
 

 

Nyhedsbrev december 2021 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 

 

 

Julehjælp 

 
Er midlerne begrænsede, så er det nu, 
at du skal søge om julehjælp. 
 
Enkelte steder er det stadigvæk muligt 
at søge uge ud. 
 

Frivilligcenter Græsted 
 

 

Juleaften alene? 
Hvis du/I kan se frem til at skulle holde Juleaften alene, skulle du måske i stedet for deltage i Juleaften på 
Græsted Kro. 
Arrangementet er for enlige, par og familier, som mangler netværk eller hvor familien er langt væk eller 
som er økonomisk pressede. Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig vil vi forsøge at 
arrangere afhentning, dog kun i almindelig personbil. Arrangementet er fra kl. 17:30 – 22:00.  
 
Deltagelsen er gratis. Begrænsede pladser, som fordeles efter først til mølle. CORONA PAS 
KRÆVES! 
 
Ønsker du at deltage eller være hjælper på denne anderledes juleaften 24/12, så kontakt Frivilligcenteret 
på tlf. 4839 4930 eller mail: kontakt@frivilligcenter-graested.dk.  
Der er informationsmøde for frivillige hjælpere 6. december kl. 19 på kroen. Tilmelding kræves. 

 
Vi modtager gerne donationer på konto: 5358 – 0242934 og mobilepay: 30575 med teksten ”JUL”. 

Græsted Stationsvej 8 B, 3230 Græsted, tlf. 4839 4930,                     
kontakt@frivilligcenter-graested.dk, www.frivilligcenter-graested.dk, 

mailto:kontakt@frivilligcenter-graested.dk
mailto:kontakt@frivilligcenter-graested.dk


 

 

 
 

 

 
 

Kulturnetværket for Kvinder, Græsted Frivilligcenter og Dronningernes Nordsjælland var på en 
spændende tur til Esrum Kloster & Møllegård. Her fortalt Joy bl.a. om klosterets historie, dets 
store betydning for datidens samfund, og hvordan munkene organiserede sig. 
 

 
 
En hyggelig frokost blev indtaget af de 16 kvinder, som deltog i det sidste arrangement i 
Dronningernes Nordsjælland i denne omgang. 



 

 

Garnnøglerne 
Har du lyst til at være med i vores nye strikke- og hæklefællesskab, som mødes om aftenen?  
Tag dit eget hækle- eller strikketøj med – vi laver en kop kaffe eller te. Måske kan vi aftale fra gang 
til gang at skiftes til at tage kage eller noget andet godt med. 

  
Der er ingen krav til færdigheder – vi hjælper gerne med det basale. Og ellers finder vi en video på 
internettet, som kan hjælpe os videre. 
 
Hvor:  Frivilligcenter Græsted, Græsted Stationsvej 8B, 3230 Græsted 
Hvornår:  Hver den første torsdag i måneden, kl. 19:00-21:30  

– første gang torsdag den 6. januar 2022. 
 

Hvis du tror, at det er noget for dig, så ring eller skriv gerne til tovholder Lisbet Rostgaard 
Andersen på 2811 3488 / lisbet_rostgaard@hotmail.com. Du er også velkommen til bare at dukke 
op. 
 

Book lokal for 2022 

Nu er det tid til at booke lokal for 2022.  

Selvom vi ikke ved, hvordan covid-19 situationen udvikler 
sig, vil jeg bede dig booke dine normale tider fra januar 
2022. 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 2022 – deadline for at tiden ikke 
gives til anden side er senest 15/12. 
 
Husk altid at afbooke lokalet ved aflysninger, således kan 

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

mailto:lisbet_rostgaard@hotmail.com


 

 

 

Vi mangler frivillige hjælpere  

Så har du lyst til at engagere dig lokalt,         
gøre en forskel og være til nytte for andre,           
så er her muligheden.  

Du bliver en del af et fællesskab, får mulighed          
for at lære Frivilligcenteret og dets brugere                           
bedre at kende.  

Kontakt mig, hvis du har lyst til at vide mere. Du kan f.eks. være med som: 

• Økonomi- og gældsrådgiver 

• Bisidder 

• Serviceteam – praktiske opgaver 

• Receptionen 

• Bestyrelsesarbejde i foreninger 

• Koordinator og planlægger af et område 

 
Brug for en bisidder? Eller har du selv lyst til at tilbyde et par ører?  
Måske du eller en som du kender har brug for en bisidder?  

 
En bisidder kan ledsage dig til lægen, hospitalet, jobcenteret eller andet vanskeligt sted, og 
tilbyder dig et par ekstra sæt ører og øjne. Bisidderen holder altid et formøde med dig, hvor 
forventninger til det kommende møde bliver afstemt og situationen grundig vendt. 
 
