
 

 

Nyhedsbrev august 2021 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Velkommen tilbage 

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen igen efter en solrig sommer. Der er allerede planlagt 
masser af spændende ting, som du kan læse mere om her. 

 

 
Lokale kurser for foreninger og frivillige i Gribskov 

Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted er en del af et kursusfællesskab på tværs af Frivilligcentre i 
Nordsjælland. Vi tilbyder derfor kurser og kompetenceudvikling for frivillige.  
 
Efteråret byder derfor på 6 forskellige kurser, heriblandt kurser om fundraising, rekruttering af 
frivillige, om hvordan man skaber stærke lokale fællesskaber eller hvordan man kan bruge naturen 
i sit frivillige arbejde. 
 
Formålet med kurserne er at styrke, udvikle og inspirerer frivillige i Nordsjælland, samt at udveksle 
erfaringer og ideer på tværs af regionens frivillige. Alle kurserne afholdes således i Hillerød og 
udbydes til frivillige fra hele Nordsjælland. 
 

Se hele programmet og tilmeld dig her:  
Fælles kurser for frivillige i Nordsjælland (nemtilmeld.dk) 

 
 
 

https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/


 

 

Sundhedscafe-arrangementer i august og september 

Vi er nu klar til at invitere til sundhedscafé i Fællesskabernes Hus, Frivilligcenteret. Alle er 
velkomne. Formålet med sundhedscaféen er: at forebygge sygdomme samt at give inspiration og 
viden til, hvordan man kan leve et godt liv med eller uden sygdom. 
 
Mandag 16. august Diabesforeningens motivationsgruppe fortsætter  
De er stadigvæk pladser, så kom og deltag i madlavningen, motion m.v. på en diabetesvenlig 
måde. For tilmelding kontakt instruktør Jørgen Jørgensen tlf. 2074 6176, jj@atmc.dk. 
Tid og sted: Hver mandag kl. 17-20 på Bjørnhøjskolen i Annisse Nord 
 
Onsdag 25. august Fængslende foredrag med Lindy Aldahl 

Mureren Lindy Aldahl fra ”Rigtige Mænd” på DR1 underholder                          
med et levende foredrag om det at ændre livsstil. Han har fået det 
bedre i sin krop, hans humør er bedre end nogensinde før, og han er 
blevet den far for sine børn, som han altid har drømt om. 

Kom og bliv inspireret - uden en hævet pegefinger.   

Tid og sted:  25/8 kl. 19-21 i Glimt.  
Tilmelding:  Senest 18/8 på: kontakt@frivilligcenter-graested.dk eller 

tlf. 4839 4930.  
Medlemspris: 125 kr., For andre deltagere: 175 kr. 
Læs mere her: Lindy_Aldahl.pdf (frivilligcenter-graested.dk)  

 

 
Onsdag 1. september Oplæg om smerter og motion  

Fysioterapeut Mai Juhl, Gilleleje Fysioterapi deler ud af hendes                                                                 
store viden om, hvad smerter egentlig er, og hvor de kommer fra.                         
Er motion godt, når man har smerter? 
Nogle er meget aktive på trods af høje smerter og andre er ikke.  
Der vil være mulighed for at tilmelde sig en selvhjælpsgruppe inden for 
emnet. 

   
Tid og sted: 1/9 kl. 13-15 Frivilligcenter Græsted, som er vært. 
Tilmelding:  Tilmelding senest 26/8, deltagelse er gratis. 

Læs mere her: Mai_Juhl.pdf (frivilligcenter-graested.dk) 

 
Gåture v. Hjerteforeningen 

Tid og sted:  29. august, Esrum sø 5 km, kl. 10 ved p-plads højre side før Esrum Møllegård             

15. september, Tisvilde Hegn v. naturvejleder, kl. 16 på P-plads Asserbo Slotsruin 

mailto:jj@atmc.dk
mailto:kontakt@frivilligcenter-graested.dk
https://www.frivilligcenter-graested.dk/images/Lindy_Aldahl.pdf
https://www.frivilligcenter-graested.dk/images/Mai_Juhl.pdf


 

 

Tirsdag 14. september spis dig stærk og glad i Go´mad. 
Maden er livlinen for mennesker med KOL. Det er gennem maden, at du får kræfterne til at trække 
vejret godt. Diætist Jonna Sylow kommer med gode ideer til, hvordan du skal sammensætte din 
mad. Det gælder både, hvis du er lidt for rund eller hvis du er for tynd – en ernæringsrigtig 
kostsammensætning er vigtig for alle.  
Tid og sted:  14/9 kl. 14:30-16:30 i Frivilligcenter Græsted 
Pris:  Gratis adgang 
Tilmelding:  Tlf. 4839 4930 eller kontakt@frivilligcenter-graested.dk 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Arrangementer både 29/8 og 1/9 – se mere på vores hjemmeside: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fædre gruppe for dig! 

Vil du også gerne være den bedste far? Have mere overskud og nogle at 

dele erfaringerne, som far med? Få værktøjer og ha´det sjovt sammen 

med ligesindede.  Tid og sted: Tirsdage fra 31/8 kl. 17-18 i 12 uger. 

Tilmelding: Kontakt Christina i Frivilligcenteret for at høre mere.  



 

 

 

Torvedag i Græsted 28/8 kl. 10-13 

Traditionen tro afholdes der torvedag på 

Græsted Torv lørdag 28/8 kl. 10-13. Her har 

du mulighed for at have en stand og sælge 

dine produkter eller vise din forening / 

gruppe frem. Du har også mulighed for at 

dele stand med Frivilligcenteret og derved 

blot deltage i noget af tiden. 

Kontakt Frivilligcenteret for at høre mere – vi 

hjælper gerne med og kan på denne måde 

synliggøre jeres aktiviteter.  

 

Enkelte selvhjælpsgrupper kan have ventelister. 



 

 

Kulturnetværk for kvinder 
Netværket er lige på trapperne og vil i år besøge Sagnlandet Lejre,  
Statens Museum for Kunst, Ordrupgaard og Det kgl. Teater.  
Datoer er ved at blive fastlagt, så vil du også være med?  
Kontakt Karoline i Frivilligcenteret.  
 
 

Nordsjællands Vandrefestival 

 

Nordsjællands Vandrefestival er på trapperne, så sæt kryds i kalenderen 2-5. sept. og læs mere om 
de mange spændende arrangementer her: 

Vandrefestival Nordsjællands Vandrefestival - Vandre i Nordsjælland (nordsjaellandsvandrefestival.dk) 

Du kan f.eks. deltage i gåture i kommune, opleve foredrag og blive meget klogere på hvad godt 
vandring og gang gør for dit helbred. 
________________________________________________________________________________ 
 
Frivillig Fredag 
Fejring af frivillige finder i år sted fredag 24/9 kl. 15-18 i Gilleleje Kulturhavn.  

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Program for dagen følger snarest. Husk der vil være uddeling 
af bl.a. frivilligprisen. 

Se mere her: Prisuddeling til Frivillig Fredag 2021 | Gribskov.dk & FrivilligFredag - Lokale 
arrangementer 

 

             TN 12/08-2021 

https://www.nordsjaellandsvandrefestival.dk/
https://gribskov.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillige/prisuddeling-2021
https://www.frivilligfredag.dk/lokalt
https://www.frivilligfredag.dk/lokalt

