
 

 

Nyhedsbrev november 2021 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Præsentation af den nye bestyrelse 

På den ekstraordinære generalforsamling 13. oktober deltog 73 medlemmer og efter kampvalg 

blev denne bestyrelse valgt: 

 

Posterne er fordelt således – på billedet fra venstre mod højre: Suppleant Pia Wistrøm, Formand 

Alex Rye Sørensen, medlem Karen Raff, næstformand Bente Most, suppleant Olav Andersen og 

kasserer Leif Nørskov Madsen. 

Jeg ser frem til at starte et godt samarbejde op med den nye bestyrelse. 



 

 

Kurser i Hillerød – tilmeld dig nu og bliv inspireret, klogere og udvid dit netværk 

Se hele programmet og tilmeld dig her: 
Fælles kurser for frivillige i Nordsjælland (nemtilmeld.dk) 
 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted er en del af et 

 kursusfællesskab på tværs af Frivilligcentre i Nordsjælland. 
 Vi tilbyder derfor kurser og kompetenceudvikling for frivillige,   

foreninger og grupper og kommende frivillige. 
 

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 og foreninger fra hele Nordsjælland. 
 
Tilmeld dig næste kursus på flg. 2 dage: 17/11 og 1/12. 

 
 

 
Invitation til fernisering med Nanna Fischer  
Nanna udstiller tegninger og malerier med fernisering d. 26. november kl. 16 – 17.30 i 
Frivilligcenteret. Stilen er blandet, både figurativ og abstrakt.   

 
 
Der er en del billeder med 
stærke farver. Flere har skibe 
og havet som motiv, bl.a. det 
viste, et acrylbillede, som 
Nanna har malet på et kursus 
på Kunsthøjskolen i Holbæk.  
 
Udstillingen vises sammen med 
en samling sten fra stranden, 
herunder rombeporfyr og 
kvartsit. 

 
 
 
 
 

https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/


 

 

 

 
 
 
 

Kom med på rundvisning på Esrum Kloster & Møllegård 
 

Kulturnetværket for Kvinder fra Græsted Frivilligcenter og Dronningernes  
Nordsjælland inviterer dig til rundvisning på Esrum Kloster & Møllegård  

fredag den 19. november kl. 10.45.  
 

Arrangementet vil i udgangspunktet koste 100 kr. pr. person og indeholder en let frokost.  
Vi forsøger dog at få støtte af Slots- og Kulturstyrelsen for at gøre arrangementet gratis for dig.   

Vi afventer deres svar og vender tilbage snarest muligt. 

 
 

Programmet ser således ud: 

• Kl. 10.45: Vi mødes på Esrum Kloster & Møllegård  
(Klostergade 11-12, Esrum, 3230 Græsted) 

• Kl. 11.00-12.00: Rundvisning udendørs (tøj efter vejret)  

• Kl. 12.00-13.30: Frokost 

• Kl. 13.30-16.00: Esrum Kloster og udstilling på egen hånd  

Vi glæder os til at udforske Esrum Kloster & Møllegård i selskab med dig! 

Tilmeld dig senest 17/9 ved at ringe til 4839 4930, send en mail til kontakt@frivilligcenter-
graested.dk eller kigge forbi på Græsted Stationsvej 8B, Græsted.  

 



 

 

 

Vi mangler frivillige hjælpere 

Så har du lyst til at engagere dig lokalt, gøre en forskel og være til nytte for andre, så er her 
muligheden. Du bliver en del af et fællesskab, får mulighed for at lære Frivilligcentret og dets 
brugere bedre at kende.  

Kontakt mig, hvis du har lyst til at vide mere. Du kan f.eks. være med som: 

• Økonomi- og gældsrådgiver 

• Bisidder  

• Serviceteam - holder huset rent (1 time/uge) 

• Receptionen 

• Bestyrelsesarbejde i foreninger 

• Koordinator og planlægger af et område 

 

Liv & Død Cafe 

Cafe Liv & Døds næste arrangement, foregår i Det Gamle Posthus i Gilleleje tirsdag d. 23. 
november 2021 kl. 19-21. Christie Rosenberg, eksamineret bededame og indehaver af tre 
forretninger i Søborg, Rødovre og Valby er aftenens foredragsholder. 

Christie vil holde et indlæg, om det at være bededame, traditioner, hvad det indebærer og 
hvordan hun håndterer det. 

 

Tid: Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 19-21  

Sted: Det gamle Posthus i Gilleleje, Gilleleje StaBonsvej 6, 3250 Gilleleje  

Pris: 75 kr. Der serveres dejlig kage, kaffe og the.  

Tilmelding 1l bk@ifore.dk eller tlf. 5134 3540 (sms gerne).  

 



 

 

 

Sundhedscafe-arrangementer i november og december 

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: Søndag 14. nov. kl.10.00 – Hjerteforeningen Gåtur til Gribsø ca. 5 km. 

Start: P-plads Enghavehus på Helsingevej. 

