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

FRA FORMANDEN
Kære alle
Vi har ikke glemt jer
Og vi er taknemmelige over, at I holder ud og tænder lys i mørket for alle
dem, som har brug for vores nærvær i samtaler og grupper. Og vi glæder os over, at Selvhjælp lever
i bedste velgående. Nyhedsbrevet er heldigvis langt, for der er meget at fortælle også om vores nye
tilbud - skænk en kop kaffe/the og læs brevet til ende, det betyder meget, at I er ambassadører for
vores tilbud både om at blive bruger eller frivillig hos os.
I morgen skal vi have bestyrelsesmøde, og jeg håber på, at der bliver opbakning til, at vi laver en
velkomstkomsammen i januar 2022 for alle frivillige i vores nye lokaler i Sundhuset i Fredericia. (Vi
sender datoen ud så hurtigt som muligt). På grund af corona skubbes nytårskuren og bliver også i
2022 til en sommerfest.
Selvhjælp er en del af civilsamfundet i Fredericia og Middelfart kommuner. Derfor betyder det
også rigtigt meget for os, hvem der bliver valgt ind i de to byråd. Tillykke til Louis Lindholm, der er
daglig leder af Frivilligcentret i Fredericia, med valget til Byrådet i Fredericia. Middelfart Kommune
har endnu ikke konstitueret sig med udvalgsposter, men allerede nu kan vi se
udvalgssammensætningen i Fredericia Kommune. Louis er med om bordet i ’Senior- og
Socialudvalget’ samt ’Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget’, godt for os fordi Louis kender vores
arbejde. Strukturer ændrer sig, og Selvhjælp udvikler sig. Så alene på Fredericia-siden må vi nu
arbejde på at få gode relationer til tre udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og
Socialudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget. Vi glæder os til at se Middelfarts færdige
udvalgskonstituering. Og vi ønsker alle tillykke med valget, og vi glæder os til samarbejdet.
Vi ved, at mange af jer tovholdere og igangsættere har gang i overraskelser, advents- og
juleafslutninger - det gælder også Vågevagten. Vi ønsker jer alle nogle gode december træf. Og I
hører fra os igen inden jul.
Glædelig december
Vita Andreasen
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FLYTNING FRA VENDERSGADE TIL FREDERICIA SUNDHEDSHUS
Fra 1. november holder Selvhjælp Fredericia-Middelfart til i Fredericia Sundhedshus,
Dronningensgade 97, bygning B, stueetagen. Vi er flyttet med Frivilligcenter Fredericia til
Sundhedshuset, og vi glæder os over, at vi i de nye lokaler er kommet tættere på vores gode venner
i Frivilligcentret. Det var og er selvfølgelig vemodigt at forlade Krackes Gaard efter 21 år (!), men vi
glæder os til de nye muligheder, det giver at være i Sundhedshuset. Vi er på vores nye kontor hver
mandag og onsdag. Alle er meget velkomne til at kigge forbi og få en rundvisning i de nye lokaler;
kontakt os eventuelt inden over mail eller telefon for at være helt sikre på, at vi er der. Kontakt Ida
på ida@famiselvhjaelp.dk eller på telefon 72 10 67 73. Telefontid er mandag-torsdag fra 9-13.

VELKOMMEN TIL NY MEDARBEJDER OG FARVEL TIL TO
Vores lille administration har oplevet udskiftning det sidste halve års tid. I slutningen af juni sagde
vi farvel til Rikke Rodam, der har været ansat siden august 2019. Heldigvis valgte Rikke at stille op
og blev også valgt til bestyrelsen ved vores generalforsamling i juni måned. På den måde har vi
stadig gavn af Rikkes kompetencer og erfaringer fremover. Rikkes stilling er i stedet fra 1. august
blevet besat af Luise Askholm Albirk.
Fra 1. oktober valgte Karina at opsige sin stilling for en ansættelse ved Nyreforeningen. Dermed
udgøres kontoret nu af Ida, der er barselsvikar for Christina, og Luise, der er projektleder for Støt
den Pårørende, Støt dit Barn samt vores to
nyeste projekter, UngeSammen
og
Vejviserne.
Vi ønsker alt det bedste for Rikke og Karina
fremover og er glade for at have fået Luise på
kontoret.
Billede:
Ida til venstre og Luise til højre i vores nye kontor i
Fredericia Sundhedshus.

