
 

   
 

Nyhedsbrev marts 2020 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

Sundhedscafe-arrangementer i foråret: 
Vi inviterer til sundhedscafé i Frivilligcenteret kendt som Fællesskabernes Hus i foråret.  
 
  
 
 
 
 
 
 
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. 

 
Opstart mandag 2. marts og ny motivationsgruppe til efteråret 

 
Diabetesforeningens første Motivationsgruppe starter i dag mandag 
2/3. Det er et 12 ugers forløb, hvor der tilberedes et måltid mad efter 
Diabetesforeningens principper samt motioneres og snakkes.  
 
Grundet den store interesse for at deltage i motivationsgruppen 
planlægges der i skrivende stund at køre et hold igen efter 
sommerferien.   
 
Tilmelding og information hos instruktøren, Jørgen Jørgensen på  
tlf. 20 74 61 76 eller mail: jj@atmc.dk . 

 

 
 

Tirsdag 10. marts – Kan du genkende demens, når du ser den?  
Gigtgruppen inviterer til foredrag med Demenskoordinator ved Gribskov kommune Irma Kjeldsen. 
Hun vil give os indsigt i, hvordan vi nemmere kan komme til at forstå den sygdomsramte.  
Det er vigtigt for os at lære at lægge mærke til de tegn, der er, når de første tegn på demens 
dukker op. Desværre er demens stadigvæk et meget tabu belagt emne, og vil de gerne hjælpe med 
at lave om på. 
 
Tid: 10. marts kl. 14 
Sted: Frivilligcenter Græsted, Holtvej 8, Græsted  
Tilmelding: Til Lilian på mail: lilian@hoejer.nl 



 

   
 

Tirsdag den 24. marts - 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 - 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/ 

Tirsdag 12. maj - Styrk dine gode bakterier – og få en sund tarmflora 
Forskning viser, at vores tarmflora har stor betydning for vores velbefindende. Foredragsholder 
Helle Forum, som bl.a. har beskæftiget sig med skønhedsjournalistik og er uddannet enheds-
terapeut (om at bevare sundhed og balance i sjæl og krop) har interesseret sig for bakterierne i 
vores tarme gennem flere år. Hun vil på en let og overskuelig måde komme ind på, hvordan du kan 
styrke dine gode bakterie.  
 

Foredraget sigter mod at give en grundig og seriøs, men samtidig enkel og 
overskuelig indføring i bakteriernes fascinerende univers, deres omfattende 
samarbejde med vores humane celler – og deres umådeligt store betydning 
for vores sundhed og velvære, fysisk som psykisk.  

Hun kommer naturligvis ind på, hvordan vi bedst styrker vores gode bakterier, 
ligesom der redegøres for, om og hvornår probiotiske kosttilskud kan være 
relevante, sådan at man som tilhører bagefter er godt rustet til at bruge den 
nye viden i sin egen hverdag.      

Tid og sted: Tirsdag 12. maj kl. 19 – 21 i FCG, Holtvej 8, Græsted. 
Tilmelding:  Senest mandag 11. maj til Frivilligcentret. 



 

   
 

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. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Nye interviews fra Frivilligcenteret.  
 

Lis Silkeborg, som er tovholder for depressionsgruppen i FCG er blevet 
interviewet af TV-Nordkysten. I interviewet kan du høre, hvordan det 
foregår i gruppen hver mandag. Hun deler også gavmild ud af hendes 
private oplevelser med at være ramt af en depression.  
 
Er du eller en som du kender ramt af en depression? Så er denne 
gruppe måske noget for dig. Klik ind på interviewet minut: 1:22 - 1:36 
og høre mere…  

 

http://tvnordkysten.dk/aktuel-udsendelse/ 
 
Længere fremme i udsendelsen på TV-Nordkysten er der nyt om den 
kommende selvhjælpsmandegruppe ”Kom videre mand”, som Allan er 
tovholder på. Gruppen er et seriøst tilbud til mænd, som gerne vil 
snakke med mænd om det, som er svært, og starter op 24. marts kl. 17. 

   

Gå til minuttal 1:36-2:00 i interviewet for at høre interviewet. 
 

Udsendelserne blev sendt fredag 21. februar 2020 på kanal Hovedstaden, og du kan gense hele 
interviewene på nedenstående link: http://tvnordkysten.dk/aktuel-udsendelse/ 



 

   
 

Er du vores nye bisidder? Deltag i kursus slut april 
En bisidder er en uvildig person, du kan have ved din side, under samtaler med f.eks. kommunen, 
lægen eller en anden offentlig myndighed. En bisidders rolle er at støtte dig ved sin tilstede-
værelse, og ved være et sæt ekstra øjne og øre. 
 
En bisidder er en person, som hjælper dig med at få overblik. 
En person, som kan hjælpe dig til at beslutte, hvad det er, at du vil have ud  
af et møde eller et forløb, og hjælper dig til at gennemføre det. En bisidder  
respekterer, at det er DIN sag, og at det er dig, der taler. 
 
Vi er en gruppe frivillige, som har besluttet os for at stille os til rådighed som bisiddere for at sikre, 
at alle har mulighed for at få en fair behandling. Har du lyst til at være med? 
 