Tid og sted: Søndag 5. dec. kl.10.00 – Hjerteforeningens Julegåtur ca. 3 km. – med 

gløgg og æbleskiver.  Start: Tisvilde Idrætshus, Tisvilde Bygade 35, 

Tisvilde. 

➢ Møde om ”Medicinsk behandling til mennesker med KOL” 
Tid og sted: Torsdag 18. nov. kl. 15.00-17.00 i Frivilligcenter Græsted (FCG). 

Sygeplejerske Anja Berrill, Lungemedicinsk afd.  Frederikssund Hospital 

kommer og gennemgår de forskellige behandlingsprincipper til 
mennesker med KOL.  
Ligeledes gennemgås de forskellige slags device til inhalationsmedicin. 
Det er en god ide at medbringe egen medicin og få tjekket sin 
inhalationsteknik. 
Det foregår i FCG, Græsted Stationsvej 8B, Græsted og er arrangeret af 
Astma-Allergi Nordsjælland og Lungeforeningen.  
Alle er meget velkomne - det er gratis at deltage. 
Tilmelding på tlf. 48394930 eller mail: kontakt@frivilligcenter-
graested.dk  

 

➢ Foredraget ”Kaos til Glæde” 
Tid og sted: Torsdag den 25. nov. kl. 15.30–17.30 i Frivilligcenter Græsted (FCG) 

Ditte Lindqvist, udviklingsmentor, hypnose-terapeut og tidligere 
erhvervsleder, giver inspiration til, hvordan du kan bevare din gode 
energi og slippe dit stress.                                     
Det foregår i FCG, Græsted Stationsvej 8B, Græsted og er arrangeret af 
Diabetesforeningen i Gribskov.                          
Alle er meget velkomne - det er gratis at deltage.  
Tilmelding på tlf. 48394930 eller mail: kontakt@frivilligcenter-
graested.dk 
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De næste arrangementer i 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 torsdag.  
 
Vi har fået støtte af Slots – og Kulturstyrelsen, så du kan, som MEDLEM af Frivilligcenteret deltage i 
disse arrangementerne kvit og frit, så benyt dig af dette fantastiske tilbud og meld dig til et eller 
flere arrangementer: 
 
* Statens Museum for Kunst (SMK), 14. november, rundvisning kl. 13, mødetid 12.30 på SMK 
 
* Det Kongelige Teater, Nøddeknækkeren, 12. december kl. 13 – FÅ pladser tilbage 
 
Tilmeldingen er bindende, da billetterne betales forud.   
 

 
 
Lyder det som noget for dig?  
 
Så ring til Frivilligcenteret og tal med Mette, som er idemager til gruppen, eller Karoline som 
træffes torsdage. Ovenfor kan du se billeder af den skønne tur til Sagnlandet i Lejre. 
 
 

 
OperaBio  
Arrangement søndag 21/11 i Gilleleje bio – oplev forestillingen ”Manon Lescaut” sammen med 
kulturneværket for kvinder i Græsted. Sidste detaljer er ved at falde på plads, så tilmeld dig 
hurtigst muligt i Frivilligcenteret, da begrænsede pladser.  
 
Vi afventer svar fra slots- og kulturstyrelsen om støtte til at gøre det gratis, dog max. pris 160 kr..  



 

 

Invitation til Fælles Fredag for alle 
 

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

Og ta’ din nabo med        
 
 

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. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Hvem arver dig?? 
 

 
 
Hvem arver dig?  
Bestemmer du selv over den 
arv du efterlader?  
Kan du bestemme vilkår for 
den efterladte arv?  

 
 
 
 
 
Og mange andre spørgsmål kan du få svar på når Værestedet ”Kig Ind” får besøg af Mille som er 
advokat med speciale i familie-arveret og Jette som er dødsbo-sagsbehandler. Alle er velkommen! 
Hvornår: 17. november kl 18.30- ca 20.30 
Hvor: Holtvej 67, 3230 Græsted 
Arrangementet er gratis. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage. Alle er velkommen!  
Ved spørgsmål kontakt Annette Clausen på tlf. 28347434 



 

 

 



 

 

Samtalegruppe for mennesker med kroniske smerter 
 

Hver anden tirsdag kl. 14-16 
Er netop startet op, og der er enkelte ledige pladser.  
Gruppeleder: Birgit Anni Pedersen 
 
Har du lyst til at være med? 
 
Kom videre i dit liv og få ny inspiration 
Kom og vær med i et fællesskab, hvor man støtter og hjælper hinanden. 
 
Kontakt Frivilligcenter Græsted Telefon: 4839 4930. Arrangør: Selvhjælp/Netværk Græsted 
v/Gudrun Qvist 
  
Tilmelding: Tlf:4839 4930  
email:selvhjaelp@frivilligcenter-graested.dk 
________________________________________________________________________________ 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
8/11-2021 TN 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du gerne 
vil have bragt i det 
næste nyhedsbrev?  
 
Deadline er 22/11  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcenter
-graested.dk 
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