
 

 

Nyhedsbrev juli 2021 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Kæmpe tak til Hans  

 
Torsdag 10/6 holdt vi generalforsamling, og det blev 
samtidig dagen, hvor bestyrelsesformanden Hans Laurits 
Jørgensen efter 14 år i bestyrelsen trådte ud.                 
 
Der skal derfor lyde en stor og varm tak for det 
utrættelige og imponerende arbejde, som han har lagt for 
at fremme Frivilligcenterets og brugernes interesser dag 
efter dag. Han har været en rigtig god ambassadør for 
huset og været stærk medvirkende til, at Centeret står så 
stærkt, som det gør i dag. 
 
Vi ønsker ham alt det bedste!  

 
 
I forbindelse med Hans´s udtrædelse af bestyrelsen blev Pia Wistrøm stemt ind som suppleant, og 
Carsten i bestyrelse.  Jeg kan derfor nu præsentere den nye konstituerede bestyrelse – god 
arbejdslyst: 
 

 
 
Fra venstre: Carsten Eriksson (næstformand), Susanne Brøgger (formand), Pia Wistrøm 
(suppleant), Karen Raff (medlem), Pernille Sonne (kommunal repræsentant), Ingelise Biering 
(suppleant), Michael Schmidt (kasserer). 
 



 

 

 

Indstilling til årets Frivilligpris, Kulturpris og Seniorpris 

Kender du en eller flere som fortjener at vinde en af Gribskov Kommunes priser? Læs mere om 
kriterier for priserne og hvordan du indstiller på www.gribskov.dk/prisuddeling  

Til Frivillig Fredag d. 24. september 2021 løber prisuddelingen på frivillig- og kulturområdet af 
staben. Du kan være med til at bestemme hvem der vinder årets Seniorpris, Frivilligpris og 
Kulturpris.   

Prismodtagerne vinder en check på 5.000 kr., som bliver overrakt af 
Udvalgsformanden for området.   

Fristen for indstillinger til prisen er den 9. august 2021 

Skynd dig ind på www.gribskov.dk/prisuddeling Og indstil din kandidat.  

Billede af Mona Beckmann, som vandt frivilligprisen i 2018. 

 
 
 
Frivilligcenteret tilbyder hele 7 lokale kurser til efteråret  

 

Mere information i august, men her er nogle af de emner du kan blive klogere på: 

- Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Om naturen og mental sundhed 
- Få nye frivillige som bliver i foreningen. Om rekruttering af frivillige 
- Forstå jeres målgrupper og få styr på foreningens kommunikation 
- Skab stærke lokale fællesskaber 

 
Hold øje med nyhedsbrevet til august eller ring til kontoret og hør mere. 

https://u999922.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=1JfcPFL48bS9q1FAS7zntKaGBSjRTgY35eOWoQQOrGpsjAQj6uTaifNnjBAGftjIq-2FpDHxt-2BNIbFiRuOWkVdIci4tspzolxaSVfe5u7r0ZU-3DSetN_CYVr9Puq4I-2B20icWGKvTTJ6dwgxULqwfp89yTQBKQXXckD-2BKmNVJGm5P9seKhu87YQfjSkTZoubSjASes8E5ntza-2BdgbkO-2F8rlaTrfrTrL91Pd9LILssXyxvtcJt8xWBITlZUzEJZ2NV7lO0gcLdIH3lTp9oJq7LxdLkbodjI3vQfmaBfCwqY7fhFuh-2FiM7E4lfWgzQzJ0pr9vsKufxV65M-2B8d69K4IW-2BXxLuklgEWY-3D
https://u999922.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=1JfcPFL48bS9q1FAS7zntKaGBSjRTgY35eOWoQQOrGpsjAQj6uTaifNnjBAGftjIq-2FpDHxt-2BNIbFiRuOWkVdIci4tspzolxaSVfe5u7r0ZU-3DjcZ3_CYVr9Puq4I-2B20icWGKvTTJ6dwgxULqwfp89yTQBKQXXckD-2BKmNVJGm5P9seKhu87YQfjSkTZoubSjASes8E5nlBBNkYW460Fu03IYVHWzXBYowebfL8DVs6sYf5vhOldwjwmysOv6sw6uzaDb-2FBGlO967yI7RWtNe9urelAlSYpZedJ37uDHbWEKVvCky38u5KupHP1KCBaLkv3nJsYOgKErWv7KldOx7Ro-2BuwuXXJA-3D


 

 

Sundhedscafe-arrangementer i august og september 

 

Vi inviterer til sundhedscafé i Fællesskabernes Hus, Frivilligcenteret i efteråret, og her er de først 2. 
Der vil endnu være en begrænsning på antallet af deltagere, og pladserne giver efter først til 
mølle. Tilmelding er nødvendig til FCG. Alle er velkomne. 
 
