
1 
 

December 2019 

 

 

N Y H E D S B R E V 
fra Frivilligcenter Middelfart 

 

 

 

Lige om lidt siger kalenderen 2020 – tiden flyver og Frivilligcenter Middelfart 

har nu boet i Teglgårdsparken 17 i 1½ år. Det er skønt at bo centralt og 

aktivitetsniveauet i vore lokaler går stødt fremad. Flere og flere foreninger 

bruger Frivilligcentrets lokaler og mange kigger forbi til en snak om frivillighed 

eller får sparring ifbm. jobopslag, markedsføring, kurser, Facebook mm. 

Nyhedsbrevet er det sidste i år. Rigtig god fornøjelse med læsningen, hvor vi 

bl.a. kommer rundt om julehjælp, Skolen i virkeligheden, Nyt markeds-

føringstiltag, Frivilligcentrets 10 års fødselsdag, §18 & §79 og Reminder om 

nyt brochuremateriale for 2020 mm. 

 

Julehjælp 
Apropos den dejlige juletid, så har der de seneste år været efterspurgt et overblik over 

foreninger og organisationer som uddeler julehjælp lokalt i Middelfart Kommune. Derfor 

har vi lavet en oversigt over julehjælp på www.frivilligcentermiddelfart.dk  

 

Oversigten indeholder oplysninger om forening/organisation, 

indhold, betingelser, dato for uddeling og kontaktoplysninger.  

Enkelte organisationer har ikke ønsket at stå på Frivilligcentrets 

julehjælpsoversigt, hvorfor de ikke vil være at finde på listen.  

 

Vi håber at oversigten bliver taget godt imod og hjælper foreninger, organisationer og 

kommunale ansatte der har borgerkontakt til at få et hurtigt overblik ved forespørgsler.   

 

http://www.frivilligcentermiddelfart.dk/
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Skolenivirkeligheden.dk 
Bier er også matematik, ligesom en produktionsvirksomhed kan være biologi, en 

forening kan være hjertemassage eller Hamlet kan være samfundsfag og 

kulturforeningen kan være røverhistorier i dansk. 

 

Middelfart Kommune er gået i samarbejde med www.skolenivirkeligheden.dk, hvor man 

helt enkelt ønsker at “Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i 

virkeligheden.” 

 

På skolen i virkelighedens hjemmeside kan I som forening, 

organisation eller gruppe oprette et forløb til de lokale skoler, 

som giver jer mulighed for at komme ud og fortælle om at være 

frivillig i jeres forening eller afholde en workshop som sætter 

fokus på det vigtige arbejde i laver i foreningen.  

Så har I lyst til at få kontakt til unge måske fremtidige nye medlemmer i jeres forening, så 

opret gerne et forløb på https://skoleivirkeligheden.dk/middelfart eller kontakt Nina Jesse 

hos Middelfart Kommune, som vil kunne være behjælpelig med spørgsmål og gode input 

på mail: nina.jesse@middelfart.dk eller pr. telefon: 88 88 52 07. 

 

Synlighed, markedsføring & profilering 
Frivilligcenter Middelfart har indgået et samarbejde om markedsføring via 

firmaet City Info, der pt. har 16 informationsstandere stående centralt i Middelfart 

Kommune. Standerne står bl.a. i de fleste af COOP´s butikker, i idrætshallerne, 

i bowlingcentret og på KulturØen. 

Samarbejdet åbner op for, at Frivilligcentrets medlemsforeninger på ugebasis 

kan købe sig til reklameplads for egne arrangementer eller egen profilering til  

meget rimelige priser. 

Har det jeres interesse, så kontakt Tanja i Frivilligcentret på mail: 

info@frivilligcentermiddelfart.dk eller pr. telefon: 24 47 30 84. 

 

Generalforsamling 
Husk! – at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 24. marts 2020 kl 19.00 – 21.00, hvor 

Frivilligcenter Middelfart afholder vores årlige generalforsamling i Østergades 

Forsamlingshus. 

