
 

   
 

Nyhedsbrev Februar 2020 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

20 år ved Lydavisen 
”Kan du ikke komme på onsdag kl. 9 på Frivilligcentret i Græsted og give os nogle journalistiske 
ideer til, hvordan vi gør Lydavisen bedre”, sagde en venlig kontaktperson fra Lydavisen til mig sidst 
i januar efter århundredskiftet.  
 

’Man’ havde hørt, at jeg forlod mit job som redaktør af 
Ugeposten, og pga. voldsomme bivirkninger af 
behandlingen med kemoterapi efter en livstruende 
kræftsygdom fik jeg tilkendt førtidspension. 

 
”Jo, selvfølgelig”, svarede jeg, ”jeg skal nok være der i god 
tid”. Efter et par hyggelige timer med fiduser fra min egen 
tid som engageret i diverse blade, aviser og netaviser 
siden mit 14. år var jeg klar til køre hjem til familien i 
Gilleleje, men så lød det fra redaktionen: ”Vi vil gerne, at 
du kommer igen på onsdag”. Og der blev jeg fanget i en 
”fælde”! For den 1. februar i år har jeg været med i 
arbejdet i 20 år med skiftende ledere og medlemmer af  

          redaktionen.  
 Et meningsfyldt arbejde 
Det har været det mest hyggelige (og krævende) frivillige arbejde, og jeg har været aktiv hver 
onsdag formiddag i de mange år. Jeg er stadig med på holdet og finder det også stadigvæk meget 
meningsfyldt at være med til at give de for tiden 100 brugere (blinde, svagsynede, ordblinde eller 
har andre vanskeligheder med at læse) en avis på en normal måde, en 80-minutter lang cd-rom 
med nyheder fra Gribskov Kommune og lidt fra verden uden for kommunegrænsen.  

 
Vi sakser artikler fra Ugeposten og Frederiksborg Amts Avis, inden vi kommer og producerer 
Lydavisen i fællesskab. Udover 20-årsveteranen består redaktionen af Jytte Hansen fra Græsted og 
Kirsten Hørup og Hans Laurits Jørgensen fra Gilleleje. De tre ’nye’ nærmer sig alle 10-års jubilæet, 
og vi har gennem årene haft et særdeles godt arbejdsfællesskab.  
 
’Kommunen’ betaler udgifterne 
Vores arbejdsgiver, Gribskov Biblioteker, betaler alle udgifter ved den ugentlige Lydavis, der 
masseproduceres ved Københavns Biblioteker og efterfølgende sendes til alle brugere onsdag 
eftermiddag. Da det postale system fungerede normalt, havde alle vores brugere en ny lydavis i 
postkassen dagen efter vores arbejde.   
20-års jubilaren Tage Bechmann. 
 
ET STORT TILLYKKE MED FRIVILLIGJUBILÆET OG TAK FOR DEN STORE OG STABILE INDSATS TAGE! 



 

   
 

Fornyelse af dit medlemskab for 2020 
Måske du ikke lige har tænkt på det, men det er nu tid til at få fornyet dit medlemskab af 
Frivilligcenteret. Det koster 100 kr./år, som privat støttemedlem og også 100 kr./år for 
medlemskab for de grupper og foreninger, som låner lokaler.  
 
Vi sætter stor pris på din støtte til huset, og håber at du  
fortsat har lyst til at støtte os.  

Generalforsamling torsdag 23. april   
Husk at tilmelde dig til spisning ved generalforsamling. Bestyrelsen står for maden, og du skal 
tilmelde dig senest tirsdag 21/4, men gerne før.  
 
Du skal have betalt medlemskontingent for at kunne stemme på generalforsamlingen.  
Dagsorden i henhold til vedtægterne.  
 
Forslag skal være bestyrelsesformanden (hljorgensen44@gmail.com) i hænde senest torsdag      
19. april. Regnskabet kan ses ved fremmøde i FCG efter denne dato eller fremsendes ved ønske på 
mail. 

 

                   
 
Interview om hvad et Frivilligcenter er.  

 
 
Hør et rigtig interessant interview med Frivilligcentrets lederen Tina 
Nørgaard ca. 52 min. inde i videoen nedenfor. Her kan man høre om 
de fantastiske muligheder, der findes i det dejlige hus. 

 

Udsendelsen blev oprindelig sendt fredag 24. januar 2020 på kanal 
Hovedstaden, og du kan gense hele interviewet på nedenstående link: 

 
http://tvnordkysten.dk/aktuel-udsendelse/ 

 



 

   
 

Sundhedscafe-arrangementer i februar & marts: 
Vi inviterer til sundhedscafé i Frivilligcenteret - Fællesskabernes Hus i februar og marts måned.  
 

  
 
Formålet med sundhedscaféen er: at forebygge sygdomme samt at vejlede om, hvordan man lever 
med en kronisk sygdom, og ikke mindst at forhindre at sygdomme bliver værre. 

