
 

 

Nyhedsbrev januar 2022 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
 
 
Velkommen tilbage efter juleferie og nytårsfejring.  
Vi håber, at du haft en god ferie og har nydt juletiden i et 
hyggeligt selskab.  

 
Hermed følger status på covid-19 situationen i forhold til

 brug af Frivilligcenteret. 
 

 
Covid-19 og status i Frivilligcenteret 
Frivilligcenteret holder åbent, dog vil der fra dags dato være krav om brug af mundbind eller visir, 
når man færdes i centeret – dog ikke når man er siddende.  
Kravet gælder alle personer på 12 år og derover, og til andet meldes ud.  
 
Kravet om mundbind/visir gælder ikke: 

• Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke 

• Under samtale med personer, der skal mundaflæse 

• Hvis du i øvrigt er undtaget kravet om mundbind  
(f.eks. på grund af dit helbred, fysisk funktionsnedsættelse, psykiske udfordringer) 

 
Andre smitteforebyggende tiltag: 
Vi vil desuden fortsat kraftigt opfordre til, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til 
forebyggelse af smittespredning ved at: 

• Vaske eller spritte hænder ofte (sprit står ved hovedindgangen og i alle lokaler) 

• Holde god afstand  

• Lufte ud og skabe gennemtræk før, under og efter jeres møde/ aktivitet  
(luk vinduerne inden du går) 

• Blive hjemme og blive testet, hvis du har symptomer 

• Gøre rent før og efter brug, særligt overflader, som mange rører ved - såsom 
bordeoverflader og armlæn på stole (overfladesprit er tilgængeligt i alle lokaler) 

 

Nytårskuren er aflyst 
Den traditionelle nytårskur, som skulle være afholdt  
fredag 7/1-2022 kl. 15 - 17 er grundet covid-19 aflyst i år!  
 
Vi glæder os i stedet til at se dig til dine almindelige  
aktiviteter i huset.  



 

 

Garnnøglerne 

Har du lyst til at være med i vores nye strikke- og hæklefællesskab, som mødes om aftenen?  
Tag dit eget hækle- eller strikketøj med – vi laver en kop kaffe eller te. Måske kan vi aftale fra gang 
til gang at skiftes til at tage kage eller noget andet godt med. 

  
Der er ingen krav til færdigheder – vi hjælper gerne med det basale. Og ellers finder vi en video på 
internettet, som kan hjælpe os videre. 
 
Hvor:  Frivilligcenter Græsted, Græsted Stationsvej 8B, 3230 Græsted 
Hvornår:  Hver den første torsdag i måneden, kl. 19:00-21:30  

– første gang torsdag den 6. januar 2022. 
 

Hvis du tror, at det er noget for dig, så ring eller skriv gerne til tovholder Lisbet Rostgaard 
Andersen på 2811 3488 / lisbet_rostgaard@hotmail.com. Du er også velkommen til bare at dukke 
op. 
 

Brug af lokaler for 2022 

 

Så er der booket lokaler for 2022.  

Centeret er nu atter åbent, men det kan jo være, at du og 
din gruppe har valgt at vente med at komme i gang til om 
et par uger.  
 
Hvis det er tilfældet, må I gerne annullere jeres bookinger 
for de pågældende uger eller give receptionen besked, så 
vi kan slette dem. 
 
Derved undgår vi at komme til at annoncerer for det i 
Ugeposten, og så kan andre evt. kan få glæde af lokalet 
indtil da. 
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Brug for en bisidder? Eller har du selv lyst til at tilbyde et par ører?  
Måske du eller en som du kender har brug for en bisidder?  

 
En bisidder kan ledsage dig til lægen, hospitalet, jobcenteret eller andet vanskeligt sted, og 
tilbyder dig et par ekstra sæt ører og øjne. Bisidderen holder altid et formøde med dig, hvor 
forventninger til det kommende møde bliver afstemt og situationen grundig vendt. 
 

Kontakt receptionen i Frivilligcenteret for at få en bisidder. 
 

