
 

 

Nyhedsbrev maj 2021 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Kære alle velkommen tilbage 
Vi har glædes os rigtig meget til at kunne byde jer velkommen  
i Frivilligcenteret igen for vi har SAVNET JER. Der åbnes nu for  
centerets aktiviteter fredag 21/5 kl. 9, så kig forbi til en kop kaffe.  
 
Vi gør opmærksom på, at åbningen kræver, at brugerne har coronapas,  
og at vi udfører daglige stikprøvekontroller.  Jeg håber, at I vil være positive  

overfor dette tiltag, da alternativet er, at ALLE skal checkes ALLE dage      .  
 
For at holde smitten i ave spritter vi fortsat hænder ved ankomsten, og holder 1 meters afstand og 
hjælpe hinanden med at få sprittet borde og stole af efter brug. 

 
VELKOMMEN. 
 

Fællesspisning Fælles Fredag 
 

 
Vi fejrer åbningen af foreningslivet i Frivilligcenter Græsted med en omgang Fælles Fredag / 

Fællesspisning fredag d. 21/5 kl. 17-20.30. Tilmelding på tlf.nr. 48394930. Vel mødt til en 

omgang helstegt nakkekam med tilbehør og frugtsalat med råcreme . 



 

 

Frivilligcenteret afholder generalforsamling 10. juni i Glimt 
Der afholdes generalforsamling torsdag 10/6 kl. 19 i Glimt, Græsted Hovedgade 34B, Græsted.  
Skynd dig at tilmelde dig i receptionen, dog senest 7/6.  
 
Du skal være medlem for at kunne stemme. Forslag skal sendes til formanden senest 27/5 på mail: 
hljorgensen44@gmail.com. Regnskabet kan ses ved fremmøde i FCG eller fremsendes efter ønske på 
mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundet covid-19 er maden sløjfet i år, 
og vi byder i stedet for på kaffe og kage. 

 
Der vil være krav om coronapas, og mundbind  
ved bevægelse rundt i lokalerne.                   
 
Hver dag sin specialitet! 
Begreber som Tirsdagskage og Onsdagssnegl er allerede introduceret og alment kendt ude i det 

ganske danske land. I FCG er vi også med       Vi har nemlig Fælles Fredag – den sidste fredag i 
måneden samles vi til en hyggelig aften med god dansk mad og godt samvær.  
 
TorsdagsgåTur med Tema 
Og nu introducerer FCG noget nyt - nemlig TorsdagsgåTur med Tema.  
Vi har udvalgt 5 torsdage, og vi inviterer på en gåtur sammen med en tema-vært og en gå-vært fra 
Gribskov går sammen. Turen bliver i afslappet tempo, hvor alle kan være med. Tema-værten 
fortæller undervejs om sit område, sin passion og sin erfaring, og der vil være plads til at få stillet 
sin nysgerrighed og få en god dialog.   
Bare kom – vi mødes ved Frivilligcenter Græsted. Tilmelding er ikke nødvendig. Vi byder på en 
forfriskning til pausen undervejs. Ta’ din nabo, mand, kone, søster, barn eller ven med! I tilfælde af 
dårligt vejr bliver vi indendørs. Første gang 27. maj. 

 
Dato Tid Tema Gåvært 

27. maj 
2021 

15-16.30 Nana Bryder: Har du deltaget i Fælles Fredag, så har du mødt Nana. 
Hun har igennem de sidste 5 år arbejdet med projekter i regi af 
Frivilligcenteret. Først Grib Dagen – et uvurderligt tiltag for 
pårørende til mennesker med demens. Lige nu er hun aktiv i 
projektet Palles Venner, som er rettet mod især ensomme mænd.  

Lisbet 
Rostgård 
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Lyst til at engagere dig lokalt? 
Efter en så lang nedlukning har DU måske også fået lyst til at engagere dig lokalt og udvide dit 
netværk. Vi hører ofte, at foreninger nævner, at de savner nye medlemmer til at hjælpe med at 
arrangere, planlægge og udføre aktiviteter. Ligeledes har Frivilligcenteret også jævnligt brug for 
friske kræfter.  