 

 

http://www.skolenivirkeligheden.dk/?fbclid=IwAR1EOg2SayhnlPXsvYm6CoHK4veimz-DKVFxQUcENxzpcl3Q2l0zxUcXwJg
https://skoleivirkeligheden.dk/middelfart
mailto:nina.jesse@middelfart.dk
mailto:info@frivilligcentermiddelfart.dk
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Nye foreningsfoldere 2020 

Mange af jer er med sikkerhed i fuld gang med at lægge sidste hånd på de nye aktivitets- 

og arrangementsfoldere for 1. halvår 2020 og flere af jer har allerede afleveret nye foldere 

i Frivilligcentret. 

Som altid er Frivilligcenter Middelfart den glade modtager af opdateret brochuremateriale. 

Vi taster, i det omfang der er tid og mulighed, jeres arrangementer ind i ”Kommende 

arrangementer” på vores hjemmeside. Jeres materiale står i vore brochureholdere på 

gangarealet i Frivilligcentret og bliver flittigt tjekket ud af gæster, brugere og andet godtfolk 

som kommer forbi Frivilligcenter Middelfart. 

 

Tusind TAK 
Kære alle jer som sendte en hilsen, kiggede forbi, havde gaver med, holdt tale og var med 

til at fejre Frivilligcenter Middelfarts 10 års fødselsdag mandag den 25. november 2019, og 

ikke mindst var med til at synge fødselsdagssangen, som vores alsidige og altid 

hjælpsomme Lars Kamp i Frivilligcentret havde skrevet til os i dagens anledning.  

 

 

 

 

 

 

Ingen skal dog snydes for fødselsdagssangen, så I får den alle sammen her. 

 

 Mel.: Røvervisen fra Folk og Røvere i Kardemomme By  
(”Vi lister os af sted på tå, når vi går ud og røver”)  
 

 
Når Centeret, det fylder år 
så skal vi have kage 
Dertil en lille kaffetår 
og alle de skal smage 
For Centret er nu blevet ti 
og det er noget vi kan li’ 
Så derfor vi synger, så huset det gynger: 
Hurra for vort Center, hurra, hurra.  

 
Og Tanja, hun er jo vor mor 
hun holder os i øre’ne 
Men dækker gerne kaffebord 
og åbner alle dør’ene 
I sagerne hun holder fat 
så alting det går bare glat 
Så derfor vi synger, så Teglgården gynger 
Hurra for vort Center, hurra, hurra. 

Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der blev snakket og netværket og hvor vi 
naturligvis spiste dejlig fynsk brunsviger fødselsdagskage. 
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§18 & §79 
I sensommeren 2019 vedtog Middelfart Byråd de nye opdaterede retningslinjer for 

samarbejdet mellem den frivillige sociale indsats og Middelfart Kommune. I den 

forbindelse blev kriterierne for §18 og §79 også revideret.  

 

Foreningerne skal derfor være særlig opmærksom på den nye ansøgningsfrist for §18 

og §79. Tidligere år har der for §18 været 2 årlige ansøgningsrunder nemlig den 20. januar 

og den 20. august. 

Det er nu ændret til en årlig ansøgningsrunde for både §18 og §79 - nemlig den 20. 

oktober. Det betyder at foreninger som ønsker at ansøge om midler til 2020 skulle have 

indsendt deres ansøgning senest 20. oktober i år. 

Det har flere ansøgere dog forpasset eller overset, hvorfor Middelfart Kommune 

undtagelsesvis i år udvider ansøgningsfristen til 31.12.19. Ansøgningsportalen for §18 og 

§79 vil derfor være åben og tilgængelig frem til 31. december 2019 på Middelfart 

Kommunes hjemmeside. 

 

Juleferie i Frivilligcentret 
Frivilligcentret er lukket fra onsdag den 18. december 2019 til og med søndag den 5. 

januar 2020. 

 

 

Tak for i år 
Her på falderebet til det nye år, vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 

og sundt nytår. Vi takker for det gode samarbejde i 2019 og ser frem til 2020 med endnu 

flere dialoger, samarbejde, sparring og netværk på tværs af foreninger og interesser.  

Tak fordi du gav dig tid til at læse nyhedsbrevet. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål 

til ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

Frivilligcenter Middelfart 

Tanja & Co. 

 


