive dig på opslag på de forskellige væresteder m.v. i Fredericia    
senest mandag den 19. december 2016 - Nåede du ikke at tilmelde dig – så duk op alligevel! 
Har du børn med, vil vi rigtigt gerne give dem en gave, de kan bruge – så fortæl os alder og køn på dem. 
 
Vel mødt! 
 
OG SÅ EN OPFORDRING TIL FREDERICIAS BORGERE: 
Giv et bysbarn en julegave! 
Brug f.eks. 50 kr. på at købe en gave. Vi kan love, at modtageren bliver både glad og berørt over, at nogen 
tænker på dem i en tid, hvor fravær af familie og penge gør ekstra ondt. 
 
Gaverne skal primært være til mænd eller af ”intetkøn”, da hovedparten af Frivilligcenterets julegæster er 
mænd. Skriv gerne på gaven om den er til en mand eller kvinde, og evt. størrelse, hvis det er tøj. 
  
Evt. gaver bedes afleveret til Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 
senest tirsdag den 20. december 2016 (i kontorets åbningstid mandag – torsdag 9:00 – 15:00). 
 
 
 
 
LOUIS LINDHOLM   BO A. LUNDGREEN FRANZ BERTELSEN 
Formand for Frivilligcenter Fredericias bestyrelse Tidl. formand  Tovholder 
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”Stå stærkt i stormen” - Foredrag af Knud Braüner i  Trinitatis Kirke               
 
 

 
Knud Braüners bog ”Stå stærkt i stormen” 
 

Torsdag den 17. november, kl. 19.30-21.00 
i Trinitatis Kirkes Sognegård, Danmarksgade 61. 
 
Tilmelding kan ske til: 
Kirkens kontor, tlf. 7591 1240 
eller til Elene Munk, tlf. 2122 0630. 
 
Arrangementet er gratis, og der kan købes kaffe. 
 
Der vil efterfølgende være mulighed for at nedsætte 
en studiegruppe om emnet ’hjælp til Selvhjælp’, 
som Knud Braüners bog handler om. 
 

 
Der findes storme i alle menneskers liv.  
Det kan handle om sygdom, økonomi, problemer i forhold til familie, venner eller arbejdskolleger osv. 
 
Disse udfordringer lægger pres på livet. Det påvirker, hvordan vi har det med os selv og andre. Men det er din 
indre styrke, der er afgørende for, hvor godt du kommer igennem stormen. 
 
Jørn og Karin Braüner (Præsten & Psykologen) har sammen skrevet bogen ”Stå stærkt i stormen”, hvor de 
tager udgangspunkt i hver deres verden som henholdsvis præst og psykolog. Her søger de at give praktiske 
redskaber til hjælp i livets udfordringer. 
 
Jørn har været frikirkepræst i 14 år, taget en 1-årig terapeutisk uddannelse og lever i dag af virksomheden 
Præsten & Psykologen, som han driver med sin kone, Karin Braüner, der er psykolog. 
 
     

Kirke- og Diakonimedarbejder Elene Munk, Trinitatis  Kirke, 
kan træffes på tlf. 2122 0630 eller mail: eim@km.dk  

 
 
 
Klub1297 - mød nye mennesker 
Vi er en aktiv klub for 50+ med 32 medlemmer, og vi har plads til nye medlemmer. 
 
Vi har mange forskellige aktiviteter: 
Bowling 1 gang om ugen, gåture i naturen, biografklub, teaterklub, minigolf, en månedlig spiseaften i byen, 
forskellige foredrag og meget andet. 
I sommer halvåret spiller vi petanque hver 14. dag, og vi har flere hold i naturgolf ved Fredericia Fag og Firma, 
som vi er medlem af. 
Vi laver et klubblad, som bliver udsendt på mail med tilmeldingslister hver måned. 
 
