
 

 

Nyhedsbrev oktober 2020 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
En anderledes generalforsamling i FCG 
 
Det blev en noget anderledes generalforsamling end hidtil i Frivilligcenter Græsted. Grundet covid-
19 blev der udleveret mundbind, som skulle bruges, når man bevægede sig rundt i rummet og når 
man sad på sig plads måtte det tages af. Talerne var forstyrret af mundbindet og måtte sætte sig 
imens.  

 
Arrangementet var af forsigtighedsprincippet flyttet til 
kantinen på skolen, så der var god plads mellem 
deltagerne. Jan Most var dirigent og styrede slaget gang 
med sikker hånd, og egen designet mundbind.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende medlemmer trådte ud af bestyrelsen:  
Pia Lottrup, Kirsten Jakobsen, Lis Kroghsbo (Sommer).  
 
En stor tak for indsatsen.  
 
Valgt ind blev følgende til bestyrelsen: 
Susanne Brøgger, Karen Raff og Michael Schmidt. 
 
Den nye bestyrelse bliver præsenteret mere i det næste 
nyhedsbrev. 

 
 
 
 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du gerne 
vil have bragt i det 
næste nyhedsbrev?  
 
Deadline er 25/10  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcenter
-graested.dk 
 



 

 

Natur Gong for dit helbred 
 
Gør noget godt for dit helbred – gå til Natur Gong hver tirsdag. Øvelserne i Natur Gong sætter 
gang i blodomløbet samt forbrændingen. Den øgede cirkulation af blodet fjerner aflejringer i 
kroppen, reducerer smerter i knæ, hoved, hofte og andre steder. 
 
Natur Gong er en måde at være aktiv på uden de store kraftanstrengelser og øvelserne giver 
energi og varme i kroppen. Alle kan være med, det er nemt at lære og blidt ved kroppen. 
Kom til en uforpligtende prøvetime hos Bitten. Mød op tirsdag kl. 9 – 10 (ferie i uge 42 den 13/10). 
 

 
 

Foredrag / Debat aften: ”Hverdagsmagi” mandag 23/11 – bemærk ny dato 
 
Grundet covid-19 er foredraget blevet udskudt og holdes mandag 23/11. 
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.  

 



 

 

        Næste arrangement i kvindenetværket Dronningernes Nordsjælland 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tilmelding senest mandag 19/10, og betalingen skal ske ved tilmeldingen via mobilepay  
        30575, via banken på reg.nr. 5358 konto 0242934 eller ved kontant betaling i Frivilligcenteret. 



 

 

Workshop om mental sundhed 
Er du klar over, at der er mental sundhedsuge i uge 41? I den forbindelse har FCG modtaget støtte 
fra Velliv Foreningen til at støtte den mentale sundhed på arbejdspladsen.   
 
I mandags holdt vi derfor workshop for ansatte, bestyrelse og administrative frivillige, som bl.a. 
lavede sjove øvelser med bolde og ketcher med henblik på af gøre hinanden gode i hverdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ditte Andersen instruerer i øvelsen med bolde. 

 

 
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  
 



 

 

Sundhedscafe-arrangementer i november 

Vi inviterer til sundhedscafé i Fællesskabernes Hus, Frivilligcenteret i november. Der vil være en 
begrænsning på antallet af deltagere på 25 m/k for at sikre, at der er god plads til alle. Tilmelding 
nødvendig til FCG. Gratis deltagelse. Alle er velkommen. 
 
Formålet med sundhedscaféen er: at forebygge sygdomme samt at vejlede om, hvordan man lever 
bedst muligt med sin kroniske sygdom, samt at styrke den mentale sundhed. 
 
Onsdag 11. november kl. 13-15 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? 

Hun har stor interesse i, hvad der gør,         

at vi som mennesker har så forskellig adfærd i forhold til smerter.  

Nogle er meget aktive på trods af høje smerter og andre er ikke.        

Har du også undret dig over det? Det og meget anden vil Mai behandle 

i sit oplæg. Der vil være tid til spørgsmål undervejs, da oplægget vil 

være dialogbaseret, og der vil blive mulighed for at tilmelde sig en 

selvhjælpsgruppe inden for emnet. 

Tilmelding nødvendig senest 9/11. FCG & Selvhjælp er vært. 

Tirsdag 17. nov kl. 19-21 - Styrk dine gode bakterier – og få en sund tarmflora 
Forskning viser, at vores tarmflora har stor betydning for vores velbefindende. Foredragsholder 
Helle Forum, som bl.a. har beskæftiget sig med skønhedsjournalistik og er uddannet enheds-
terapeut (om at bevare sundhed og balance i sjæl og krop) har interesseret sig for bakterierne i 
vores tarme gennem flere år. Hun vil på en let og overskuelig måde komme ind på, hvordan du kan 
styrke dine gode bakterie.   