Søndag 23. februar – Indendørs motion 
Hjerteforeningen Gribskov har arrangeret fælles indendørs motion med introduktion af 
fysioterapeut Evelyn. En stol i hjemmet kan bruges til meget – kom og se – og prøv selv!   
Alle kan være med. 
 
Tid og sted:  23. feb kl. 10.30 i Frivillighedscenter Helsinge,  

Vestergade 4, Helsinge. 
 
Tilmelding på Hjerteforeningen Gribskovs hjemmeside: 
https://gribskov.hjerteforeningen.dk/ 

Tirsdag 25. februar - En sund og værdig død 
Tænker du på, hvordan du kommer herfra? Hvordan afslutningen på dit liv kan blive lige så 
værdigt, som det liv du har levet? Har du haft drøftelser med dine pårørende om, hvad der 
betyder noget for dig i livets sidste fase? Kom og hør hvilke overvejelser der er gode at gøre, for at 
du kan få en værdig afslutning på dit liv og få ro i sjælen. Der vil være plads til spørgsmål og en 
drøftelse om emnet. 
 
Oplægsholder: Sjælesorger & sygeplejeske Søster Christensen-Svendsen 
  
 
Tid og sted:  25. feb kl. 17-19 i Frivilligcenteret,  

Holtvej 8, Græsted.  
 
Tilmelding senest 24. feb. til Frivilligcenteret, som er vært  
ved arrangementet. 
 



 

   
 

Flere Sundhedscafe-arrangementer i februar & marts: 
 
Mandag den 2. marts – Opstart af motivationsgruppe 

Diabetesforeningen starter en Motivationsgruppe på mandage.  
 
Det er et 12 ugers forløb (9 mandage), hvor der hver gang tilberedes et 
måltid mad efter Diabetesforeningens principper samt motioneres og 
snakkes. Deltagelse er gratis, men der betales for maden, som 
tilberedes og spises sammen. 
 
Tid og sted:  Første gang er den 2. marts kl. 17 på  

Bjørnehøjskolen, Thorsmosevej 18,  
Annisse Nord. 

 

Tilmelding og information hos instruktøren, Jørgen Jørgensen på  
tlf. 20 74 61 76 eller mail: jj@atmc.dk . 

 

 
Onsdag den 4. marts - Børnebørnenes madværksted  

Børnebørnenes madværksted er et sjovt og sundt madkursus for børnebørn  
og bedsteforældre. Man deltager på kurset i ’par’ det vil sige, at man tilmelder  
sig sammen som barn og bedsteforælder.  

 
Man mødes over fire kursusgange: 4. marts, 11. marts, 26. marts og 16. april, hvor madlavning, 
dialog og hyggeligt samvær er i centrum. Hver kursusgang afsluttes med fællesspisning.  

Tid og sted: Første gang er den 4. marts i Skolekøkkenet på Nordstjerneskolen i Helsinge 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilmelding om mere info på Hjerteforeningen Gribskovs hjemmeside:             
https://gribskov.hjerteforeningen.dk/ 



 

   
 

Flere Sundhedscafe-arrangementer i februar & marts: 
 
Tirsdag den 24. marts 2020 - Medicinsk behandling til mennesker med KOL                            

Sygeplejerske Anja Berrill fra Lungemedicinsk afdeling på Frederikssund Hospital gennemgår 
forskellige behandlingsprincipper til mennesker med KOL. 
Der gennemgås også forskellige devices til inhalations-medicin.  
Så medbringe din egen medicin og få tjekket din inhalations- 
teknik. Alle er velkomne. 
 
Tid og sted:  24.marts kl. 16:30-18:30 i Frivilligcenteret,  

Holtvej 8, Græsted  
 

Astma/Allergi Norsjælland-Lungeforeningen er arrangør. 
 
Tilmelding senest 22/3 til Frivilligcenteret på tlf. 4839 4930 eller  
mail: kontakt@frivilligcenter-graested.dk.                Anja Berrill 

                           Psykomotorisk terapeut og sygeplejeske 

 
Søndag den 29. marts 2020 - Hjertemotion  

Lokalforeningen har arrangeret en travetur i Valby Hegn 
 
Tid og sted: Vi mødes ved parkeringspladsen ved Bukkarvej i Valby Hegn kl. 10.00 

Tilmelding på Hjerteforeningen Gribskovs hjemmeside  

https://gribskov.hjerteforeningen.dk/ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Stop for lokalelån i Arkivet / Status på flytning 
Grundet den kommende flytning af FCG til Lokalhistorisk Arkiv er det behov for at lave en 
ombygning og rokade af Arkivet hen over de kommende måneder. Det vil derfor kun være muligt 
for FCGs brugere at låne 1. sal på Arkivet indtil søndag 16/2. Efter denne dato vil lokalerne indgå i 
byggeprocessen.  
 

Frivilligcenterets ledelse har deltaget i et par planlægningsmøder  
med kommunens administration, og jfr. deres tidsplan vil FCG skulle  
flytte i august med en ibrugtagning af de nye lokaler i september.  

 
Dette medfører ingen ændring i forhold til lokalebookingerne p.t.. 
 