Kontakt receptionen i Frivilligcenteret for at få en bisidder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kan også være, at du er blevet nysgerrig på at høre hvad det 
kræver at blive bisidder. 

 
Ønsker du at blive bisidder, vil du blive klædt på til opgaven med 
et 2 dages obligatorisk kursus, som forventes afholdt i marts 
2022. Kontakt tovholder Pia Lottrup for at vide mere. 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening/ 
gruppe  noget, som du 
gerne vil have bragt i 
det næste 
nyhedsbrev?  
 
Deadline er 19/12  
Indlæg sendes til Tina 
på:  
tina@frivilligcenter-
graested.dk 
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Invitation til Fælles Fredag for alle 
Kom og deltag i en hyggelig aften i Frivilligcenteret i Græsted.  

Og ta’ din nabo med        
  

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

 
14. januar: Medister med stuvet spidskål og kartofler, chokolademousse 

 

Hovedret og dessert kr. 75,- /person. Maden betales ved ankomst enten kontant eller med 
mobilepay. Intet salg af drikkevarer, så du skal selv medbringe dine drikkevarer.  

 

Tid og sted: Frivilligcenter Græsted - døren åbnes kl. 17.00 og spisningen starter kl. 17.30. 
Tilmelding på tlf.: 48 39 49 30. Senest dagen inden arrangementet kl. 12.00. Begrænsede pladser. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Medlemmer og brugere af Frivilligcenteret hyggede sig til revy på Græsted Kro den 4. nov., hvor sågar 
Elvis dukkede op. 
 

 

 



 

 

 
 

Foreninger: Søg nu og få støtte 

Har din forening en god idé til en aktivitet, mangler I nyt udstyr, eller vil I arrangere et løb for at få 
flere medlemmer? Så søg Nordea-fondens Lokalpulje eller Løbspulje. 
 
Lokalpuljen 
Søg op til 100.000 kr. til mindre projekter, der bidrager til lokale  
fællesskaber og gode liv. 
 
Begge puljer modtager ansøgninger løbende. 
 
 

 

75 års fødselsdag i centeret 
Et samarbejde med kommunen forebyggende team, Lene Dyring og Marianne Ebert, har ført til 75 
års fødselsdag i Frivilligcenteret. De borgere, som er fyldt 75 år i år, blev inviteret til et fødselsdags 
-arrangement med kaffe og lagkage. 
 
De blev introduceret til muligheden for at få et forebyggende hjemmebesøg, og fik forklaret hvad 
dette indeholder, der var ligeledes god information om plejeboliger, visitationen, samt Altiden 
viste vigtige øvelser til at holde sig i gang i hverdagen. Frivilligcentrene fortalte om de muligheder, 
der er for at deltage, få støtte eller blive frivillig, samt hvad ”vi” er for en størrelse. 
 
Der er afholdt 4 fødselsdagsarrangementer i år i kommunen henholdsvis i Frivilligcenter Helsinge 
og Græsted, samt Gribskov Seniorcenter og Aktivitetshus i Gilleleje. Der deltog 46 i arrangementet 
i Græsted, hvor billederne er fra.  

 



 

 

Samtalegruppe for mennesker med kroniske smerter 
 

Hver anden tirsdag kl. 14-16. Gruppen er netop startet, og der er 
enkelte ledige pladser. Gruppeleder: Birgit Anni Pedersen 

 
Har du lyst til at være med? Vil du vide mere? 

 
Kontakt: Gudrun Qvist, tlf:4839 4930 eller email:selvhjaelp@frivilligcenter-graested.dk. 
________________________________________________________________________________ 

 
Ferielukket i julen 
Frivilligcenterets administration holder juleferie fra onsdag 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 tirsdag 21/12 kl. 14, hvis din aktivitet fortsætter i juledagene, og I derfor 
skal have adgang til huset. Vi åbner igen mandag 3. januar kl. 9.         

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle  
en rigtig god jul og tak for samarbejdet i 2021.  
 
KH Tina Nørgaard, Centerleder    
 
 
 
 
  

Invitation til nytårskur i FCG 
 

Traditionen tro inviterer vi medlemmer, samarbejdspartnere  
og andre interesserede til at kigge forbi Frivilligcenteret  

fredag 7/1-2022 kl. 15 - 17 for at ønske et godt nytår!  
 

Vi glæder os til at se dig og byder på en kransekage  
og et glas bobler.  

 
Der tages forbehold for covid-19 situationen,  
så hold øje med hjemmesiden eller ring i ugen op til  
for at check om nytårskuren kan afholdes. 
 
 
    1/12-2021 TN 

 