Der er kursus for nye bisiddere i slutningen af april,  
så kontakt FCG for at høre mere. 
        
 

Nye selvhjælpsgrupper 

Samtale og meditationsgruppen er kommet godt fra start, og der vil i den kommende tid starte 2 
nye grupper:  
  

▪ 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. Første gang tirsdag 24. marts kl. 17 – 19. 

 
Vil du høre mere, og evt. tilmelde dig, så kontakt selvhjælpskoordinator Gudrun Qvist i 
Frivilligcenteret Græsted. 
 

 

Stop for lokalelån i Arkivet 
Til orientering er kalenderbookingsdelen nu rettet til så det atter kun er muligt at booker lokaler 
på Holtvej og ej i Arkivet mere grundet ombygningen. Såfremt du ikke kan finde ledige lokaler hos 
os på det ønskede tidspunkt, så tøv ikke med at kontakte os for at drøfte andre muligheder.  
 

Frivilligcenter 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.  



 

   
 

Web-redaktør/master søges 
Vi søger en frivillig hjælper til at sørge for at få vores hjemmeside opdateret løbende.  
Så har du erfaring med programmeringssproget Joomla eller er frisk på at lære det, så hører vi 
gerne fra dig. Om du er studerende, pensionist eller på arbejdsmarkedet er ikke afgørende. 
 

Du får mulighed for at blive en del af et velfungerende 
fællesskab af ca. 60 frivillige, som hjælper med at holde 
Frivilligcenteret kørende.  
 
Vi forventer, at du kan bruge ca. 4-6 timer om måneden, 
og har lyst til at holde siden levende og up-to-date. 
 
Du kan udføre det meste hjemmefra, men vi vil være 
glade for at se dig et par gange/mdr.. Kontakt Tina 
Nørgaard, leder af FCG for en snak om opgaven.  

Vi glæder os til at høre fra dig      .   
        

 
E-sport søger frivillige til event i første weekend af maj  
Blistrup E-sport er en nyopstartet forening (start nov. 2019), som hører under Blistrup Skytte og 
Idrætsforening (BSI). Her kan børn og unge gå til e-sport sammen med deres venner eller komme 
og få nye venner. Der lægges meget stor vægt på, at de unge snakker pænt og lærer om, hvordan 
man skal opføre sig i den digitale verden. Der foregår man-torsdag kl. 15:30 - 19:30, og p.t. er der 

72 medlemmer      .  
 

I maj holdes der for første gang ”Lan event”                 
dvs. en hel weekend, hvor unge mødes og 
spiller, og til dette søger E-sport flere 
frivillige hjælpere til at holde styr på de unge 
mennesker. Som udgangspunkt kan man 
melde sig til en 4 timers vagt.  
 
Så har du lyst til at hjælpe vores unge med at 
hygge sig i trygge rammer? Eller vil du gerne 
støtte op om lokale initiativer? Så er dette 
noget for dig.  
 
Tid:  Eventen løber fra 1. - 3. maj 2020.  
Sted:  Blistrup hallen. 
Forplejning: E-sporten søger for mad og drikke.  
Kontakt:  Kenneth fra E-sport på tlf. 2025 

3259 eller  Info@blistrupesport.dk 
og hør mere om eventen.  



 

   
 

Gribskov Kommune inviterer til workshop: 
 
 
 
                  Se mere på bskov.nemtilmeld.dk/667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 

Bor du i Græsted og /eller har du  
interesser i udvikling af lokalområdet? 
 
Gribskov Byråd inviterer til fælles dialog om Græsted og omegn den 31. marts. 
 

Formålet med mødet er, at byrådet lærer jer i lokal -
området bedre at kende, og bliver klogere på jeres syn på, 
hvilke potentialer området har.  
 

Hvilke aktiver og kvaliteter har området? Hvilke udviklingspotentialer ser borgere, foreningerne og 
virksomheder? Hvad kan vi gøre sammen? 

Mødet i Græsted er det ottende af Byrådets dialogmøder med lokalsamfund ud af en række på 
tolv møder. 

Tid: Mødet holdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.30 - 21.30  
Sted: Kantinen på Gribskolen, Græsted afd., Stationsvej 10, 3230 Græsted 
Tilmelding:  Senest torsdag den 26.3 på: gribskov.nemtilmeld.dk/672/  



 

   
 

Og julen varer lige til påske… stemningsbilleder fra pyntning, planlægning og juleaften… 

 

              
      
 
Påskelukket 

Administrationen holder lukket i dagene  
op til påsken dvs. mandag 6/4 til onsdag 8/4. 
 
Det betyder, at der er ingen, som låser huset  
op og i samt besvarer telefoner & mails.  
 
Hvis du og din gruppe / forening ønsker at bruge  

            Frivilligcenteret disse dage SKAL I derfor have en nøgle.  
            Kontakt receptionen for at få en nøgle. 

 
        
 

  
Stemningsbilleder fra nytårskuren.      

TN/2. marts 2020 

Materiale til 
næste nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du 
gerne vil have 
bragt i det næste 
nyhedsbrev?  
 
Deadline er 20/4  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcent
er-graested.dk 
 


