
 

 

Nyhedsbrev august 2020 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 

Velkommen tilbage efter sommerferien 

 
 
Der er blevet arbejdet hårdt for at få de nye lokaler klar til åbningen 3/8, så vi håber, at I bliver lige 
så glade for dem, som vi allerede er. Vi findes nu på Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted. 
 

 
 

Corona og rengøring 
Virussen er stadigvæk iblandt os, så vi vil minde om, at du fortsat skal sørge for at holde afstand, 

minimere fysisk kontakt samt vaske / spritte hænder straks efter din ankomst og inden brug af 

lokale samt jævnligt under dit besøg i centeret. På den måde passer vi bedst på hinanden.  
 
Der er håndsprit og bordsprit tilgængeligt i lokalerne, og ved indgangen. 
  
Vi sørger for dagligt ved åbningen at spritte flg. af: tastaturer,  
køkkengreb, toiletter samt dørhåndtag.  
 
Vi beder jer sørge for altid at spritte borde, stolehåndtag samt toilettet af før og efter brug.  



 

 

Fejring af 20 års jubilæum 

Vi inviterer til 25 års jubilæum med Åbent Hus i nye lokaler  

 

Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted, også kendt som Fællesskabernes 
Hus, inviterer til  jubilæum med Åbent Hus lørdag 29/8 kl. 14-17. 

 
Har du lyst til at se vores nye lokaler og høre om, hvad du kan bruge 
centeret til, så kig endelig forbi den 29. august.  

 
Alle er velkommen til få en rundvisning, en kop kaffe og et fødselsdagstraktement. Der vil være 
rundvisning i centeret i hold, så der ikke er for mange samlet ad gangen dette under hensyn til de 
på det tidspunkt gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.  
 

Vi håber, at du er nysgerrige på at se stedet 
og ønsker at være med til at forme det. 
Centeret er ikke kun for Græsted borgere, 
men et tilbud til hele kommunens 
indbyggere. 

 
Vi takker nej til fødselsdagsgaver, og beder 
dig i stedet for om at donere et evt. beløb til 
vores mobilepay nr. 30575 eller konto reg.nr. 
5358 konto 0242934. Gavebeløb vil blive 
brugt på indretningen til gavn for brugerne 

     . 
     
Alle er velkommen. Det er gratis at deltage. Tilmelding nødvendig. Vi glæder os til at se dig. 
 
Tid & sted:  Lørdag 29/8 kl. 14-17 i Frivilligcenter & Selvhjælp, Græsted Stationsvej 8, Græsted 
Tilmelding:   Det er vigtigt, at du tilmelder dig, så vi kan styre det samlede antal, og ikke bliver for 

mange. Ring tlf. 4839 4930, skriv på: kontakt@frivilligcenter-graested.dk eller kom 

forbi i åbningstiden mandag -torsdag 9-14, fredag 9-12      . 
Tilmeldingsfrist: Torsdag 27/8 
 ________________________________________________________________________________ 

 

It-cafén er åben 
Er der problemer med din pc? Har du fået en ny bærbar og der skal installeres programmer?  
Er det tid til windows-opdateringer. Driller din e-mail eller e-boks?  
Eller andet, så kom trygt til vores it-café.  
 
Om det er småt eller stort, så har vi kompetente frivillige, som sidder klar 
til at hjælpe dig hver onsdag kl. 12-14.  
Tilmelding ikke nødvendig.  



 

 

 
 
 
 
 

Tilmeld dig til informations-
mødet i aften torsdag 13/8 til 
Tina, Lisa eller Pernille. 
 
Se mail og telefonnumre inde i  
teksten. 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rygepolitik 
Med et nyt hus følger mange nye ting, og for god ordens skyld vil jeg nævne vores rygepolitik.  
 
Det er forbudt at ryge i huset, samt i haven. Der er derfor etableret en rygezone på indgangssiden, 
hvor arkivets gule bygning og frivilligcenterets grå hus mødes (skilt markerer zonen).  

 
Da vi er nabo til en skole med mange børn og unge kan der ske ændringer i, hvor den faste 
rygezone kommer til at være. Vi opfordre dig til at tænke over din rygning, og beder dig om at 

være en god rollemodel      . 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du gerne 
vil have bragt i det 
næste nyhedsbrev?  
 
