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

Sommeren banker på døren og selvom vi lige er kommet godt i gang igen 

efter nedlukninger, Covid-19 og restriktioner, så glæder vi os alligevel til at 

holde fri igen og håber på masser af sol og sommer. Sådan er det og sådan 

skal det vist være… 

I nyhedsbrevet hører I bl.a. om, at Frivilligcentret har fået ny formand, om et 

fyraftensmøde, Frivillig Fredag, en fælles kampagne med Middelfart 

Kommune som løber af stablen i sensommeren og meget mere. Hæng på – 

nyd læsningen og nyd sommeren. 

 

Ny formand 

Frivilligcenter Middelfarts generalforsamling blev afholdt i Middelfartsalen på KulturØen 

den 15. juni 2021. Rammerne, udsigten og selskabet var perfekt og vi havde en hyggelig 

aften.  

Hans-Jørgen Tarup valgte efter 7 års tro tjeneste 

som formand for Frivilligcenter Middelfart at gå af 

og gav stafetten videre til Jeanne Banke Nielsen 

som repræsenterer foreningen Talentspejderne. 

Jeannes rygsæk er fyldt med erfaringer fra både 

erhvervs- og foreningslivet, så det glæder os at 

få så kompetent en kapacitet ind, som kan 

videreføre og videreudvikle på det arbejde som 

Palle og Hans-Jørgen har banet vejen for de  

sidste 11 år. Vi glæder os til at tage  

 

arbejdshandskerne på sammen med Jeanne og håber, at I alle vil tage rigtig godt imod 

hende. 
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Til generalforsamlingen sagde vi endvidere også farvel til Helge Petersen fra Ældre Sagen 

og Eleanor Jensen fra Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart, som begge 

takkede af for denne gang.  

Ind kom i stedet for 2 andre erfarne ildsjæle. Derfor kan vi med glæde byde Gitte R.  R. 

Nielsen fra Dansk Handicap Forbund Lillebælt og Lisbeth Troest fra Røde Kors Middelfart 

hjertelig velkommen i bestyrelsen. 

Suppleantposterne løb Palle Hansen fra Bedre Psykiatri for Pårørende og Inge Lodberg 

fra Aktivitetsrådet Fænøsund af med. 

Den 22. juni blev Allan Bentzen og Lisbeth Troest ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde 

konstitueret som henholdsvis næstformand og kasserer. 

Har du brug for at komme i kontakt med Jeanne eller resten af bestyrelsen finder du deres 

kontaktoplysninger på hjemmesiden: 

https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/om-os/bestyrelsen 

 

Fyraftensmøde – Kom og mød formanden 

Vi skyder efterårssæsonen i gang med et Fyraftensmøde i Frivilligcentret. 

Invitationer sendes ud i starten af uge 32, men sæt gerne allerede nu X 

i kalenderen 

 

 mandag den 23. august kl. 16.00-17.00 

 

hvor vi håber på, at du finder tid til at kigge forbi og får en hyggesnak med bestyrelsen og 

ikke mindst får hilst på vores nye formand Jeanne. 

 

Kampagne ”Bliv frivillig”  

Frivilligcenter Middelfart og Middelfart Kommune samarbejder om en ”Bliv frivillig” 

kampagne som løber af stablen i sensommeren. Det er en kampagne, der skal gøre 

opmærksom på, at vi (det frivillige foreningsliv) er stærkt tilbage og godt i gang igen efter 

en lang nedlukning med Corona og en dejlig sommerferieperiode. 

Vi ønsker med kampagnen at profilere vores gode og aktive foreningsliv og 

de mange tilbud om aktiviteter, netværk og fællesskaber vi har i kommunen. 

Sidst men ikke mindst ønsker vi, at sætte fokus på, at der er ”brug for dig” 

som ildsjæl og frivillig i en af vore mange foreninger. 

Vi vil derfor gerne opfordre foreningerne til, hvis I har ledige frivilligjobs at sende jeres 

stillingsopslag til Frivilligcentret, så vi kan gøre ekstra opmærksom på de mange 

forskellige frivilligjobs der er i foreningerne ifbm. kampagnen. 

Vi har brug for at modtage jeres frivilligjob opslag senest tirsdag den 10. august 2021.  

