
1 
 

      
  

Nyhedsbrev juni 2016    
 
 
Mindeord over FRIDA ZEDERKOF 

 

  
Frida ved frivilligfesten i 2014. 
 

 
Frida Zederkof er den 12. juni 2016 i en alder af 87 år afgået ved døden. En langt, aktivt og flittigt liv er slut, og 
den frivillige verden har derved mistet en stor ildsjæl og respekteret medborger. 
Frida var i 1994 med til at starte Frivilligcenter Fredericia op, og havde derfor 20 års jubilæum som frivillig her i 
Frivilligcentret i 2014. 
Frida var en energisk ildsjæl, og blev i 2008 udnævnt som årets Frederikke i Fredericia. 
Hun var med i Brugerrådet i mange år, og hun var en særdeles aktiv frivillig på IP Schmidts Gård og her i 
Frivilligcentret, hvor hun jo var alderspræsident. Hun var tidligere også frivillig i Papegøjeklubben og på 
Madstedet i Købmagergade.  
I Frivilligcentret har hun lavet oceaner af mad til bestyrelsen, til de frivillige i Husgruppen, og hun har desuden 
ikke været bleg for at vande blomster, rydde op i køkkenskabene og give dem en god gang rengøring. Og så 
har hun i mange år været vores cyklende postbud, når der skulle deles breve eller Hvem-Hjælper-Hvem ud 
inden for voldene, så vi sparede portoen ☺.   
Frida var med ved frivilligmarkeder og andre arrangementer i Frivilligcenter-regi, hun var en ørn til at skabe 
kontakt til folk, og fortalte gerne vidt og bredt om Frivilligcentret og om frivilligt socialt arbejde. Frida var altid 
frisk og i godt humør, hun sagde sjældent nej til at hjælpe, og kom så trillende på sin cykel i al slags vejr. 
Vi er mange, der aldrig vil glemme den lille gæve kone, hvis store indsats i det frivillige sociale arbejde i 
Fredericia har betydet så meget. 
 
Bisættelsen har fundet sted. 
 
Æret være Fridas minde. 
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Margit Nielsen fratrådt som daglig leder af Frivilligcenter Fredericia. 
Margit Nielsen og bestyrelsen for Frivilligcenter Fredericia er efter gensidig aftale blevet enige om,                  
at Margit Nielsen pr. 4. maj 2016 fratræder sin stilling som daglig leder af Frivilligcenter Fredericia. 
Charlotte Stenør Mikkelsen er konstitueret som daglig leder indtil videre. 
 
Louis Lindholm 
Formand 
Frivilligcenter Fredericia 
 
 
 
Sommerferie 
Frivilligcenter Fredericia’s sekretariat holder sommerferie i perioden den 27. juni til den 31. juli 2016 (begge inkl.). 
Det samme gælder:  

• Projekt TrivselsPiloter, 
• De Frivilliges Hjælpecentral, 
• Den anonyme parrådgivning og 
• Selvhjælp Fredericia-Middelfart. 

Rigtig go’ sommer !        
 

 

 

Tøjbytte-Café 
Frivilligcentrets Tøjbytte-café vil efter sommerferien holde åbent:   
 

• Onsdag d. 31. august 2016, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 13. oktober 2016, kl. 15.00 – 17.00 
• Tirsdag d. 8. november 2016, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 8. december 2016, kl. 15.00 – 17.00 

 
Ryd op i garderoben, og kom og gør et KUP. Læg et stykke tøj, og ta’ et stykke tøj. 
Tøjet skal være pænt og rent, og anvendeligt for andre. Tøjbytte gælder både dame-, herre- og børnetøj. 

Du er også velkommen til blot at aflevere tøj, som andre kan få glæde af. Kig forbi til en kop kaffe og en snak. 
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Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Har I rettelser til Hvem-Hjælper-Hvem, bedes I sende dem til husgruppen@fc-fa.dk. 
Vejviseren kan ses på www.fc-fa.dk.  
 
 

 

 
 

Kom videre mand                                           

Et nyt tiltag for mænd – personlig udvikling – gruppesamtaler under Selvhjælp. 
 
Selvhjælp Fredericia Middelfart tilbyder mænd at være med i en gruppe, med 6-8 mænd, der har lyst til at 
udfordre sig selv og blive klogere på at vide, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør.  
Der er to frivillige mænd med til støtte gruppe gennem et forløb af 8 gruppesamtaler. 
 
Gruppen mødes hver anden onsdag kl 19-21 i Frivilligcenter Fredericias lokaler, Vendersgade 63, Fredericia.  
Gruppen mødes første gang d. 31. august 2016. Se mødedatoer på vores hjemmeside.  
 
Gruppesamtalerne handler om personlig udvikling, med fokus på følgende temaer:  

• Tale om det, der er svært.  
• Styrke gensidige relationer. 
• Styrke færdigheder og ressourcer. 
• Styrke sit ståsted i livet. 
• Ansvarlighed og frihed – og vejen som mand. 
• Styrke kommunikationen i relationer – og sige klart, hvad jeg mener. 

 
Er du midt i en vanskelig situation i livet, hvad enten det er skilsmisse, at blive fyret, eller at være stressramt, 
kan dette måske være godt for dig at arbejde med dine ressourcer og komme videre i livet, i stedet for at blive 
trist og magtesløs.  
  
Kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart, hvor du vil få mulighed for at tale med en af de frivillige, inden du 
beslutter, om det er noget for dig at deltage. Tlf. 7210 6773 eller E-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
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Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense:                                              

 

 

 

 

Guide - 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige 
I kender det måske. I har sat opslag op og holdt informationsmøder for interesserede frivillige. I har 
introduceret en ny frivillig til den første vagt, eller I har budt velkommen i en ny gruppe. Den frivillige virker glad 
og motiveret for at gå i gang. Men pludselig begynder engagementet at dale. Begejstringen er ikke så stor som 
i de første dage. Blikket begynder at flakke, det begynder at knibe med fremmødet, og til sidst bliver den 
frivillige helt væk – inden han eller hun for alvor kom i gang.  
 
I denne guide får I 6 konkrete anbefalinger til, hvordan I kan arbejde med at motivere og fastholde frivillige i 
jeres organisation eller forening. 
Vi anbefaler, at I læser guiden som inspiration og tager det i guiden, I kan bruge i jeres forening eller 
organisation. 
 

Læs den her: http://frivillighed.dk/guides/6-faktorer-der-motiverer-og-fastholder-frivillige 

 

 

Facebook 

          Frivilligcenter Fredericia 

 

Mød os på: https://www.facebook.com/frivilligfredericia 

 

 

 
Redaktør: Charlotte Stenør Mikkelsen, mail: sekretar@fc-fa.dk 


