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NYHEDSBREV - MAJ 2022 

ÅRGANG 2022 NR. 2                              

KÆRE ALLE 

Hermed næste nyhedsbrev fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart.  

FRA FORMANDEN 

Kære alle 

Der er noget helt særligt ved det danske forår. Jeg vil i denne forårshilsen nævne to ting: 

sommerfuglene og mælkebøtten, som billeder på, hvad det er, Selvhjælp kan.  

Sommerfuglen og mælkebøtten har det tilfælles, at de forvandles. Sommerfuglen begynder som 

æg, den udvikler sig til en larve, der på underfundig vis spindes ind i en puppe. Vi kan af og til finde 

dem bag sofaen, når vi gør forårsrent. Til sidst går der hul på puppen og ud kommer den smukke 

sommerfugl. Mælkebøtten laver også et forvandlingsnummer, lige nu står den lysende gul på 

marker og i grøfter, og om lidt forvandles den, så den står tilbage med hvide lette ’flyvefnug’.  

De minder os om, at forvandling og transformation er mulig. Og det er jo det, som vi ser hver eneste 

uge i Selvhjælp. At den helt særlige selvhjælpsform med at mødes i grupper, skaber forandring og 

forvandling hos den enkelte. 

Lige nu er Christina vendt tilbage efter en dejlig barselsperiode med Alma, velkommen tilbage 

Christina – dejligt at du hurtigt tager ’tråden’ op i forhold til samarbejdspartnere, os frivillige og 

vores brugere. Samtidigt en stor tak til Ida, fordi du så loyalt og lyttende var hos os i barselsperioden. 

Og tak fordi du lod dig opstille som suppleant til bestyrelsen og lige nu er frivillig i sorggruppe for 

unge under 50 år.  

I disse dage er to sorggrupper gået i gang. Der sker noget, når vi deler tanker, ord og erfaringer 

omkring det at miste. Sorgen forandrer sig, sorgen forvandles til en kærlighed, som andre kan kigge 

med ind i, og på den måde bliver den lettere at bære. At mødes i grupper, gør vi også med børn og 

unge, og vi mærker, at det samme sker hos dem. Vi glæder os til at få rigtigt gang i trivselsgrupperne 

på skolerne og ungegrupper fra ungdomsuddannelserne - efter den lange corona-nedlukning.  

Vi kan næsten ikke vente med at se jer kære frivillige – tak for jeres indsats hver især.  I får snart en 

dato, hvor vi vil mødes til sensommerfest.  

Vita   
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SELVHJÆLPSGRUPPER 

SORGGRUPPER 

Vi har her i foråret startet to sorggrupper op; en gruppe for ældre borgere og en gruppe for yngre 

borgere op til 50 års alderen.  

Vi kunne også rigtig godt tænke os at starte en sorggruppe op for unge i alderen 16-25 år, da unge i 

den aldersgruppe ikke har noget sorggruppetilbud. Sundhedspræsten i Fredericia og UngeLiv i 

Middelfart har også gjort os opmærksom på behovet, og vil gerne henvise unge til os. Da Selvhjælp 

har mange års erfaring med sorggrupper, vil det være naturligt, at vi også kommer med det tilbud.  

KOM VIDERE MAND 

Vi har fået uddannet endnu en gruppeleder til Kom Videre Mand, og vi arbejder nu hen imod, at vi 

kan får en gruppe i gang til august, så spred gerne budskabet. Tilbuddet er for mænd, der er et 

vanskeligt sted i livet; blevet skilt, opsagt eller er stressramt.  

STØT DEN PÅRØRENDE 

Torsdag d. 16. juni inviterer vi til en Walk & Talk for pårørende til alvorligt – eller kronisk syge. Her 

har man mulighed for at få luftet sine tanker og bekymringer om det at være pårørende. Det er kl. 

14-16. Vi mødes ved Sundhedshuset i Fredericia og går en tur ved Voldene. Vi håber på, at starte en 

pårørendegruppe op engang efter sommerferien. Spred også gerne budskabet. 

Bestyrelsen i Selvhjælp, forår 2022 
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UNGESAMMEN 

Vi har tre seje frivillige, der er klar til at starte gruppe op for unge med begyndende angst. De 

frivillige har lavet en fin  præsentation af dem selv, som kan ses på vores hjemmeside. Målgruppen 

i projektet er unge i alderen 16-20 år, der er under uddannelse. Vi samarbejder med Middelfart -og 

Fredericia gymnasium og andre ungdomsuddannelser, der hjælper med at henvise de unge til os. Vi 

tilbyder også individuelle samtaler til de unge forinden gruppeopstart.  