Deadline er 28/8  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcenter
-graested.dk 
 



 

 

Billede fra generalforsamlingen i 2019 

Ny dato for FCGs generalforsamling er tirsdag 29. september   
Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag 29/9. Alle tilmeldinger fra april er slettet, så du 
skal tilmelde dig igen, hvis du ønsker at deltage. Tilmelding i receptionen senest 26/9.  
 
Du skal være medlem for at kunne stemme. Forslag skal sendes til formanden senest 15/9 på mail: 
hljorgensen44@gmail.com.  
 

Regnskabet kan ses ved fremmøde i FCG  
eller fremsendes efter ønske på mail.  
                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Læse mere her; https://www.gribskov.dk/nyheder/2020/puljen-sammen-om-sundhed-og-trivsel/ 
Ansøgningsfrist 15. september. 



 

 

   En af tomatfamilierne, Per betragter sin nyerhvervede tomatplante. 

Sussie er også tomatfamilie, og ses her med hendes planter. 

Tomatfestivalen afholdes 19. september  
I maj udleverede vi 94 tomatplanter, og det var skønt at opleve, at så mange var engagerede og 
ville være med til at skabe Nordsjællands første tomatfestival.   
 
Siden da har vi afholdt 2 tomatcaféer, 
hvor leverandøren af planterne gavmildt 
delte ud af fakta og erfaringer om bl.a.  
opbinding, gødning, turbomodning og  
fermentering. 
 
Lørdag 19/9 inviterer vi derfor til  
Tomatfestival i forbindelse med Fælles- 
skabsstafetten, og til det har vi brug for  
jeres billeder og forhåbentlig tomater.  
 
Så send billeder af tomater /planter  
samme med jer. Brug fantasien og lav  
et skørt billede – det mest fantasifulde  
kåres til festivalen, hvor der også vil  
være en udstilling af billederne.  
 
Send dine billeder til: kontakt@frivilligcenter-graested.dk. Den flottest tomat skal også kåres. 
Mere information følger i næste nyhedsbrev. 
  
Du kan også være medskaber af festivalen uden en tomatplante – og det ved at være kreativ på 
andre måder f.eks. strikke en sweater, male et billede, klippe en tomat mosaik eller andet, hvor du 
er blevet inspireret af tomater. Skriv til os, hvis du er i gang med at kreere noget, så vi kan tænke 
det ind i udstillingen.  
 

 
Vi håber, at der også vil være mulighed for at 
smage på hinandens fremavlede tomater, 
samt at lave mad af tomater fra tomat-
familierne (afhænger dog af covid-19 
situationen).  

 
 Her ser du Sussie, som har dyrket en  

tomatplante, som er meget højere end 
hende selv.  

 
Hvordan ser dine tomatplanter ud?  
 



 

 

Nye selvhjælpsgrupper 

Der starter 3 nye grupper op i august.  
  

▪ Sorg-og krisegruppe 
Har du mistet en partner, en kollega, et barn, et job eller andet kan man miste fodfæstet for en 
tid. Det kan være svært at håndtere alene. Deltag i gruppen med ligesindede og få vendt det, som 
er svært. Gruppen er startet onsdag 12/8, og der er kun enkelte pladser tilbage. 
Gitte Ernst 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). 
Gruppen er startet tirsdag 11/8. Er du interesseret kan du komme på en venteliste, da gruppen er 
fyldt op. 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 mandag den 17. august kl. 17-19, 
og kører hver 14. dag. Lis Kroghsbo leder gruppen.  
 
Tilmelding til grupperne via FCG – spørg efter Gudrun Qvist, selvhjælpskoordinator. 
 

 
Foredrag / Debat aften: ”Hverdagsmagi” 
 
Psykolog og lifecoach Rebecca Burr kommer og holder et spændende foredrag mandag den 17. 
august kl. 19-21. 
 
Foredraget vil omhandle hvordan vi kan udvikle os i vores hverdagsliv og kan få mere livsglæde, 
livskvalitet, nærvær og nydelse. 
 
Der vil være tid til gode drøftelser. 
 
Kom og bliv inspireret til hvordan du med små forandringer kan forædle din hverdag med nydelse, 
nærvær og eventyr. 
 
Tilmelding til FCG på 4839 4930 eller mail kontakt@frivilligcenter-graested.dk.  
Der er gratis adgang. Selvhjælp Græsted er vært ved arrangementet.  

 
 
 
 
TN 12/8-2020 