Foredraget sigter mod at give en grundig og seriøs, men samtidig enkel og 
overskuelig indføring i bakteriernes fascinerende univers, deres omfattende 
samarbejde med vores humane celler – og deres umådeligt store betydning 
for vores sundhed og velvære, fysisk som psykisk.  

Hun kommer naturligvis ind på, hvordan vi bedst styrker vores gode bakterier, 
ligesom der redegøres for, om og hvornår probiotiske kosttilskud kan være 
relevante, sådan at man som tilhører bagefter er godt rustet til at bruge den 
nye viden i sin egen hverdag.                        
Tilmelding nødvendig senest 13/11. FCG er vært. 



 

 

Tomatfestival med spisning & præmie uddeling 
Så fik vi holdt vores tomatfestival tirsdag 6/10, dog i en noget mindre og corona-sikret udgave end 
oprindeligt planlagt. Vi uddelte præmier til deltagerne for:  
 

✓ størst engagement med deltagelse i tomatcaféer, dyrkning at store tomater, foto, maling af 
3 billeder undervejs af de forskellige stadier i tomatens liv - til Sussie Krapel. 

✓ størst opfindsomhed med tomatøreringe - til Jytte ? 
 
Også en stor tak til Tina Laugesen fra Tomatdatabasen  
for indsatsen. Der blev selvfølgelig nydt en dejlig krydret  
tomatsuppe i hyggeligt selskab.  
 

 

 



 

 

Støttemulighed til din aktivitet hos Det Grønne Hus 

Det Grønne Hus uddeler støtte til frivillige foreninger i Gribskov Kommune, der arbejder med 
sociale eller kulturelle formål.  
 
Ønsker I at søge om støtte til et socialt eller kulturelt projekt, skal I hente en ansøgningsblanketten 
i butikken eller printe den fra nettet, og aflevere ansøgningen i butikken. 
 

Ansøgningsfrist er 23/10      .                                                     

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Generalforsamling i foreningen De Gode Ting  
 

 
  
Der indkaldes til generalforsamling onsdag 28/10 kl. 19-21 i Frivilligcenter Græsteds lokaler.  
 
Tilmelding nødvendigt til Anette på mail kampf@mail.dk eller sms på 2946 6151. 
 
Alle er velkomne – medlemmer har stemmeret. 
 
Kom og støt op omkring foreningen og genbrugsteltene De Gode Ting.  



 

 

Gåture for alle   
Brug for at bevæge dig lidt mere? Her er muligheden for at komme med gå-vært Lisbet Rostgaard 
Andersen en tur rundt ud at gå. Lisbet er gå-vært for Gribskov Går Sammen og arrangerer gåture. 
 

Gribskov Går Sammen er et fællesskab for 
alle, der kunne tænke sig at komme ud i den 
friske luft, møde andre mennesker og være 
lidt aktiv samtidig.  

 
Turene kan være lange, de kan være korte, 
de kan være i Græsted eller et andet sted i 
Nordsjælland. Fælles for dem er, at du bare 
behøver at møde op på et i forvejen bestemt 
mødested, og så tager gå-værten dig med på 
en planlagt tur. Du behøver ikke melde dig 
til, bare mød op! Lisbets ture slutter altid det 
samme sted, som de startede. 

 
Følg Lisbet og andre gå-værters ture på 
hjemmesiden: www.gribskovgaarsammen.dk 
eller på FCG’d facebookside 
https://www.facebook.com/Frivilligcenter-
Selvhj%C3%A6lp-Gr%C3%A6sted-129697177082012/ 
 

Lisbets næste gåtur er søndag 11/10 kl. 14 med start ved Frivilligcenteret, og turen er 2,6 km. 
 

Gribskov Går Sammen er et gåfællesskab, etableret i et samarbejde mellem DGI, Gribsov 
Kommune og lokale foreninger. Det handler om at være med til at skabe en bedre fysisk og mental 
sundhed for alle i kommunen. I Gribskov er der megen natur med stor variation og landsbyer, der 
er forbundet af veje og stier. Gribskov Går Sammen er for alle, der vil gå lange eller korte ture 
sammen med andre og opleve nye sider af naturen. Gå-værter arrangerer ture og fleste ture 
kræver ingen tilmelding.  
 

Ferielukket i uge 42 
 
Frivilligcenterets administration holder ferie i  
uge 42, og der vil derfor ingen bemanding være  
i huset til at hjælpe og svare på spørgsmål.  
 
Husk at få en brik senest fredag 9/10 kl. 12, 
hvis din aktivitet fortsætter i ugen og I derfor skal  
have adgang til huset.                 
TN 8/10-2020 


