
 

 

Nyhedsbrev november 2020 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Arrangement i kvindenetværket Dronningernes Nordsjælland 
Lige inden forsamlingsforbuddet på de 10 m/k trådte i kraft, nåede vi at afholde vi et fantastisk 
arrangement på Munkeruphus. 24 veloplagte kvinder fra hele Nordsjælland samledes for at få en 
hyggelig dag, og blive inspireret.  
 
Først holdt daglig leder Line Kjær et spænde og informativt  
oplæg omkring husets historie, og gav derefter en introduktion  
til den aktuelle udstiller: lydkunstneren Jacob Kirkegaard. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen gik gennem ”Dronningskløften  
til vandet. Her kan du se alle de  
nordsjællandske ”dronninger”,  

som deltog på dagen      . 
 



 

 

 

 
“For alle der elsker en god historie“ 
I Frivilligcenteret lokaler byder vi på en kop kaffe eller te, mens du lytter til en historie. Det bliver 
en time, hvor du bare skal nyde den gode historie. Der er ikke andre forventninger til dig end at 
lytte. 
 
En frivillig oplæser læser en tekst højt, og første gang vil det være Gudrun Qvist, koordinator for 
Selvhjælpen. Alle deltagere får teksten udleveret på tryk og kan således selv læse med. Oplæseren 
laver stop i højtlæsningen, så man kan reflektere eller tale om teksten undervejs. 
 
Der er ingen forberedelse forud for et møde i læsegruppen. 
 
Efter oplæsningen snakker vi om teksten. Alle kan bidrage med indtryk, tanker, spørgsmål og 
undren eller lytte. 
 

 
 
Hvem kan deltage? 
Højtlæsning er for alle mænd og kvinder i alderen 25 år og opefter, der elsker en god historie. 
 
Tid: Første gang er mandag 7. december kl. 15 – 16:30.  
Tilmelding nødvendigt senest 4. dec. grundet corona situationen. 
 
Frivillige oplæsere søges 
Vi efterlyser desuden frivillige, som kunne tænke sig at være oplæser en gang eller som fast 
oplæser hver 14. dag eller en gang i måneden. Tidspunktet for de efterfølgende oplæsninger 
fastlægges sammen med de frivillige. 
 
Kontakt Gudrun Qvist i Frivilligcenteret for at høre mere. 



 

 

 

 

 

Tak til Det Grønne Hus 

Vi sender en stor tak til Det Grønne Hus,  

som igen i år har valgt at støtte vores  

julehjælp med 5.000 kr. til glæde  

og gavn for udsatte borgere.  



 

 

Book lokal for 2021  

Det er tid til at booke lokal for 2021.  

Selvom vi ikke ved, hvordan covid-19 situationen udvikler 
sig, vil jeg bede dig booke dine normale tider fra januar 
2021. Hvis det så viser sig, at I alligevel ikke starter i 
januar, så bare giv os et ring / eller skriv. 
 
Check i kalenderen på hjemmesiden, om jeres mødetider 
ligger i kalenderen for 2021 – deadline for at tiden ikke 
gives til anden side er senest 10/12. 
 
Husk altid at afbooke lokalet ved aflysninger, således kan 

andre få glæde af det      . Vi hjælper selvfølgelig gerne, 
hvis det driller. 
 

 



 

 

 

 

Sundhedscafe-arrangementer november 

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. 
 
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. 

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.  

 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du gerne 
vil have bragt i det 
næste nyhedsbrev?  
 
Deadline er 15/12  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcenter
-graested.dk 
 



 

 

Julehjælp 
Er det pres på økonomien op til jul grundet lav indkomst skal du måske overveje at søge julehjælp. 
Vi har lister med steder der kan søges, og hjælper gerne med at udfylde skemaerne. Kontakt 
receptionen for hjælp. 

Frivillige søges til at køre forløb i funktionel hjernetræning 
Du får en 5 dages uddannelse i hjernetræningen i januar/februar i København,                              
og bliver klædt på til opgaven. Du forpligtiger dig til efterfølgende at køre 1-2                 
forløb om året minimum 2 år sammen med 1-2 andre frivillige. Forløbene vil                                
være 1 time om ugen i 12 uger i træk f.eks. hver tirsdag kl. 17-18. 

Du må gerne have undervisningserfaring, kendskab til coaching og interesse i at hjælpe mennesker 
mod et mål.  

Firmaet MindSocial står for uddannelsen, og du kan orientere dig på deres hjemmeside: 
Mindsocial.dk. Kontakt Tina Nørgaard, FCG hvis du er interesseret i at høre mere. 

Ferielukket i julen 
Frivilligcenterets administration holder juleferie fra tirsdag 22. december, og der vil derfor ingen 
bemanding være i huset fra denne dato til at hjælpe og svare på spørgsmål.  

Husk at få en brik senest fredag 21/12 kl. 14, hvis din aktivitet fortsætter i juledagene, og I derfor 
skal have adgang til huset. Vi åbner igen mandag 4. januar kl. 9.              
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