For mere information kontakt: 
Kalle Christensen tlf. 3027 2668 eller Marie Louise  tlf. 2497 6737 
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Arbejdstilsynet har besøgt Frivilligcenter Frederic ia 
Frivilligcentret har haft et behageligt møde med Arbejdstilsynet, og vi har haft en god dialog omkring 
arbejdsmiljø-reglerne for frivillige i frivillige foreninger. 
 
Arbejdsmiljøloven  omfatter alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Når der er tale om frivilligt arbejde for 
en forening, er det foreningen, der er ansvarlig som ”almindelig” arbejdsgiver.  
 
Det betyder, at frivilligt arbejde i foreninger generelt er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alt andet 
arbejde. Frivilligt arbejde er således bl.a. underlagt kravene til arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse, 
anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v. 
 
Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske h ændelser 
Hvis der er en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for, at der er de 
nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp, herunder bl.a. udpege personer, der kan stå for 
den psykiske førstehjælp. Om nødvendigt skal virksomheden indhente bistand fra særligt sagkyndige.   
 
Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejdere, der har været udsat for en traumatisk hændelse, enten direkte 
eller som vidner, har adgang til psykisk førstehjælp. 
 
Læs om arbejdsmiljøreglerne her  
Læs om psykisk førstehjælp her 
 
 
 
ForeningsTilskud.dk er en hjemmeside, som tilbyder vejledning om fundraising, en database med 
tilskudsordninger og nyheder om ansøgningsfrister, nye ordninger, kurser og arrangementer m.m. 
   
Fredericia Kommune har købt et abonnement på ForeningsTilskud.dk, og som et tilbud til Fredericias frivillige 
foreningsliv, er der nu mulighed for at tilmelde sig gratis. Opret dig og din forening som bruger her .   
 

 
 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunens fundraiser Trine Rosen Madsen,                    
tlf. 2084 9579 eller mail: trine.madsen@fredericia.dk  
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Praktisk medarbejder m/k med godt håndelag søges ti l De Frivilliges Hjælpecentral 
Vi savner en frisk person, som har, ud over et godt håndelag, lyst til at gøre en forskel for et andet menneske. 
Opgaverne er meget varierende. Det kan dreje sig om at hænge en lampe eller et billede op, lime en stol, sy 
en knap i et par bukser, afrime en fryser eller skifte en pakning i en vandhane. Alle opgaver er småopgaver, 
som borgerne tidligere selv kunne klare. 
Ofte afsluttes en opgave med en kop kaffe og en hyggesnak. Indsatsen er ulønnet, der ydes dog en mindre 
kompensation for kørsel. 
Derudover afholder gruppen møde i Frivilligcentret den første onsdag hver måned i ca. to timer, og desuden er 
der julefrokost og sommerafslutning, hvor de frivillige mødes til socialt samvær og sparring.   
Kom ind og hør mere om jobbet.   
 
De Frivilliges Hjælpecentral (DFH) er en 100% fredericiansk ”opfindelse”, stiftet i 2000 af Per Jacob 
Jørgensen, daværende medlem af Frivilligcenter Fredericias bestyrelse. DFH har til huse hos Frivilligcentret.                               
DFH er pt. bemandet med 10 fingernemme M/K’er, som på grund af alder er udtrådt af arbejdsmarkedet.  
 
... men hvad kræver det af mig? 
Umiddelbart kræver jobbet kun, at du er handy-mand/-kvinde og er vant til gør-det-selv-opgaver, at du har lyst 
til at gøre noget for andre, og at du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt. Nogle få opgaver vil kræve 
at to frivillige hjælpes ad. 
 
... men hvad får jeg ud af det? 
Som frivillig i De Frivilliges Hjælpecentral kan du forvente: 
 
1. at vi har brug for dig 
2. at din indsats kommer andre til gavn 
3. at du bliver en del af fællesskabet 
4. at du bliver lyttet til    
5. at din indsats værdsættes og respekteres 
6. tilbud om deltagelse i sommer- og julearrangementer med andre frivillige 
 
 

Er du interesseret, så kontakt formand Jørgen Peder sen på tlf. 2063 9804, 
eller ring til Frivilligcentret på tlf. 7210 6770. 

