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NYHEDSBREV - MARTS 2022  

ÅRGANG 2022 NR. 1                              

KÆRE ALLE 

Hermed årets første nyhedsbrev fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart.  

FRA FORMANDEN 

I frivilligt socialt arbejde oplever jeg ofte, at der er fokus på, hvad der kan skabe livsmod, håb og 

godt humør. Forårstegnene i naturen: dorthealiljer, vintergækker og erantis finder vej til små vaser 

i vores stuer, og vi bemærker, at knopper på træer og buske snart åbner sig, så vi ser de første blade. 

Vi frivillige er med til at bryde ensomheden, vi er med i den svære samtale, og vi tager bilen for at 

sidde nogle timer hos den døende, dette engagement skærper vores blik for, hvad der er vigtigt i 

livet, og vi samler på håbstegn og livstegn i naturen og i vores møde med hinanden. 

Glædeligt forår og på godt gensyn til generalforsamlingen, hvor vi også styrker hinandens 

frivillighedslyst ved at ses, at spise lidt godt sammen og høre et godt oplæg om frivillighed.  

Vita Andreasen, formand 

VÅGEVAGTENS 15-ÅRS JUBILÆUM 

Vågevagt Middelfart har 15 års jubilæum, og det fejres torsdag den 7. april fra 14:00-17:00 i 

Middelfartsalen på Kulturøen. Helge Petersen, formand for ÆldreSagen i Middelfart, byder 

velkommen ved jubilæet, herefter er Kaj Johansen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, Vicky 

Kim Andersen, Senior- og Velfærdschef i Middelfart Kommune og Vita Andreasen, formand for 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart inviteret til at fortælle om Vågevagtens arbejde og betydning.  

Man vil selvfølgelig også kunne møde de mange frivillige og få en snak med dem om deres arbejde, 

så hvis man selv er interesseret i at blive frivillig i Vågevagten, er det en god anledning til at høre 

mere. Tag meget gerne din nabo, mand, bror, søster, søn, datter eller en god ven med. Vågevagten 

udgøres af en masse fantastiske kvinder; der er brug for flere - også fantastiske mænd. Vi glæder os 

til en festlig og god dag.  

SELVHJÆLPSGRUPPER 

Kernen i vores arbejde er dannelsen af selvhjælpsgrupper, hvor mennesker i en svær livssituation 

eller -krise mødes for at dele erfaringer, skabe netværk og finde nyt fælles ståsted. Vores 

selvhjælpsgrupper ledes altid af to frivillige igangsættere. Vi vil rigtig gerne have flere frivillige 

igangsættere med i vores fællesskab.  

Nogle bliver igangsættere, fordi de måske selv har været igennem en svær tid i deres liv og gerne 
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vil hjælpe andre videre, nogle har måske en mere faglig interesse, idet de arbejder eller har 

arbejdet med mennesker. Ingen af disse erfaringer er dog nødvendige - det vigtigste er, at man har 

tid og overskud til at lytte, og at man kan afsætte 2-3 timer om ugen til dette. Vi sørger for 

uddannelse og løbende udvikling, og du har som igangsætter mulighed for at beskæftige dig med 

det, du interesserer dig for. Måske vil du gerne støtte medmennsker i sorg, pårørende til et 

alvorligt sygt familiemedlem, børn og unge, der oplever mistrivsel eller noget helt fjerde. Kontakt 

os og få en snak om det. Mail ida@famiselvhjaelp.dk, telefonnr. 72106773.   

Nogle af vores nuværende frivillige er lige nu med i en kampagne på de sociale medier, der 

forhåbentlig kan være med til at skaffe flere frivillige. Vi håber, I vil være behjælpelige med at dele 

opslag og sende ’likes’ vores vej, så budskabet spredes.  

GØR EN STOR FORSKEL ÉN GANG OM MÅNEDEN 

Søndagskaffe i Middelfart og i Fredericia har brug for ekstra hænder og hjerter. Selvhjælp har i en 

årrække afholdt Søndagskaffe én gang om ugen både i Middelfart og Fredericia. Her på den anden 

side af coronapandemien har vi dog brug for nye og ekstra hænder til at kunne afholde det igen. 

Som frivillig står man både for en række praktiske opgaver med at dække bord og lave kaffe, men 

selvfølgelig også for at hygge om og tale med deltagerne og skabe en god stemning. Deltagerne er 

som oftest mennesker med begrænset eller ingen familie eller netværk, og søndag er en svær dag 

at komme igennem, når man ikke har så mange andre mennesker omkring sig. Man vil derfor som 

frivillig i Søndagskaffen kunne gøre en stor forskel for de deltagende, og man vil blive en del af et 

frivillig fællesskab, hvor man deles om opgaverne. Kontakt Ida hvis du er interesseret eller vil høre 

mere, ida@famiselvhjaelp.dk, telefonnummer: 72106773 

FOREDRAG MED VED KASPER FRICHE 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart og Fredericia Bibliotek afholder foredrag med Kasper Friche. 

