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KÆRE ALLE
Hermed årets andet nyhedsbrev fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart.

FRA FORMANDEN
Kære alle
Glædeligt forår!
Jeg får lyst til at citere den gamle forårssang: ’Grøn er vårens hæk, kåben kastes væk’, vores hæk springer
ud fra dag til dag, det er en fryd at følge. Og jeg nynner videre: ’Det er i dag et vejr - et solskinsvejr!... Nu vil
jeg gå og købe hyacinter, og bringe dem til én, som jeg har kær’. Så hermed en opfordring til at købe
blomster til din egen stue og til en anden, som du har kær.
I bestyrelsen glæder vi os over, at Ida er kommet godt i gang som afløser for Christina, og at Karina nu tager
fat på Pårørendeprojektet. De har sammen med Rikke en stor længsel efter at åbne op igen. Og vi glæder
os over, at der stadig er adskillige uger før sommerferien. Så mange af jer kan nå at mødes inden. Kontakt
endelig Ida, Karina eller Rikke så I kan komme i gang, så snart som muligt. Det er også muligt at mødes
udenfor med helt op til 50 deltagere. En fælles vandretur på volden på Fredericia-siden, og en vandretur
ved Hindsgavl på Middelfart-siden kan anbefales.
Den store nyhed i dette nyhedsbrev er, at Christina er blevet mor. Den lille pige så dagens lys mandag den
19. april. Vi ønsker hele familien et stort tillykke.
Alle gode ønsker for jer alle.
Kh
Vita

GENÅBNING
Dette nyhedsbrev har været nogle dage undervejs, da udmeldingerne angående genåbning har været
svære at tolke i forhold til Selvhjælps tilbud og aktiviteter. Vi havde håbet på, at forsamlingsforbuddet på
nu maksimalt 10 personer indendørs betød, at vi kunne starte selvhjælpsgrupper igen. Vi har eksempelvis i
noget tid haft både deltagere og frivillige klar til at starte en sorggruppe.
Vi fik dog i går en foreløbig afklaring fra vores landsorganisation FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark)
om, at Selvhjælp hører til kategorien, øvrige indendørs foreningsaktiviteter for voksne, som ifølge
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genåbningsplanen først kan genoptages fra den 21. maj. Der forhandles dog hele tiden i øjeblikket, så vi
følger udviklingen og melder ud, så snart vi ved mere.
Den 21. maj er fredag lige inden pinse, så vi forbereder, indtil andet bliver udmeldt, genåbning og
genoptagelse af aktiviteter fra tirsdag den 25. maj. Det er dog selvfølgelig muligt at mødes udenfor og nyde
forårsvejret, der forhåbentlig for alvor slår igennem i den kommende tid.
I denne tid hvor stort set alle aktiviteter har været på stand-by, har Vågevagten været i fuld gang, og de
dygtige frivillige har allerede våget mange timer i 2021. Ligeledes har en gruppe af vores frivillige stillet sig
til rådighed og gennemført individuelle samtaler, når nogen har henvendt sig med behov for dette. En stor
tak til alle jer for jeres store indsats - og en stor tak og hilsen til alle andre frivillige og deltagere i vores
tilbud for jeres tålmodighed i denne tid.

NYE MEDARBEJDERE
Dette nyhedsbrev er det første, efter Ida Flindt-Eriksen
startede som barselsvikar for Christina den 1. marts.
Herudover er Karina Ertmann Krammer startet som
projektmedarbejder per 1. april.
Herunder har Ida (til højre på billedet) og Karina skrevet
en kort hilsen:
’Jeg hedder Ida og er barselsvikar for Christina, indtil hun
er tilbage i starten af 2022. Jeg er så småt ved at finde
mig til rette i jobbet, selvom meget selvfølgelig er nyt.
Det er et rigtig spændende job i en forening med mange
spændende projekter og aktiviteter. Jeg glæder mig
meget til at få mulighed for at hilse på jer. Vi tænker i
denne tid meget både på de deltagere, der plejer at
benytte sig af vores aktiviteter og tilbud, men ikke mindst også på alle vores engagerede frivillige, der
venter på at kunne komme i gang igen i Selvhjælp. Vi står altid til rådighed for en snak. Jeg kan træffes på
mail: ida@famiselvhjaelp.dk og telefon 72 10 67 73 mandag til torsdag mellem 9 og 13.’
’Hej, jeg hedder Karina, og jeg er ny tovholder på pårørendeprojektet. Jeg glæder mig til at få liv i projektet
igen efter coronanedlukning. Lige nu er jeg i gang med rent praktisk at komme på plads og få læst op på,
hvad der er sket i projektet tidligere. Snart vil jeg opdatere plakater, folder m.m. og begynde at tage
kontakt til samarbejdspartnere, frivillige og pårørende. Jeg håber at kunne videreføre de to
selvhjælpsgrupper, som nåede at mødes to gange i efteråret. Forhåbentlig har de stadig lyst til at mødes, så
vi kan starte noget op inden sommerferien.
I kan kontakte mig på mail: karina@famiselvhjaelp.dk eller tlf. 24 20 29 96. Jeg træffes mandag og onsdag
kl. 9-14.’
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KOM VIDERE MAND
Selvhjælp Fredericia-Middelfart tilbyder ’Kom videre mand’ gruppeforløb. ’Kom videre mand’ er et
selvhjælpsgruppeforløb særligt tilrettelagt mænd, der har det svært ved at dele tanker og følelser, når livet
gør ondt. Det kan være mænd, der lige er blevet skilt, har mistet deres job eller er ramt af stress. ’Kom
videre mand’ giver et fællesskab med andre mænd i samme eller lignende situation. Man mødes 8 mænd
og 1-2 frivillige gruppeledere en gang om ugen i 8 uger. Hver uge har møderne konkrete emner, der er
udviklet af mænd til mænd for at give værktøjer til at komme videre.
I løbet af 2020 blev der afviklet tre ’Kom videre mand’ forløb, og vi vil meget gerne i gang igen, men har
ikke helt nok deltagere til at starte en gruppe endnu. Vi er også altid interesserede i at høre fra mænd, der
har lyst til at være frivillige.

