
 

 

Nyhedsbrev september 2021 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Information fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har modtaget Tina Nørgaards opsigelse som leder af Frivilligcenter Græsted. Vi har 
taget denne til efterretning og arbejder på at lave en plan for det videre arbejde i centret, så vi kan 
bibeholde de mange aktiviteter og den gode oplevelse, som vores brugere og frivillige har haft 
indtil nu. Stillingen vil snarest blive slået op.  

 Er der i mellemtiden spørgsmål om praktiske ting, så kontakt endelig Tina eller mig.   

Med venlig hilsen 
Susanne Brøgger 
  
Formand for bestyrelsen 
Mail: susanne@brogger.nu 
Tel.: 21 19 16 59 

Sønderjysk kaffebord til afsked 

 

Der inviteres derfor til Sønderjysk kaffebord tirsdag 28/9 kl. 14-16 for at tage afsked med 
centerlederen Tina. Alle er velkomne – tilmeld dig gerne til receptionen, så vi ved cirka, hvor 
mange vi bliver. 

mailto:susanne@brogger.nu


 

 

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) 

 
 
 
 
 
Sundhedscafe-arrangementer i 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. 
 

➢ Gåture v. Hjerteforeningen 

Tid og sted: 15. september, Tisvilde Hegn v. naturvejleder, kl. 16 på P-plads Asserbo 

Slotsruin 

➢ 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 

 

https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/
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Fædre/mande gruppe også for dig. 

Vil du også gerne have mere overskud og nogle at dele erfaringerne 

med, som far / mand? Lære værktøjer fra funktionel hjerneforskning og 

ha´ det sjovt i medens. De gør det nemmere at ændre på vaner og 

sætte mål små som store. 

Der er endnu plads til flere, så skynd dig at kigge forbi og se om det er 

noget for dig eller tilmeld dig inden for at være sikker på en plads. 

Tid og sted: Tirsdage fra kl. 17-18.                

Tilmelding: Kontakt Christina i Frivilligcenteret for at høre mere.  

________________________________________________________________________________ 

Invitation til kulturnetværk for kvinder  
 
Sammen skaber vi et fællesskab. Grib denne chance for at styrke dit  
netværk og blive en del at et kvindefællesskab. Det er et uforpligtende  
fællesskab, hvor du kan deltage i kulturarrangementer og mødes med  
andre med samme interesse hver torsdagen eller når det passer ind.  
 
Vi har fået støtte af Slots – og Kulturstyrelsen, så du kan, som MEDLEM af Frivilligcenteret deltage i 
disse 4 arrangementer kvit og frit, så benyt dig af dette fantastiske tilbud og meld dig til et eller 
flere arrangementer: 
 
* Sagnlandet Lejre, 19. september, rundvisning kl. 13, mødetid 12.30 på Sagnland Lejre 
* Ordrupgaard, 3. oktober, rundvisning kl. 13, mødetid 12.30 på Ordrupgaard 
* Statens Museum for Kunst (SMK), 14. november, rundvisning kl. 13, mødetid 12.30 på SMK 
* Det Kongelige Teater, Nøddeknækkeren, 12. december kl. 13 
 
Lyder det som noget for dig?  
 
Så kig forbi Frivilligcenteret torsdage kl. 13-15 og tal med Mette, som er idemager til gruppen, 
eller ring til Karoline i centeret (torsdage).  
 
Der er bindende tilmelding til arrangementerne, da billetterne betales forud.   



 

 

Invitation til Fælles Fredag for alle 
 

Kom og deltag i en hyggelig aften i Frivilligcenteret i Græsted.  

Og ta’ din nabo med        
 

10. september: Lasagne med grønt, æblekage 
 

8. oktober: Bøf stroganoff med rodfrugtmos, blomme crumble  
 

12. november: And med brun sovs, hvide og brune kartofler, rødkål, frugtsalat 
 

17. december: Ribbensteg med kartofler, sovs og stegte rodfrugter.                   
Ris á la mande med kirsebærsauce 

 

14. januar: Medister med stuvet spidskål og kartofler, chokolade 
mousse 

 
Hovedret og dessert kr. 75,- pr. person 

Maden betales ved ankomst til arrangementet enten kontant eller med mobilepay.  
  

NYT! Intet salg af drikkevarer, så du skal selv medbringe dine drikkevarer.  
 

Arrangementet foregår i Frivilligcenter Græsted, Græsted Stationsvej 8 B.  
Døren åbnes kl. 17.00 og der er spisning kl. 17:30. 

 
Tilmelding på tlf.: 48 39 49 30. Senest dagen inden arrangementet kl. 12.00. Begrænsede pladser. 
________________________________________________________________________________ 

Nyt fra selvhjælpen 

Grupper: 
Vi har enkelt grupper, hvor der er plads til nye deltagere. Det drejer sig om: Gruppen for 
“Mennesker med kroniske smerter”, Mande gruppen “Kom videre mand”, en ”Sorg og Krise” 
gruppe og vi modtager derfor gerne henvendelser om nye deltagere.  
Spørg efter Gudrun for at vide mere eller tilmelde dig.  
 

FOREDRAG: 
Tid og sted: Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19-21 i Frivilligcenter Græsted. 
“Livsmod og ny livsenergi i hverdagen” v/ Rebecca Burr aut psykolog 
Drømmer du om nye veje at gå? Se nye muligheder? Ønsker du mere nærvær, nydelse og eventyr i 
din hverdag? Vi kommer nemt til at træde rundt i hamsterhjulet. Kom og bliv inspireret til - 
hvordan du - med små forandringer - kan forædle din hverdag med mere nærvær, glæde 
og livskvalitet.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