Kasper Friche er opvokset i Fredericia og er søn af Jan Friche, tidligere direktør for Fredericia 

Messecenter. Jan blev diagnosticeret med demens som 68-årig. Kasper, der er uddannet journalist, 

har dokumenteret sin fars sygdomsforløb og sin egen rolle som pårørende i de rørende og 

hjerteskærende dokumentarudsendelser: Er du der, far? og Hva’ nu, mor? samt Farvel far. Denne 

aften vil Kasper dele ud af sin families erfaringer som pårørende til en demensramt og fortælle om 

kampen for at give Kaspers far en værdig afslutning på livet. 

Foredraget finder sted den 4. april 2022 klokken 19:00 på Fredericia Bibliotek. Billetter til foredraget 

koster 80 kroner og kan bookes her: Kasper Friche - Er du der, far? | Fredericia Bibliotek 

SELVHJÆLPSGRUPPER FOR PÅRØRENDE TIL ALVORLIG SYGE I FREDERICIA 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart opretter nye pårørendegrupper i foråret og sommeren 2022. Vi 

tilbyder også i begrænset omfang enesamtaler med en frivillig til pårørende, som synes, det er 

svært at være en del af en gruppe. 

mailto:ida@famiselvhjaelp.dk
mailto:ida@famiselvhjaelp.dk
https://fredericiabib.dk/arrangementer/foredrag/kasper-friche-er-du-der-far
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Samtalegrupper giver støtte til og mulighed for erfaringsudveksling mellem pårørende.  

Vi ved, at det kan være sårbart at dele sine udfordringer som pårørende i en gruppe.  Vores 

erfaring er dog, at det at være en del af en gruppe med andre pårørende kan skabe et frirum til at 

tale om de ting, der er svært. Alle deltagere er i samme situation, og derved kan de støtte og 

måske inspirere hinanden til at finde nye måder at håndtere situationen på. Der er to frivillige 

igangsættere med til at starte gruppen godt op. Projektet er et samarbejde med Fredericia 

Kommune, og vi samarbejder bredt med andre organisationer. Vi er altid åbne for nye 

samarbejder, så vi sammen kan støtte de pårørende i kommunen. 

Er du pårørende, eller har du kontakt med pårørende til alvorlig syge, som kunne have gavn af 

tilbuddet, så kontakt projektleder Luise Askholm Albirk på tlf. 24 20 40 55 eller 

luise@famiselvhjaelp.dk. 

GENERALFORSAMLING 

Til generalforsamlingen er vi så heldige at få besøg af Susanne Andersen og Lene Skøt fra Fredericia 

Kommune. Susanne og Lene vil fortælle om deres arbejde som brobyggere til fællesskaber, hvor de 

arbejder for og med nogle af de mest udsatte og sårbare ældre i Fredericia Kommune. Susanne er 

og har været en rigtig vigtig samarbejdspartner for Selvhjælp, både for Søndagskaffen, hvor hun har 

deltaget aktivt, men også i forhold til henvisning til vores øvrige tilbud. I 2021 fik Susanne Lene som 

kollega, og vi ser meget frem til det fortsatte samarbejde med hende. Generalforsamlingen afholdes 

tirsdag den 29. marts klokken 17:00. Tilmelding inden den 25. marts via mail; 

sekretaer@famiselvhjaelp.dk eller ved at kontakte os på 72 10 67 37.   

VELKOMMEN TILBAGE TIL CHRISTINA - TAK FOR DENNE GANG FRA IDA  

Christina vender tilbage fra barsel den 1. april. Vi glæder os rigtig meget til at få Christina tilbage og 

få sat hende ind i, hvad der sket i foreningen, mens hun har været på barsel. Det betyder også, at 

Ida som barselsvikar siger tusind tak for denne gang. Fremover vil det således være Christina og 

Luise, man møder på kontoret. Ida har skrevet følgende hilsen: 

’Jeg vil gerne sige tusind tak for denne gang og for muligheden for at kunne arbejde i Selvhjælp 

Fredericia-Middelfart. Det har været en fantastisk oplevelse og givet en masse erfaringer, og ikke 

mindst et stort hjerte for selvhjælpsarbejdet og de to byer, vi arbejder i. Jeg håber på en eller anden 

måde at kunne fortsætte med at beskæftige mig med selvhjælp. Jeg har mødt en masse dygtige og 

inspirerende mennesker, både samarbejdspartnere og kolleger, men ikke mindst alle vores frivillige. 

Jeg håber at se jer til generalforsamlingen den 29. marts og sige tak for denne gang. Ellers kan jeg 

altid kontaktes over telefon eller mail. Jeg ønsker alt det bedste for jer alle sammen.’ 

 

MED ØNSKET OM ET DEJLIGT FORÅR TIL JER ALLE. 
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