Formålet med sundhedscaféen er: at forebygge sygdomme samt at vejlede om, hvordan man lever 
bedst muligt med sin kroniske sygdom, samt ikke mindst at styrke den mentale sundhed og få et 
godt liv. 
 

1) Onsdag 25. august kl. 19-21 Fængslende foredrag med Lindy Aldahl ”Husk lige hyggen” 
   

I kender nok bedst Lindy Aldahl som mureren fra ”Rigtige 
Mænd” på DR1. Han bor i Nordjylland med kone og 3 
børn. Programmet bragte ham på en rejse fra at være 
med egne ord ”en halvfed håndværker” til at blive en 
gladere og mere livsglad familiefar. 

Kom til et levende og underholdende foredrag om det at 
ændre livsstil og bliv inspireret.   

Det er helt sikket sjovt og krydret med masse af historier 
fra programmerne. 

Det skræmmende ved en sundere livsstil kan for mange være, at de føler, at de bliver nødt til at 
give slip på alt det, de aller bedst kan lide: fed mad, iskolde øl, søde kager og en slapper i sofaen. 
Den tankegang vil Lindy i foredraget gøre op med, men leveret med masser af humor og skæg, så 
tilhørerne først og fremmest er garanteret masser af gode grin undervejs. 

Lindy ved om nogen, hvor tiltrækkende en usund livsstil kan være. Derfor giver han ikke råd med 
en løftet pegefinger, men han fortæller, hvordan du kan kombinere det bedste fra begge 
verdener. 

Foredraget tager udgangspunkt i Lindys bog “Husk lige hyggen” (2018), hvor han skildrer sin 
livsstilsændring. Han har fået det bedre i sin krop, hans humør er bedre end nogensinde før, og 
han er blevet den far for sine børn, som han altid har drømt om. 

Bliv inspireret – og ikke skræmt væk – til en sundere livsstil, hvor du kan lære at få lidt ekstra 
grøntsager på bordet og få brugt løbeskoene lidt mere. Alt sammen uden at du bliver nødt til at 
sige farvel til de ting, som normalt ligger under kategorien “forbudt”. 

 
Foredraget foregår i Glimt. Tilmelding senest 18/8 til mailen: kontakt@frivilligcenter-graested.dk 
eller tlf. 4839 4930. Der vil være mulighed for at tilmelde sig en fædregruppe og en mandegruppe. 

mailto:kontakt@frivilligcenter-graested.dk


 

 

 
2) Onsdag 1. september 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. 

Det er gratis deltagelse, men tilmelding er nødvendig senest 26. august 

til Frivilligcenteret & Selvhjælp som er vært ved arrangementet. 

 

Nordsjællands Vandrefestival i september 

 

Nordsjællands Vandrefestival er på trapperne, så sæt kryds i kalenderen 2-5. sept. og læs mere om 
de mange initiativer på: 

Nordsjællands Vandrefestival | VisitNordsjælland (visitnordsjaelland.dk) 

https://www.visitnordsjaelland.dk/presse/nyheder-og-pressemeddelelser/nordsjaellands-vandrefestival


 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

• 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) 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening 
noget, som du gerne 
vil have bragt i det 
næste nyhedsbrev?  
 
Deadline er 20/7  
Indlæg sendes til 
Tina på:  
tina@frivilligcenter
-graested.dk 
 

https://nordeafonden.dk/
mailto:tina@frivilligcenter-graested.dk
mailto:tina@frivilligcenter-graested.dk


 

 

Torvedag i Græsted 28/8 kl. 10-13 

Traditionen tro afholdes der torvedag på Græsted Torv lørdag 28/8 kl. 10-13. Her har du mulighed 

for at have en stand og sælge dine produkter eller vise din forening / gruppe frem. Du har også 

mulighed for at dele stand med Frivilligcenteret og derved blot deltage i noget af tiden. 

Kontakt Frivilligcenteret for at høre mere – vi hjælper gerne med og kan på denne måde synliggøre 

jeres aktiviteter. 

 

 

Mangler din forening penge? 

Er din forening også blevet ramt af covid-19 nedlukningen? Så er her en mulighed for nem at tjene 

nogle penge til din forening eller gruppe. Genbrugsteltene De Gode Ting i Skærød og Højelte 

modtager genbrugsting og hver fre-lør-søndag står der foreninger og sælger til gavn for miljøet og 

deres egen sag. Så hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere, så gå ind på hjemmsiden: 

www.degodeting.dk eller ring til Anette på 29466151.  

http://www.degodeting.dk/


 

 

Nu kan foreninger søge om penge til 1000 Nye Fællesskaber i oplevelsesindustrien 

Puljen 1000 Nye Fællesskaber på i alt 29,1 mio. kr. giver aktive foreninger på kulturområdet og på 

socialområdet mulighed for at få økonomisk støtte til at skabe fællesskaber. 