 
      

Du skal ikke holde dig tilbage, 
hvis du har en ide eller vil være 
med. Vi formidler kontakten til 
foreninger og hjælper med at 
afklare, hvad der kunne være 
relevant for dig.  
 
Book en tid hos Tina Nørgaard 
via receptionen for at komme i 
gang. 

 
 
Her er nogle typer af opgaver, som du f.eks. kan lave som frivillig: 

- Undervise i bevægelse af kroppen (tai chi, yoga, styrk din krop) 
- Koordinere aktiviteter om et tema f.eks. ensomhedsbekæmpelse, netværksdannelse 
- Være Tovholder af nye og eksisterende aktiviteter f.eks. café, selvhjælpsgruppe, 

spilleaften, mandenetværk, fotoklub, besøgsvenner 
- Hjælpe med administrative opgave, husstandsomdele foldere, hjælpe i genbrugsbutik  

- Rådgive om økonomi og gæld, være bisidder 
 
 
Er du glad?  
Kom til foredrag og hør tips til, hvad du selv  
kan gøre for at få en god livskvalitet. 
 
Dato: 17. juni kl. 14-15:30  
Oplægsholder: Kirstine Halberg Engell  
Pris: Gratis inkl. kaffe og kage 
 
Oplægget vil handle om hvordan trivsel kan komme til at fylde i dig liv, hvorefter der vil være kaffe 
og kage. Kom og gense eller få nye vennerne i Frivilligcenteret efter den lang nedlukning. 
 
Der er begrænset antal af deltagere, så tilmelding til receptionen er ”først til mølle”. 
Tilmelding på tlf. eller mail.  



 

 

  Arrangement i kvindenetværket Dronningernes Nordsjælland 
 

 
Dronningernes Nordsjælland barsler med det næste 
arrangement i kvindenetværket den 24. juni i Hillerød og 
har titlen ”Hillerøds Dronninger”. Hvem mon det er?  
 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og læs mere snarest 
på vores facebookside.  

 
 
 
 

 
Nordea fonden udlodder midler 
 

Her bor vi-puljen 
50 mio. kr. til at drømme stort i alle små byer! Foreninger i danske småbyer kan indtil 23. 
september 2021 søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje til at styrke 
fællesskabet i deres by. 
50 mio. kr. til gode liv i småbyer 

Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark.  

Derfor genåbner Nordea-fondens Her bor vi-pulje med 50 mio. kr. til at drømme stort i alle 
småbyer. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som 
kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by. 

Måske et kulturhus, en legeplads, en fælleshave – eller noget helt fjerde.  

Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021. 

Vil I høre mere om puljen med mulighed for at stille spørgsmål, så lyt med, når vi går live på 
Facebook torsdag 20. maj kl. 16-17.  

• For at søge Her bor vi-puljen skal projektet have en stærk relation til et mindre dansk 
bysamfund med 200 – 5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller 
ved byen. 

 
Link til fonden: 
Nordea-fonden (nordeafonden.dk) 
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Book lokal for efteråret 2021  

Du kan nu booke lokaler også for efteråret 2021.  

Selvom vi ikke ved, hvordan covid-19 situationen udvikler 
sig, vil jeg bede dig booke dine normale tider fra august 
2021. Hvis det så viser sig, at I alligevel ikke starter i 
august, så bare giv os et ring / eller skriv eller slet jeres 
booking i kalenderen. 
 
Kontroller i kalenderen på hjemmesiden, om jeres 
mødetider allerede er i kalenderen i efteråret – deadline 
for at jeres tid fastholdes er senest 10/6. 
 
Husk altid at slette din booking af lokalet ved aflysninger, 

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

 

 

Sommerferie lukket ugerne 27-30 
Frivilligcenterets administration forventer at holde sommerferie fra mandag 5. juli, 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 2/7 kl. 12, såfremt din aktivitet 
fortsætter hen over sommeren, og I derfor skal have adgang til 
huset. Vi åbner igen mandag 2. august kl. 9.       

Dette tages med forbehold for corona situationen, som kan 
ændre på ovenstående plan. 

 

 
TN 20/05-2021 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du gerne 
vil have bragt i det 
næste nyhedsbrev?  
 
Deadline er 20/6  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcenter
-graested.dk 
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