De af jer, der deltog ved sommerfesten, fik
mulighed for at hilse på Luise. Luise er uddannet
sygeplejerske og har efterfølgende taget en
sundhedsfaglig kandidatuddannelse. Udover at
have arbejdet som sygeplejerske har Luise blandt
andet arbejdet som sagsbehandler ved Mølholm
Forsikring og som sundhedskonsulent i Assens
Kommune. Hun bor i Odense med sin mand,
Claus og to børn på 9 og 12 år. Luise står altid til
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rådighed for en snak. Hun træffes på mail: luise@famiselvhjaelp.dk og telefon 24 20 40 55,
mandag til torsdag mellem 9 og 13.

NYE PROJEKTER fra august 2021: UNGE SAMMEN

OG VEJVISERNE:

UNGE SAMMEN
UngeSammen er et to-årigt projekt støttet af TrygFonden. Projeket er grundet corona
situationen blevet udskudt, men har fra august for alvor kunne komme i gang. UngeSammen er
et tilbud til unge på - i første omgang - Fredericia og Middelfart gymnasier, der udviser tegn på
begyndende angst, heraf tristhed, manglende motiviation og lavt selvværd, men som ikke har fået
stillet diagnosen. Som et forebyggende tiltag tilbyder frivillige fra Selvhjælp tilbyder
selvhjælpsgrupper for de unge, hvor de vil opleve, de ikke er alene om deres bekymringer,
ængstelse, tanker og følelser. Gruppen vil være et trygt frirum, hvor de kan dele tanker og
oplevelser, og hvor der kan skabes et positivt og støttende fællesskab, hvilket kan styrke de unge i
at indgå i andre fællesskaber.
På Fredericia Gymnasium starter der en gruppe den 23. november kl 16-17:30. Gruppen mødes på
gymnasiet. Der er stadig plads til flere deltagere.
I Middelfart opstartes en gruppe, så snart der er deltagere nok - forhåbentlig i uge 49.
Hvis man er interesseret i at høre mere, gerne vil være frivillig gruppeleder i en gruppe for unge,
eller man kender et ungt menneske, der kunne have gavn af tilbuddet, er man mere end
velkommen til at kontakt Luise, luise@famiselvhjaelp.dk eller på tlf. 24 20 40 55.
VEJVISERNE
Vejviserne er et projekt i samarbejde med Middelfart Kommune med henblik på at at forebygge
ensomhed blandt Middelfart Kommunes ældre medborgere. Vi i Selvhjælp vil rekruttere og
uddanne et korps af frivillige Vejvisere, der skal fungere som midlertidige følgevenner for ældre,
der oplever eller udviser tegn på ensomhed. Vejviseren vil motivere, støtte og ledsage den ældre
ud i fællesskaber i lokalsamfundet, eksempelvis til kulturelle oplevelser, motion, fællesskaber i
kirke eller sognegård eller interesseklubber som strikke- og frimærkeklubber. Vejviserne er
tilknyttet den ældre, indtil vedkommende er tryg ved at fortsætte på egen hånd. Man er derfor
som frivillig kun i en kortere periode tilknyttet en ældre medborger, der er henvist til projektet.
Dermed er man som frivillig mere fleksibel i forhold til den tid, man skal lægge i projektet. Da
Vejviser korpset er helt nystartet, vil vi meget gerne have endnu flere med.
Vi hører derfor meget gerne fra dig/jer, der er interesserede i at blive Vejvisere og på den måde
hjælpe og støtte dine ældre medborgere, der er i en udsat position. Kontakt Luise,
luise@famiselvhjaelp.dk / tlf. 24 20 40 55 for at høre mere.
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STØT DEN PÅRØRENDE
Støt den Pårørende er et samarbejde med Fredericia Kommune og dermed et tilbud til borgere i
Fredericia, der er pårørende til en alvorligt og/eller kronisk syg. Pårørende kan være en ægtefælle,
samlever eller voksent barn. Vi tilbyder samtalegrupper eller individuelle samtaler med henblik på
at støtte pårørende, der har brug for sparring, erfaringsudveksling og et sted at dele tanker,
oplevelser og følelser forbundet med at leve sammen med eller være tæt på et menneske ramt af
sygdom. Vi vil gerne starte en selvhjælpsgruppe for pårørende snarest og hører gerne fra jer, hvis I,
eller én I kender, vil have gavn af at deltage i en gruppe med andre pårørende. Vi hører også meget
gerne fra jer, hvis I har ideer eller forslag til, hvordan vi finder frem til de pårørende, der har brug
for projektet. Kontakt Luise, luise@famiselvhjaelp.dk / tlf. 24 20 40 55 for at høre mere.

