
 

 

Nyhedsbrev oktober 2021 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Ekstraordinær generalforsamling onsdag 13. oktober kl. 19 

Tilmeld dig på generalforsamlingen på tlf. 4839 4930 eller kontakt@frivilligcenter-graested.dk.  

Det er vigtigt, at du hjælper med at få valgt en ny bestyrelse enten ved at stille op eller stemme. 

”Bestyrelsen for Frivilligcenter & og Selvhjælp Græsted indkalder hermed til ekstraordinær 
generalforsamling onsdag 13/10 kl. 19 i kantinen på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10 i Græsted.  
 
Jfr. vedtægternes § 5 stk. 1 kan medlemmerne kræve en ekstraordinær generalforsamling, hvis 
mindst 1/3 af medlemmerne kræver det og har en skriftlig begrundelse.  
 
Begrundelse:  
På grund af samarbejdsvanskeligheder mellem dele af bestyrelsen og den daglige leder, som har 
resulteret i at den daglige leder har opsagt sin stilling, ønsker medlemmerne en ekstraordinær 
generalforsamling med nyvalg af bestyrelsen.  
 
Der blev afholdt medlemsmøde mandag 20/9, hvor 107 ud af 159 medlemmer skriftligt 
tilkendegav, at de ønsker en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har modtaget et krav 
fra de 107 medlemmer om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling  
Bestyrelsen erklærer at have modtaget skriftlig dokumentation for ovennævnte oplysninger.  
 
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:  
• Valg af dirigent, referent og stemmetæller  

• Valg til bestyrelsen  

• Evt.  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted”  

 

Status om daglige leder 

Efter medlemskravet om en ekstraordinær generalforsamling har formand, næstformand og 
kasserer valgt at trække sig fra bestyrelsen. Den midlertidige konstituerede bestyrelse har 
accepteret lederens tilbagekaldelse af hendes opsigelse, hvilket betyder, at hun derfor fortsætter i 

jobbet      . 
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Sønderjysk kaffebord blev til fejring af fællesskabets styrke 

 

Stemningsbilleder fra det           
velbesøgte hyggelige 
Sønderjyske kaffebord med 
over 70 deltagere. 
Fællesskabet er stærkt.  

STOR TAK til de mange 
kagebagere, for støtte og  
anerkendelsen i ord og 
handling. 



 

 

Lokale kurser i Hillerød – tilmeld dig nu og bliv klogere 

Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted er en del af et kursusfællesskab på tværs af Frivilligcentre i 
Nordsjælland. Vi tilbyder derfor kurser og kompetenceudvikling for frivillige.  
 
Formålet med kurserne er at styrke, udvikle og inspirerer frivillige i Nordsjælland, samt at udveksle 
erfaringer og ideer på tværs af regionens frivillige. Alle kurserne afholdes således i Hillerød og 
udbydes til frivillige og foreninger fra hele Nordsjælland. 
 
Næste kursus er: 
 

 
Se hele programmet og tilmeld dig her:  
Fælles kurser for frivillige i Nordsjælland (nemtilmeld.dk) 

 
 
 
 
 

 

Støttemulighed til din aktivitet hos Det Grønne Hus  

Det Grønne Hus uddeler støtte til frivillige foreninger i Gribskov Kommune, som der arbejder med 
sociale eller kulturelle formål.  
 
Ønsker du at søge om støtte til et socialt eller kulturelt projekt, så hente en ansøgningsblanket i 
butikken eller printe den fra nettet.  
Ansøgningen afleveres i butikken senest fredag 22/10 kl. 12.    
                                                

 

Lydavisen er oppe at køre igen 

Så hvis du kender en som er blind eller svagtseende, og som har         
lyst til at få lydavisen, så kontakt Frivilligcenteret for at bestille den.  

Lydavisen er gratis for kommunens borgere. 

https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/


 

 

Sundhedscafe-arrangementer i oktober 

Vi er nu klar til at invitere til sundhedscafé i Fællesskabernes Hus, Frivilligcenteret.  
Alle er velkomne.  
 
Formålet med sundhedscaféen er: at forebygge sygdomme samt at give inspiration og viden til, 
hvordan man kan leve et godt liv med eller uden sygdom. 
 

➢ Gåture v. Hjerteforeningen 

Tid og sted: Onsdag 13. okt. kl. 16.00, Gåtur i Gribskov.                          

