
 

   
 

Nyhedsbrev juni 2020 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 

 
 
Velkommen tilbage 
Vi glæder os meget til at åbne for jer alle næste uge og derved få mulighed for at ønske hinanden 
en god sommer efter den lange corona relaterede lukning. 
 
Genåbning af FCG 
Vi åbner Frivilligcenteret for aktiviteter fra mandag 8/6. Der vil dog være en begrænsning på 
antallet af brugere i de enkelte lokaler på henholdsvis: 

• Det store lokale 10 m/k 

• It-lokale 8 m/k 

• Det lille lokale 3 m/k 

Antallet i det store lokale skyldes, at vi samtidig er i gang med at pakke ned til den kommende 
flytning, og der vil derfor stå flyttekasser og møbler i lokalet, da vi forventer at skulle pakke 140 
kasse, som skal stå klar 26/6.  
 
Retningslinjer for brug af lokalerne fremsendes senest fredag 5/6 og lægges på hjemmesiden.  



 

   
 

Flytning 

Nu er vi tæt på flytningen af Frivilligcenteret, og vi vil derfor de kommende 3 uger (8 – 26/6) pakke 
alt ned til flytningen, som finder sted i juli.  
 
Vi håber derfor for din forståelse for flytterodet og andre utilsigtede problemer i de kommende 
uger. Ring endelig hvis du har spørgsmål i den henseende.

 
 
Sommerferielukning og åbning på ny lokation 
Frivilligcenteret holder sommerferielukket og flytter i løbet af ugerne 27-31 (29/6-2/8). Lokalerne 
på Holtvej kan ikke bruges i denne periode. 
 
Vi åbner således Frivilligcenteret i de nye lokaler, Græsted Stationsvej 8 mandag 3/8 kl. 9, og 
glæder os til at byde dig velkommen i de dejlige, nyrenoverede lokaler.  
  
Du kan booke lokale fra denne dato efter sommerferien. Ring evt. hvis du ønsker et lokale et 
tidspunkt, hvor der umiddelbart er optaget, da vi får flere lokaler på den nye adresse.  

Ny dato for FCGs generalforsamling bliver tirsdag 29. september   
Vi har nu fastlagt en ny dato for vores generalforsamling, og det bliver tirsdag 29/9.  
Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu.  
 
Regnskabet kan ses ved fremmøde i FCG eller fremsendes ved ønske på mail.  
                   
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   
 

Tomatfestivalens faser & tomatcafé  
Første fase (maj)af tomatfestivalen, hvor der blev udleveret hele 94 tomatplanter, løb af stablen i 
dagene 25-28. maj. Det var skønt at opleve, at så mange har lyst til at engagere sig og være med til 
at skabe Nordsjællands første tomatfestival.  
 
Vi er nu i den anden fase (juni- juli), som indeholder en tomatcafé, hvor du kan få hjælp til at din 
dyrkning bliver en succes. Som tomatfamilie passer du din plante og nyder at se den gro, tager et 
par billeder hen over sommeren, og sender dem til kontakt@frivilligcenter-graested.dk. Vi vil 
bruge nogle af billederne til en fernisering, så det bliver synligt, hvor mange vi er sammen om at 
skabe tomatfestivalen. Du kan også være medskabende uden en tomatplante ved at være kreativ 
på andre måder f.eks. strik en sweater, mal et billede, klip en tomat mosaik eller andet, hvor du er 
inspireret af tomater og medbringer det til udstillingen i efteråret.  
 

 

          Tomatcafé: 15/6 kl. 19-20 
 

          Emner:  Knibning af sideskud 
 Gødning 
 Opbinding  
 Skadedyr   
 Udluftning i drivhus 

 
 
Tina Laugesen fra Tomatdatabasen (leverandør af planterne) vil stå for tomatcaféen og besvare 
spørgsmål i juni og august. Tilmelding til caféen senest 12/6 i FCG. Max. 10 deltager i juni.  
 
  
 

               Tomatcafé: 10/8 kl. 19-20 
 

                                          Emner:  topskud 
      turbomodning af tomater   
      hygiejne i drivhus  
      fermentering af egne frø  
 

 
 
I tredje fase (august) planlægges afholdelsen af selve tomatfestivalen og her kan man melde ind 
med det, som man ønsker at udstille.  
 
Fase fire er selve tomatfestivalen, som afholdes i september – dato følger senere, og hvor vi håber 
der også vil være mulighed for at smage på hinandens fremavlede tomater, samt at lave mad med 
tomater fra alle familierne.  Fase fem vil så indeholde den videre planlægning af den næste 
tomatsæson samt vintertomater.                TN/3. juni 2020 