 

 

https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/om-os/bestyrelsen
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”Bliv frivillig” bliver markedsført via den lokale presse, på kommunens hjemmeside og 

Facebook profil samt på alle Frivilligcentrets sociale medier og hjemmeside. 

Vi ser frem til at modtage en masse spændende frivilligjob opslag fra jer, så vi sammen 

kan sætte fokus på frivilligheden og fællesskaberne. 

 

March mod ensomhed 

Hvert år fra uge 33 til og med uge 40, 

sætter Patrik Cakirli nationalt fokus på 

ensomhed som sundheds- og 

samfundsudfordring såvel som for at 

samle penge ind til March mod 

Ensomheds Landsindsamling, som i år 

støtter Ventilen Danmark - en 

nonprofitorganisation, som forebygger og 

afhjælper ensomhed blandt unge. 

 

Den 3. september skal Patrick vandre 

34,2 kilometer fra Middelfart Rådhus 

(Nytorv 9, 5500 Middelfart) til Assens 

Rådhus (Rådhus Allé 5, 5610 Assens), 

men for at komme frem har han brug for 

din hjælp, for konceptet for March mod 

Ensomhed er som følger: 

 

Patrick må ikke gå, hvis han ikke har følgeskab - ellers skal han stå stille. På den måde 

bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen 

mod ensomhed. 

 

Det er gratis at deltage, og du bestemmer selv hvor og hvor langt du vil gå med. Så snør 

vandrestøvlerne, del det gode initiativ og lad os sammen gøre en forskel! 

⠀ 

Du tilmelder dig via Facebook: March mod Ensomhed 

 

Frivillig Fredag 

Frivillig Fredag afholdes som altid den sidste fredag i september – dvs. at I i år meget 

gerne må reservere den 24. september 2021 kl. 16.00 – 19.00 i jeres kalender. Der 

arbejdes pt. på et fedt program som afvikles på Lillebælt Værftet. Invitation og 

tilmeldingslink til Frivillig Fredag sendes ud i slutningen af august.  

 

 

https://www.facebook.com/VentilenDanmark/?__cft__%5b0%5d=AZWPEOdtZHnsm77PWXiE-iDFg8YJeuegM3PcPsX6HEnuVyCxoHe7Ae_LHxKl_J0yCc2C-McO4o57PWTvAPeD8WDxEM220YH4VQpYgDXGVCrWZ7AokFKGiD6QaVLMjamMNWM&__tn__=q
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Opdatering 

Hvert år – og især efter afholdelse af mange generalforsamlinger i foråret – opdaterer vi 

vores sociale vejviser ”Guide til foreningerne” på vores hjemmeside. Oplysningerne i den 

sociale vejviser er utrolig vigtige, da det gør det nemt og enkelt for frivillige, borgere og 

samarbejdspartnere at finde frem til jer. 

 Klik gerne forbi den sociale vejviser og tjek op på, at jeres oplysninger 

er opdaterede og tidssvarende. Ring eller skriv hvis I har ændringer til 

jeres data på hjemmesiden, så hjælper vi med at få det hele rettet. 

https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/foreningsvejviser 

 

Nye brochurer 

Husk også gerne at kigge forbi Frivilligcentret i august måned, hvis I har nye 

foreningsbrochurer eller foldere med efterårets aktiviteter og tilbud.  

 

Efterårets kurser 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) offentliggør kursus- og webinarprogrammet for 

efteråret mandag den 23. august. Du kan tilmelde dig kurserne via www.frivillighed.dk fra 

den 27. august 2021. 

Har du et ønske eller en ide til et kursus som ville være fordelagtig at afholde i 

Frivilligcentret og i fællesskab med andre foreninger, så kontakt os gerne. Vi hjælper gerne 

med at være tovholdere og stå for det praktiske. CFSA kommer gerne ud og afholder 

lokale kurser – kravet er blot, at vi skal kunne samle mindst 15 kursister. 

 

Sommerferie 

Til slut har jeg ikke mere at skrive end RIGTIG GOD SOMMER til jer alle. Vi holder 

ferielukket i uge 27 – 31 og træffes igen mandag den 9. august 2021. 

 

Med venlig hilsen 

Frivilligcenter Middelfart 

Tanja & Co. 
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