BLIV FRIVILLIG
Selvhjælp Fredericia-Middelfart mangler frivillige! Både til vores nyeste tiltag, men en del af de
’gamle’ projekter, aktiviteter og tilbud har også brug for nye kræfter. Vi håber derfor, I vil anbefale
os til venner, familie og bekendte, der har tid og overskud til frivilligt, socialt arbejde med fokus på
nærvær. Som frivillig ved os kan man gøre en forskel for et menneske i en svær livssituation;
eksempelvis et menneske, der er ramt af sorg, ensomhed eller stress. Som frivillig ved Selvhjælp
Fredericia-Middelfart bliver man tilbudt oplæring, man støttes af en erfaren frivillig, man tilbydes
løbende kurser, ligesom der er mulighed for sparring med andre frivillige eller medarbejderne. Alle
nye frivillige gennemgår et Igangsætterkursus inden eller kort tid efter, de starter som frivillige.
Næste Igangsætterkursus er den 9. december fra 16-20:30. Kontakt Ida for at høre nærmere,
ida@famiselvhjaelp.dk eller telefon 72 10 67 73, mandag-torsdag fra 9-13. Se også vores
hjemmeside for aktuelle frivilligopslag, www.fredericia-selvhjaelp.dk eller følg os på Facebook.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT KOMME I TEATERET?
Selvhjælp Fredericia-Middelfart tilbyder ledsagerordning til udvalgte teaterforestillinger gennem
Fredericia-Middelfart teaterforening for dem, der savner nogen at følges i teateret med. Det kan
være enlige eller dem, der ikke har relationer eller netværk tæt på. En stor tak til Fonden
Ensomme Gamles Værn, der har støttet og gjort det muligt at tilbyde teaterledsagelse.
Der er et begrænset antal billetter til hver forestilling. Tilmelding er via mail,
sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller telefon 71 10 67 73. Prisen er 200 kroner per forestilling inklusiv
et glas. Nærmere information om mødested fås ved tilmelding.
Vi har planlagt følgende forestillinger i 2021/2022:
’Jul på teatret - nu’ det jul igen’. Dato: Søndag d. 12. december 2021 kl. 15.00.
Spillested: Fredericia Musicalteater, Lille sal, Prinsessegade 29, 7000 Fredericia.
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’Oh Happy Day’. Dato: Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.30.
Spillested: Fredericia Teater, Store sal, Prinsessegade 29, 7000 Fredericia.
Læs mere om forestillingerne på vores hjemmeside.

GENÅBNING AF AKTIVITETER OG TILBUD EFTER SOMMERFERIEN
Efter en lang nedlukning med stort set alle aktiviteter på standby - med undtagelse af Vågevagten
og frivillige, der har foretaget enesamtaler - kunne vores aktiviteter og tilbud efter en del usikkerhed
om restriktioner, forholdsregler med mere så småt lukke op igen fra slutningen af maj og endnu
mere efter sommerferien. Efter sådan en lang nedlukning starter alt ikke bare, hvor man slap det.
På mange måder er det som at starte forfra. Der skal lyde en stor tak til alle vores frivillige for deres
engangement og tålmodighed både i forhold til nedlukningen, men ikke mindst også i forhold til
genåbningen.
Vores hjemmeside har desværre også været ramt af nedlukningen og haft svært ved at komme i
gang igen
Det burde dog være lykkedes nu, så hold jer opdaterede på vores tilbud, nyheder,
frivilligopslag og andet på www.fredericia-selvhjaelp.dk eller find og følg os på Facebook.

CORONA TILTAG
I Selvhjælp følger vi udvikling i forhold til corona-smitten nøje. Så snart der komme udmeldinger fra
myndighederne, der er relevante for vores arbejde, tager vi dem til efterretning.
Da vi ikke mødes over 200 personer, er der ikke krav om coronapas ved vores aktiviteter og tilbud.
Vi opfordrer alle deltagere og frivillige til at blive hjemme og få foretaget en test, hvis de oplever
symptomer på at være smitte med coronavirus.
Vi krydser fingre for, at vi kan undgå endnu en nedlukning.

MED ØNSKET OM ALT DET BEDSTE I DENNE MØRKE EFTERÅRSTID.
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