Vi skal holde jer orienteret, så snart der er nyt.  

 



 

   
 

Nye selvhjælpsgrupper 

Der startes 3 nye grupper op i løbet af februar og marts.  
  

▪ Ungegruppe for unge i gymnasiet 
I samarbejde med gymnasiet startes en ungegruppe op. Det kan være svært at håndtere livet 
alene som ung. Denne gruppe giver et frirum til at tale om det, som er svært. 
Psykolog Erik Støvring og psykoterapeut Lisbet Østensgaard leder gruppen. 
 

▪ Mandegruppe ”Kom videre mand” 
Gruppen er et tilbud til mænd, som gerne vil videre i deres liv. De får nye redskaber til at tackle 
dagligdagens vanskeligheder (fyret, skilt, syg, stresset, flyttet, pensioneret, ensom, savner venner). 
Allan Johansen leder gruppe.  
 

▪ Samtalegruppe med meditation 
Dette er en samtalegruppe med meditationsøvelser. I gruppen er der mulighed for at få ny 
inspiration, overskud, ny viden og nyt netværk. Gruppen starter tirsdag den 18. februar kl. 17-19, 
og kører hver 14. dag. Helle Gregersen og Nickitta Hartnack leder gruppen.  
 
Tilmelding til grupperne via FCG – spørg efter Gudrun Qvist, selvhjælpskoordinator. 
 

 

”Selvforsvar for alle” er flyttet til onsdag kl 19  
Kom til ”selvforsvar for alle”, som bygger på den traditionelle ju-jitsu, iblandet Bando. Alle kan 
være med, uden forudsætninger og uden at være supermænd – tag gerne hele familien med.  
 
Målet er at give deltagerne nogle teknikker, der gør dem i stand til at forsvare sig, enkelt og 
effektivt. 
 
                          Vi sætter ingen grænser for  

                deltagelse, hverken i forhold  
                                                                til alder eller køn.  

                Vores udgangspunkt har været  
                at give f.eks. kvinder en forståelse  
                af, at styrke og modstandskraft  
                ikke kun er et spørgsmål om  
                muskelmasse - teknik kan give  
                tryghed.  

 
Vi er to trænere til stede i den store sal i Græsted Syd, Jan Most og  
Leif Jaensson. Vi har en baggrund i henholdsvis judo, ju-jitsu og burmesisk kampsport, og vi har 
sammensat det bedste fra disse sportsgrene.  
 
Tid og sted: Træning foregår onsdage kl. 19-21, og deltagelse er gratis. Vel mødt! 



 

   
 

DødsCaféen holder flyttedag 
I et år har DødsCaféen holdt til i Græsted Frivilligcenter. Der har deltaget mange lokale 
mennesker, og der er dukket nye hoveder op hver gang. Formålet er at bryde tabuet omkring 
døden, og derfor har caféen nu valgt at drage videre til en ny destination: Gilleleje. 
 

Tid og sted:  tirsdage 18/2, 24/3, 28/4, 26/5, 16/6 Alle dage kl. 19-21. 
Gilleleje Gamle Posthus, Gilleleje Stationsvej 6, 3250 Gilleleje  
 

Er du nysgerrig på livet og døden? Så kom og del dine tanker, følelser, spirituelle oplevelser, 
spørgsmål i forhold til det eksistentielle i livet. Måske du vil opleve et større nærvær og intensitet i 
dit daglige liv. Rummet er trygt, konfidentielt og ikke dømmende. Alle er velkomne, det kræver 
ingen forudsætninger at deltage.  
 
Det er ikke at betragte som en sorggruppe, og der ydes ikke terapi. Dødscaféerne vil blive slået op 
på Facebook og på dette link: www.deathcafe.com. Ved spørgsmål kontakt Søster Christensen-
Svendsen, sosch@live.dk, tlf. 2283 1013. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mød os på BLIK 
Skolens Venner - Gribskov holder ”Åbent Hus” i BLIK, Græsted Bibliotek 
 

▪ Onsdag d. 12 / 2  kl. 14 – 15.30 
▪ Onsdag d. 19 / 2  kl. 14 – 15.30 
▪ Onsdag d. 26 / 2  kl. 14 – 15.30 

 
Vi gi’r en kop kaffe/te og et stykke kage og fortæller  
om det at være Skoleven på en af skolerne i Gribskov Kommune. 
 
Hør om vores erfaringer og dine muligheder. Få mere at vide:  
Merete Drud          2840 4550 / email md@skolensvenner-gribskov.dk  
Kjeld F Brodersen 6145 2411/ email kfb@skolensvenner-gribskov.dk 
 
Skolens Venner – Gribskov er en forening som har eksisteret i ca. 3 ½ år.  
Vi er ledet af frivillige, og vi har Skolevenner på 6 offentlige og private skoler i Gribskov Kommune.  
Skolens Venner samarbejder med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen og støttes af TrygFonden. 

 
 
TN/7.feb.2020 

 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du gerne 
vil have bragt i det 
næste nyhedsbrev?  
 
Deadline er 20/2  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcenter
-graested.dk 
 