 
 
 
 
CAFÉ KRACKES GAARD i Frivilligcentret 
 
Data Café 
Arrangør: Ældre Sagen. 
Data Caféen holder til på I.P. Schmidt. 
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 her 
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Tøjbytte-Café 
Frivilligcentrets Tøjbytte-café holder åbent:   
 

• Tirsdag d. 8. november 2016, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 8. december 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. 
 

 
 
 

 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
Kom til søndagskaffe 
Vi hygger os og lærer nye mennesker at kende samtidig med, vi har det sjovt. 
Formålet med søndagskaffen er, at skabe netværk mellem borgere, der mangler kontakt med andre. 
Borgere, der har familien langt væk eller ikke har familie og venner. 
Borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet og derfor ikke har kolleger. 
Borgere, der bor langt væk fra andre. 
Selvhjælp inviterer borgere i Fredericia Kommune på søndagskaffe den anden søndag i måneden forskellige 
steder i kommunen. 
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. 
 

Første søndagskaffe bliver den 13. november kl 15.0 0-17.00 
Danhostel, Fredericia Vandrehjem, Vestre Ringvej 98 , Fredericia. 

Fredericia Vandrehjem giver kage til kaffen.  
Kaffen koster 25 kr. pr. pers. 

 
Tilmelding nødvendig til sekretaer@famiselvhjaelp.dk  eller tlf. 7210 6773 senest den 9. november 2016. 
Der er frivillige med fra Selvhjælp til at hygge om gæsterne. 
Vi kan i begrænset omfang hente borgere, der ikke selv kan komme til Fredericia Vandrehjem. 
 
Søndagskaffe december 2016: 11. december kl 15.00-1 7.00. Stedet bekendtgøres senere. 
Søndagskaffe januar 2017: 15. januar kl 15.00-17.00 . Stedet bekendtgøres senere. 
 
Fredericia Kommune støtter projektet via Værdighedspuljen. 
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LIVA                       
Liva en onlineplatform, hvor Fredericia Kommune tilbyder gratis e-vejledning til borgere med et BMI over 30 
og/eller diabetes.  
 
Liva er en ny app, hvor man kan få hjælp til en sundere livsstil skridt for skridt i eget tempo. App’en kan 
downloades til en smartphone eller en tablet. 
 
Med Liva  

• får man sin egen personlige vejleder, der følger og hjælper én. 
• får man en personlig plan med mål, som man tilpasser løbende i samarbejde med sin vejleder. 
• kan man følge sine fremskridt. Se f.eks. kurver over motion, kost, vægt, søvn, blodsukker, blodtryk og 

meget mere. 
• møder man andre med samme mål, så man kan hjælpe og støtte hinanden i at nå målene. 

 
Send en mail til liva@fredericia.dk og du vil blive kontaktet af din nye personlige vejleder, eller læs mere på 
Fredericia Kommunes hjemmeside her 
 
Du kan også kigge ind i Frivilligcentret hver onsdag fra kl 13.30 til 16.30, og møde Sanne, der er klinisk diætist 
og vejleder i LIVA.   
 
 
 
Nyt fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense:                                              

 

 

 
 
Forsikring af frivillige 
På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside findes en guide, der handler om forsikring af frivillige i 
foreninger. I denne guide er bl.a. en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige foreninger bør gøre sig om 
forsikring af deres frivillige.  
 
I guiden kan man læse om: 

• Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
• Kollektiv ulykkesforsikring 
• Frivilliges egne ulykkesforsikringer 
• Rejseforsikringer 

 
Læs evt. mere her 
 
 
 
 
Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, mail: sekretar@fc-fa.dk 