STØT DIT BARN
Vi tilbyder netværksgruppe for forældre til sårbare børn (børn og unge op til 25 år). Der vil her være 8-10
undervisningsaftener, hvor der er mulighed for at sparre med andre forældre og for at få professionelt
input og værktøjer til, hvordan man som forældre håndterer svære problemstillinger. VI inviterer forskellige
og inspirerende gæsteforedragsholdere ind hver anden mødegang. Vi mødes hver anden uge tirsdag aften
fra 18-21. Vi planlægger, at gruppen kan starte fra den 25. maj. Send en mail til Rikke,
rikke@famiselvhjaelp.dk eller ring/sms til 24 20 40 55 for at høre mere.

SORGGRUPPE FOR YNGRE MENNESKER UNDER 50 ÅR
Vilkårene for at bearbejde og komme igennem sorg er forskellig, alt efter hvor man er i livet. Selvhjælp vil
derfor gerne danne en selvhjælpsgruppe for yngre mennesker, der har mistet en ægtefælle, og som her kan
skabe et fællesskab med andre i samme situation og på samme alder. Gruppen er tiltænkt folk på omkring
50 år og derunder, som har mistet en ægtefælle for et halvt år eller længere siden.
På vores facebook side kan man desuden læse artikel fra Melfar posten, hvor bestyrelsesmedlem Anne
Lomholt fortæller nærmere om overvejelserne omkring dannelsen af sorggruppe for yngre mennesker.

ONLINE-KURSER OG WEBINAR
Når vejret ikke er til udendørsaktiviteter, kan ventetiden på yderligere genåbning bruges på online kurser
og webinarer, der måske kan give ny viden, indsigt eller inspiration i denne tid. Center for Frivilligt Socialt
Arbejde (CFSA) udbyder en masse forskelige gratis online kurser og webinarer med relevans for frivillige
eller andre med interesse for frivilligt, socialt arbejde. Kurserne kan findes på CFSAs hjemmeside,
www.frivillighed.dk. Kontakt gerne os i Selvhjælp og tag en snak om, hvilke kurser der kan være relevante,
og hvordan man melder sig til.

GENERALFORSAMLING OG SOMMERFEST
Til sidst endnu en opfordring til at notere vores generalforsamling og sommerfest, torsdag den 10. juni fra
kl. 17:00 i kalenderen. Nytårskuren blev i år aflyst, men i stedet holder vi sommerfest i forlængelse af
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generalforsamlingen. Vi håber, at mange af jer har tid og lyst til at deltage. Der kommer mere information
om begge arrangementer.
I år er der valg til tre poster i bestyrelsen, og der skal vælges to suppleanter. Vi vil gerne opfordre alle, der
har interesse i frivilligt, socialt arbejde og til at gøre en forskel for menneskser, der er i en svær situation og
oplever eksempelvis sorg, ensomhed eller stress, til at stille op til vores bestyrelse. Man er meget
velkommen til at kontakte os, sekretær@famiselvhjaelp.dk for at høre nærmere. Det er også muligt at
komme til at tale om bestyrelsesarbejdet med et af vores nuværende medlemmer.

MED ØNSKET OM ET DEJLIGT FORÅR OG EN DEJLIG SOMMER TIL JER ALLE!
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