 

Det vil være en betingelse, at pengene bruges i oplevelsesindustrien. Det kan for eksempel være på 

kulturinstitutioner som spillesteder, teatre, museer og zoologiske haver samt på restauranter, 

feriecentre og campingpladser. Puljen åbnede den 23. juni. Læs mere hos Slots- og Kulturstyrelsen, der 

også skal behandle ansøgningerne.  

 

Fakta: 

Det er foreninger, som kan søge puljen til fællesskabsskabende aktiviteter i oplevelsesindustrien. 

Om oplevelsesindustrien: Oplevelsesindustrien skal i forbindelse med aftalen forstås i bred forstand 

som virksomheder med registeret CVR-nummer, der tjener penge på at udbyde oplevelser.  

 

Det kan for eksempel være:  

• Virksomheder, der udbyder spise- og drikkevarer på eller ved forretningsstedet, som fx restauranter, caféer, barer, 

madboder og lignende. 

• Virksomheder, der udbyder overnatningsmuligheder, som fx hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller, feriecentre, 

sommerhuse, campingpladser og lignende.  

• Virksomheder, der udbyder oplevelser og kulturtilbud, som fx forlystelsesparker, oplevelseshuse, sports- og 

udendørsaktiviteter, rejsebureauer, udbydere af gaming- lege- og badelande, museer, kunsthaller, gallerier, 

biografer, teatre, musicals, revyer og andre udbydere af scenekunstfore‐ stillinger, multiarenaer, cirkus, festivaler, 

spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver lignende.  

 

 

Sommerferie lukket ugerne 27-30 
FCGs administration holder sommerferie fra 5. juli, og der vil derfor ingen bemanding være i huset 
fra denne dato til at hjælpe og svare på spørgsmål. Vi åbner igen mandag 2. august kl. 9.        

Vi ønsker en god sommer!  

 

             TN 06/07-2021 

https://one-lnk.com/x1eWM56cPdKelgW1KcI-TckZMFG7VZAKMLXBs1yGzXriMCuSRghm05n_fcXt_TTXvY6YQ8eqfoD9AFNFxrJdouAIQ/x1eh6Rzt8IAkCSdSsTX8Bu7ceccSb8pbDIyOUkVF8GWTfPrDyuDP02oHUh3mXd7NK13vyB2XOR-fhR_31dfEmBnbsUceiZZrbUBJVTqhNypyKHXa_s6bZHur1RGc9lBT-pgnkExo6B4tGCicenlrqWi1X7u8-p8fqt4h1FpVNckl7b4TeheJ9UX4F50A5rAaqX9/x1eI-U5NB_XwKKd3LySYldBrgkQ9fJwx31fxvmVF9LuKztq3AnerdQb2qsCA6wtDoNmtZejiYRlPE_iCBYk5JmX1yJuyV3q8_SS9v-PimvdAVcvDExRi9GKGzvOiQDLSds1mfcyY_-CGD0uEX5Fvj_ar-XUaZT9kDw1YLCfW6Oiow9ALM-5yZgtVg6Q-q1e26P9dZavojGKf4s3TlNuWT0Xpmuw2F1xC8FHtOwR9gWKXgHPAQc4Yo2njTyQLOPgT1lwf24lQXvjPT6ylt1vOYG9hFeN24-o8Dxz2X8syQgMlXA/
https://one-lnk.com/x1eWM56cPdKelgW1KcI-TckZMFG7VZAKMLXBs1yGzXriMCuSRghm05n_fcXt_TTXvY6YQ8eqfoD9AFNFxrJdouAIQ/x1eh6Rzt8IAkCSdSsTX8Bu7ceccSb8pbDIyOUkVF8GWTfPrDyuDP02oHUh3mXd7NK13vyB2XOR-fhR_31dfEmBnbsUceiZZrbUBJVTqhNypyKHXa_s6bZHur1RGc9lBT-pgnkExo6B4tGCicenlrqWi1X7u8-p8fqt4h1FpVNckl7b4TeheJ9UX4F50A5rAaqX9/x1eI-U5NB_XwKKd3LySYldBrgkQ9fJwx31fxvmVF9LuKztq3AnerdQb2qsCA6wtDoNmtZejiYRlPE_iCBYk5JmX1yJuyV3q8_SS9v-PimvdAVcvDExRi9GKGzvOiQDLSds1mfcyY_-CGD0uEX5Fvj_ar-XUaZT9kDw1YLCfW6Oiow9ALM-5yZgtVg6Q-q1e26P9dZavojGKf4s3TlNuWT0Xpmuw2F1xC8FHtOwR9gWKXgHPAQc4Yo2njTyQLOPgT1lwf24lQXvjPT6ylt1vOYG9hFeN24-o8Dxz2X8syQgMlXA/