Start: Kagerup station P.  Kagerup Stationsvej.  

Søndag 31. okt. kl.10.00 – Hjerteforeningen Gåtur ved Bækkebro i 
Tisvilde Hegn. Start: P-plads Bækkebrovej. 
 

➢ International Hjertestarterdag 
Tid og sted:  16. okt. kl.  11.00-15.00 i Kulturhavnen Gilleleje 

Gribskov Hjerteforening markerer den Internationale Hjertestarterdag 
Kom og prøv hjertemassage på en dukke, og få kendskab til en 
hjertestarter. ALLE er velkomne, ingen tilmelding, og det er gratis 

 
➢ Kurven fuld af sundhed 
Tid og sted: Torsdag 28. okt. kl. 15:30, Frivilligcenter Græsted 

Klinisk diætist Ulla Bahne holder et inspirerende, seriøst og 
underholdende foredrag om sund kost og en sundere livsstil til borgere 
med diabetes- og hjerteproblemer, samt kolesterols betydning. 
 
I forbindelse med foredraget (før eller efter angives ved tilmeldingen) 
vil der være mulighed for en kropsanalyse med Body age, BMI, 
fedtprocent og fedtmasse, muskelmasse, knogledensitet samt en 
personlig gennemgang af resultaterne. Omkostningerne kr. 100 
afregnes enten kontant eller med Mobilepay.  
Fri adgang med til tilmelding til Diabetes Gribskov, mail: 
gribskov@diabetes.dk eller tlf. 2342 0869 senest den 25.okt .2021 
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De næste arrangementer i kulturnetværk for kvinder  
 
Sammen skaber vi et fællesskab. Grib denne chance for at styrke dit netværk og blive en del at et 
kvindefællesskab. Det er et uforpligtende fællesskab, hvor du kan deltage i kulturarrangementer 
og mødes med andre med samme interesse hver torsdag.  
 
Vi har fået støtte af Slots – og Kulturstyrelsen, så du kan, som MEDLEM af Frivilligcenteret deltage i 
disse arrangementerne kvit og frit, så benyt dig af dette fantastiske tilbud og meld dig til et eller 
flere arrangementer: 
 
* Statens Museum for Kunst (SMK), 14. november, rundvisning kl. 13, mødetid 12.30 på SMK 
 
* Det Kongelige Teater, Nøddeknækkeren, 12. december kl. 13 
 
Tilmeldingen er bindende, da billetterne betales forud.   
 

 
 
Lyder det som noget for dig?  
 
Så ring til Frivilligcenteret og tal med Mette, som er idemager til gruppen, eller Karoline som 
træffes torsdage. 
 
Ovenfor kan du se billeder af den skønne tur til Sagnlandet i Lejre. 
 

 
Dronningernes Nordsjælland 
Næste arrangement er på trapperne, så hold øje med hjemmesiden      . Vi påtænker en tur til 
Esrum kloster…. 
 



 

 

Invitation til Fælles Fredag for alle 
 

Kom og deltag i en hyggelig aften i Frivilligcenteret i Græsted.  

Og ta’ din nabo med        
 

8. oktober: Bøf stroganoff med rodfrugtmos, blomme crumble  
 

12. november: And med brun sovs, hvide og brune kartofler, rødkål, frugtsalat 
 

17. december: Ribbensteg med kartofler, sovs og stegte rodfrugter.                   
Ris á la mande med kirsebærsauce 

 

14. januar: Medister med stuvet spidskål og kartofler, chokolade 
mousse 

 

Hovedret og dessert kr. 75,- pr. person 
Maden betales ved ankomst til arrangementet enten kontant eller med mobilepay.  

  
NYT! Intet salg af drikkevarer, så du skal selv medbringe dine drikkevarer.  

 

Arrangementet foregår i Frivilligcenter Græsted, Græsted Stationsvej 8 B.  
Døren åbnes kl. 17.00 og der er spisning kl. 17:30. 

 

Tilmelding på tlf.: 48 39 49 30. Senest dagen inden arrangementet kl. 12.00. Begrænsede pladser. 
________________________________________________________________________________ 

 
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 15/10 kl. 12, 
hvis din aktivitet fortsætter i ugen og I derfor  
skal have adgang til huset.                 

 

 

 

 

 

 
7/10-2021 TN 

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 
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