 

 

TRIVSELSGRUPPER 

Krogsager Skole og Kirstinebjerskolen i Fredericia samt Nr. Åby Skole i Middelfart, har sagt ja til at 

køre trivselsgrupper igen til sep. Der vil blive et gruppelederkursus i august for lærere/pædagoger 

og frivillige. Vi mangler lige nu frivillige til trivselsgrupper, så spred meget gerne budskabet.  

STØT DIT BARN 

Vi har lige nu et Støt dit Barn hold i gang. Vi har i år oplevet ekstra mange henvendelser fra forældre 

til psykisk sårbare børn – så mange, at vi allerede nu har otte på venteliste til næste hold til efteråret. 

Tilbuddet er for forældre/nære pårørende til børn/unge i alderen 10-25 år.  

NETVÆRKSAKTIVITETER 

SPISEHOLDENE 

Spise med Gutterne og Spise med Qvinderne i Fredericia, Ejby og Middelfart holder sommerferie og 

starter op igen til august/sep. De er kommet godt i gang igen efter en lang coronanedlukning, hvor 

skolekøkkenerne har været lukkede. Alle hold kunne godt bruge nogle flere deltagere, når de starter 

op igen.  

FØRTIDSPENSIONISTCAFÉ  

Caféen for førtidspensionister, flexjobbere og ledige mødes fortsat hver den anden onsdag i 

måneden kl. 10-12. De mødes i Frivilligcentret, Sundhedshuset, Fredericia. Caféen har også plads til 

flere deltagere.  

VEJVISERNE 

Vejviserne er kommet rigtig godt i gang. Her i maj havde vi en artikel i Jysk Fynske Medier om vejviser 

Kit, der hjalp 89-årige Inge i gang med træningen. I kan læse artiklen via vores hjemmeside; Seneste 

nyt - Selvhjælp Fredericia-Middelfart (fredericia-selvhjaelp.dk). Vejviserne ledsager ældre borgere fra 

Middelfart Kommune ud i forskellige fællesskaber. Vejviserne kender til mulighederne i 

https://www.fredericia-selvhjaelp.dk/nyheder/seneste-nyt
https://www.fredericia-selvhjaelp.dk/nyheder/seneste-nyt
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Figur Projektleder Luise 

lokalsamfundet og de forskellige foreningstilbud og kan derfor vejlede borgeren til at finde et 

fællesskab, der passer til den enkeltes ønske. Til Vejvisernes månedlige koordineringsmøde d. 1. 

april fik både Vejviserne, Fællesskabskoordinator Birgitte Hjorth og vores projektleder Luise Albirk, 

en flot buket af Middelfart Kommune, som tak for vores indsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅGEVAGTEN 

D. 7. april fejrede Vågevagten 15 års jubilæum. Det foregik på Kulturøen i Middelfart. Det var en 

festlig dag med mange fine taler fra Selvhjælp, Middelfart Kommune, Ældresagen og byrådet. Britta 

Bertelsen fra Vågevagten fortalte om sin oplevelse med at sidde ved et dødsleje, og 

plejehjemsledere fra Egebo, Kongshøj, Rubækshøj og Fænøsundvænget deltog også i jubilæet. 

Endnu engang tak til de mange frivillige fra Vågevagten, der holder døende borgere i hånden til det 

sidste.  

 

 

 

 

 

 

De seje Vejvisere 
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BEVILLING FRA MIDDELFART SPAREKASSE 

I forbindelse med, at Middelfart Sparekasse uddeler i alt 650.000 kr. til fællesskaber, blev vi udvalgt 

til at modtage 10.000 kr. til UngeSammen og Trivselsgrupper. Annie Karen Pedersen, koordinator 

for Vågevagten og Christina Olesen, daglig leder fra Selvhjælp, deltog onsdag d. 24. maj i 

overrækkelsen af beløbet. Annie var med til at indstille os.  Endnu engang tak til repræsentantskabet 

for udvælgelsen. Det er vi meget glade for.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUSIND TAK TIL ALLE VORES FRIVILLIGE FOR JERES INDSATS, OG TAK TIL VORES 

SAMARBEJDSPARTNERE.  

MED ØNSKET OM EN DEJLIG SOMMER TIL JER ALLE 

 

Christina og Annie 


