
 

 

Nyhedsbrev september 2020 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
25 års jubilæum blev fejret 29/8 og nye lokaler præsenteret 

  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK for en skøn 
dag, gaver og 
donationer fra:  
Rema1000  
Esbønderup, 
Netto Græsted 
Kvickly. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Billede fra generalforsamlingen i 2019 i Glimt 

 Ansøgningsfrist for §18 midler for året 2021 er 1. okt.   
  

Hvem er puljens målgruppe?   
Midlerne i puljen skal anvendes til gavn for borgere i 
Gribskov kommune. Både organisationer, foreninger samt 
mindre grupper, der yder en frivillig indsats på det sociale 
og sundhedsmæssige område, kan søge tilskud.  

  
Hvad lægges der vægt på i tildelingen af tilskud?   

• at aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft  

• at indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie   

• at den frivillige indsats er en væsentlig del af virket  

• at aktiviteten er lokalt forankret  

• at foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud  
 

Midlerne er fordelt i to puljer:   
Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter (Puljen kan søges hele året)  
Pulje 2: Drift af eksisterende aktiviteter (Deadline for ansøgninger 1. oktober 2020)  
  
Læs mere og find ansøgningsskema på dette link: https://www.gribskov.dk/borger/kultur-fritid-
og-frivillige/foreninger-og-frivillige/soeg-tilskud/tilskud-til-frivilligt-social-arbejde-18/  
  
Lav en aftale med Frivilligcenteret, hvis du har brug for hjælp til budgettet eller ansøgningen. 
 

Tilmeld dig til FCGs generalforsamling   
Der afholdes generalforsamling tirsdag 29/9 kl. 19-21. Tilmeldinger fra april er slettet, så du skal 
tilmelde dig igen, hvis du ønsker at deltage. Tilmelding i receptionen senest 26/9, men gerne før, 
så vi kan vurdere, om vi skal være i Frivilligcenteret eller flytte til kantinen på skolen. Deltagelse via 
teams / pc muligt hjemmefra (kræver e-mail og kamera på pc). Der serveres kaffe og kage. 
 
Du skal være medlem for at kunne stemme til generalforsamlingen. Forslag skal sendes til 
bestyrelsesformanden senest 15/9 på: hljorgensen44@gmail.com.  
 

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

 



 

 

”Selvforsvar for alle” starter igen mandag 21. september   
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. Ta’ gerne hele familien 
med.   
  
Målet er at give dig nogle teknikker, der gør dig i stand til at forsvare dig, enkelt og effektivt.  
 

  

Alle kan deltage uanset alder eller køn. Vores udgangspunkt er at give f.eks. kvinder en forståelse 
af, at styrke og modstandskraft ikke kun er et spørgsmål om muskelmasse, men at teknik kan give 
dig en tryghed.   
  
Vi er to trænere, 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 mandage kl. 14-15:30 fra 21/9 i Frivilligcenteret, Græsted Stationsvej 
8, lokale Oasen.  Deltage er gratis. Vel mødt!  
 

 

Fællesskabsstafet 19-24. september  
Stafetten sættes i gang lørdag 19/9 kl. 10 i Gribskolen Græsteds  
skolegård og vil bevæge sig rundt i Græsted, hvor der vil være 
små aktiviteter, som du kan deltage i så som zumba, lær at  
tænde bål, se miniton spille, veterantoget kører og gå med  
sundhedscaféen.  
 

Hold øje med programmet på facebook: fællesskabsstafet gribskov     
Stafetten bevæger sig rundt i hele kommunen til og med torsdag 24/9, hvor den slutter ved 
gadekæret. Der vil også være aktiviteter i dit lokalområde, så se opdateringerne og billederne på 
facebook. 



 

 

Tomatfestivalen bliver skubbet til tirsdag 6. oktober kl. 17:30  

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. 
 
Grundet coronaen og ændringer i Fællesskabsstafetten har vi  
måttet omdisponere så tomatfestivallen er skubbet til tirsdag  
6. oktober. 
  
Husk at indsende dine billeder og give os besked på, hvilken  
kreation, som du gerne vil udstille.  
 
Til gengæld byder vi på en lækker tomatsuppe med hjemmebagt brød og en god snak om hvordan 
det er gået med dyrkningen. Kom til en hyggelig aften. 
 
Så send fluks billeder af tomater /planter samme med jer. Brug fantasien og lav et skørt billede – 
det mest fantasifulde kåres til festivalen med en præmie. Send dine billeder til: 
kontakt@frivilligcenter-graested.dk.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 

 

Foredrag / Debat aften: ”Hverdagsmagi” afholdes mandag 19/10 
 
Grundet corona blev foredraget udskudt og afholdes nu mandag 19/10. Psykolog og lifecoach 
Rebecca Burr kommer og holder et spændende foredrag kl. 19-21. 
 
Foredraget vil omhandle hvordan du kan udvikle dit hverdagsliv og få mere livsglæde, livskvalitet, 
nærvær og nydelse ud af det. Der vil være tid til spørgsmål og til at få nogle gode drøftelser om 
emnet. 
 
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.  