Det kan også være, at du er blevet 
nysgerrig på at høre hvad det kræver at 
blive bisidder. Du vil blive klædt på til 
opgaven med et 2 dages obligatorisk 
kursus, som vi forventer afholdes i marts 
2022.  
Kontakt tovholder Pia Lottrup for at vide 
mere. 

 

Fælles Fredag er på pause 
 
Fælles-spisningerne er foreløbig sat på 
pause. 
 
Det betyder, at januar spisningen er 
annulleret og vi annoncerer nye datoer, 
så snart det er på plads. 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Foreninger: Søg nu og få støtte 
Har din forening en god idé til en aktivitet, mangler I nyt udstyr, eller vil 
I arrangere et løb for at få flere medlemmer? Så søg Nordea-fondens 
Lokalpulje eller Løbspulje. 

 
Lokalpuljen 
Søg op til 100.000 kr. til mindre projekter, der bidrager til lokale  
fællesskaber og gode liv. 
 
Begge puljer modtager ansøgninger løbende. 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening/ 
gruppe  noget, som du 
gerne vil have bragt i 
det næste 
nyhedsbrev?  
 
Deadline er 20/1  
Indlæg sendes til Tina 
på:  
tina@frivilligcenter-
graested.dk 
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Kulturnetværk for kvinder  
Kulturnetværket er nu godt etableret og fortsætter i 2022 med nye spændende initiativer.  
Nye deltagere er velkomne. Vi mødes hver torsdag kl. 13-15 og planlægger de kommende ture. 
 
 
            Alle ture er søndage, og der er foreløbig planlagt                
                                                                                 følgende: 
 
    * Kunstmuseet Arken, Ishøj, februar 
    * Louisiana, Humlebæk, marts 
    * Zen haven, Stenlille, april 
    * Sofiero slot i Sverige, maj 
    * Sejltur til øen Hven, august                          
 
                                                                                                                                                                               
 
Ring og hør mere i Frivilligcenteret eller duk uforpligtende op om torsdagen. 

 

Tak til sponsorer og frivillige 
 

Igen i år måtte vi desværre aflyse jul på kroen grundet de høje 
smittetal, men i stedet for leverede vi mad ud til ca. 60 borgere.  
Der skal derfor lyde en stor tak til de frivillige, som valgte at bruge 
juleaften til at køre maden ud og planlægningsgruppens Ulla og Leif, 
samt til de mange sponsorere og naturligvis Græsted Kro, som lavede 
den skønne julemad. 

 
Tak til sponsorerne: 
Genbrugslopperne i Skærød og Højelte, Det Grønne Hus, Græsted Kirke, 
Lions Club Gribskov, Frank’s Gulvbelægning, Persano Group, 
Enhedslisten, Græsted Kro, private bidragsydere.  
 

 
  



 

 

Frivilligcenter Græsted 
 

Ny Mandegruppe: ”Kom videre mand” 
  
Tidspunkt: Tirsdage kl. 17-19 – forventer opstart slut januar – ring for dato.  
 
Har du lyst til at være med? Der er enkelte ledige pladser. 
 
”KOM VIDERE MAND” er et tilbud til mænd om at komme i en gruppe - som er et frirum for mænd,  
der gerne vil videre. Det er gratis at deltage. 
 
Formålet med gruppen er - at du kan få nye ideer og måder til at tackle din situation i hverdagen på. 
Måske: har du mistet dit job, er blevet skilt, blevet syg, er stresset, flyttet, er blevet pensioneret, 
mangler venner, føler dig lidt alene. 
 
Gruppen mødes hver anden uge - i alt 8 gange. Hver gang arbejdes der med forskellige temaer.  
Allan Johansen, der er uddannet til opgaven, står for gruppen. I gruppen udveksles erfaringer og man 
støtter og hjælper hinanden. Der er tavshedspligt. 
 
”Kom videre mand” grupper findes flere steder i landet og erfaringer viser, at det virker.  
Udtalelse: ”Jeg er stolt af min mandegruppe og jeg har lært meget.” 
 
Lyder det som noget for dig, så kontakt:  
 
Telefon 42 37 01 33 Allan Johansen eller telefon 48 39 49 30 Gudrun Qvist, Frivilligcenter Græsted. 
 

 

 
 
      3/1-2022 TN 