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Indstilling til handicapprisen – deadline 10. okt.                    
Gør du eller nogle i dit netværk en indsats for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed? 
Eller kender du nogle som gør det? 
 
Det kan være måden forskellige aktiviteter bliver arrangeret på, særlig hensyn I tager, konkrete 
indsatser, arrangementer eller noget helt andet. 
 
Så kan du nu indstille den / dem, der står bag indsatsen til årets Handicappris, som er på 5.000 kr.. 
 
Handicapprisen gives til mennesker og organisationer, der har 
gjort en særlig indsats for at fremme mulighederne for, at 
borgere med handicap kan deltage i samfundslivet.  
Det kan være mange former for handicap – også de mindre 
synlige handicap.  
 
Har du et forslag til hvem der skal have Handicapprisen 2020,  
så send dit forslag med begrundelse senest den 10. oktober 
2020 til gribskov@gribskov.dk, att. Handicaprådet.  
 
Du kan læse mere om prisen, kriterier og formål på kommunens 
hjemmeside www.gribskov.dk/handicappris  
 
 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du gerne 
vil have bragt i det 
næste nyhedsbrev?  
 
Deadline er 25/9  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcenter
-graested.dk 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

Dette spændende 
projekt har sit 
først arrangement 
på lørdag 12/9 i 
Helsingør. Hvis du 
er hurtig kan du 
måske stadigvæk 
nå at få en plads 

     . 
 
Alle kvinder er 
velkomne og 
næste 
arrangement er i 
Frivilligcenter 
Græsted regi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste arrangement i kvindenetværket Dronningernes Nordsjælland 

Torsdag 22/10 kl. 13 - 16 besøger vi Munkeruphus og ser den opsigtvækkende udstillingen af den 
internationalt anerkendte lydkunstner Jacob Kirkegaard, der i sine seneste værker skruer op for lyden af 
menneskets fremmedgjorte forhold til affald og døden.  
 
Vi får en rundvisning og en travetur i den skønne natur og går gennem Dronningekløften til stranden. Der er 
også tid til en kop kaffe. Begrænsning på antal af deltager, som fordeles efter først til mølle. Mere om turen 
i næste nyhedsbrev. Tilmelding til kontakt@frivilligcenter-graested.dk.  



 

 

Farvel og velkommen hos Familievennerne  
 

Gennem 6 år har Pernille Jellinggaard med sikker og innovativ hånd kørt 
Familievennerne, som støtter børnefamilier i krise med en frivillig 
hjælper 2 timer om ugen.  
 
Det har rigtig mange familier og venner haft stor glæde af og vi vil 
derfor gerne takke hende for den store indsats, og det gode 
samarbejde. 
 

God vind fremover Pernille      . 
 

Ny koordinator hos familievennerne er Britt Lyndgaard. 

Hun er uddannet cand.mag. i kommunikation og psykologi, og        
har arbejdet i 3 kommuner indenfor det sociale område & i KL.  

Derudover har hun været frivillig aktivitetsleder i Røde Kors for                              
familier og familievenner.   

Et stort velkommen til Britt, som vi glæder os til at samarbejde med. 
________________________________________________________________________________ 
 

Café Liv & Død 

Tid: Mandag 21/9, Tirsdag 20/10, Tirsdag 17/11, Tirsdag 15/12 kl. 19-21 

Sted: 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 i samvær med andre, som har 
lyst til at være sammen om dette uudtømmelige og givende emne.  

Grundet Corona er tilmelding nødvendig via begivenheden på Facebook, klik på Deltager eller send 
en mail på nedenstående e-mailadresse. Vi passer på hinanden.  

Ved spørgsmål kontakt Søster Christensen-Svendsen, sosch@live.dk , mobil 2283 1013. 

 
 



 

 

Ledige tider i Genbrugsteltet De Gode Ting  
Der er ledige tider for foreninger og grupper, som ønsker at tjene en skillinge i år. Gå ind på 
hjemmesiden degodeting.dk, og book en tid. 
 
Der er ledige weekender i den kommende tid, så skynd dig ind og book. Foreningen De Gode 
Ting arbejder på også at få åbnet teltet i Højelte, hvis der er tilstrækkelig interesse blandt 
foreningerne.  
 
Teltet i Skærød er åbent fredag, lørdag og søndag kl. 9-17, hvor der kan afleveres gode ting til 
genbrug og sælges på loppemarked.  

 
  
Spred gerne i jeres netværk, at genbrugstelt er åbent, og at man kan få en weekend. Foreninger og 
grupper med almennyttigt formål kan booke og holde loppemarked med de indleverede ting.  
  
Er I interesseret i en weekend, men har udfordringer i forhold til antal dage, manglende svar, 
bemanding eller andet hører vi gerne fra dig. Kontakt Tina i Frivilligcenteret. 
 

Ferielukket i uge 42 
Frivilligcenterets administration holder ferie i uge 42, og der vil derfor ingen bemanding være i 
huset.  
 
Husk at henvende dig i god tid, hvis din aktivitet fortsætter i ugen og I derfor skal have adgang til 
huset.      TN 10/9-2020 


