
 

 

Nyhedsbrev februar 2022 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Covid-19 og status i Frivilligcenteret 
Vi er glade for at der er kommet godt gang i aktiviteterne i Frivilligcenteret, og at kravet om brug 

af mundbind / visir er bortfaldet      .  
 
Vi vil dog fortsat opfordre til at være opmærksom på at mindste smittespredning så  

 

• Vask eller sprit hænder ofte 

• Hold god afstand  

• Luft ud før, under og efter jeres møde/ aktivitet  

• Gøre rent før og efter brug 
 

 
 
 

Generalforsamling torsdag 21. april   
Der er generalforsamling for Frivilligcenterets medlemmer torsdag 21. april kl. 18 – 21.  
Vi starter med lidt mad fra kl. 18-19, hvorefter selve generalforsamlingen starter. 
 
Husk at tilmelde dig til spisning senest 14. april.  
 
Du skal have betalt medlemskontingent senest den 1. marts for at være stemmeberettiget på 
generalforsamlingen.  
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsesformanden Alex Rye Sørensen 
(ahryes@gmail.com) i hænde senest torsdag 7. april.  
 
Regnskabet kan ses ved fremmøde i FCG fra den 7. april eller fremsendes ved ønske på mail. 
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Fælles Fredag på banen igen – tilmeld dig via NemTilmeld  
 
Fælles Fredag med spisninger er nu klar til at byde velkommen igen. 

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

Og ta’ din nabo med        
 

                        Datoer og menu: 
11. februar: Medister med stuvet spidskål og kartofler, 
chokolademousse 
11. marts: Hakkebøf med bløde løg og kartofler, citronfromage  
 8. april: Fiskefrikadeller med grøntsager, pærer belle helene 
12. maj Irish Stew / Gullash med kartoffelmos, gammel daws æblekage  
3. juni: Glaseret skinke med grøntsager, frugtgrød med fløde og mælk 

 

Hovedret og dessert kr. 75,- pr. person.  
Husk at du selv skal medbringe dine drikkevarer.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som noget nyt er det nu muligt at tilmelde dig og betale via vores hjemmeside med 
dit dankort på dette link: https://fcgraested.nemtilmeld.dk/4/ (feb. arrangement). 

 
Du kan fortsat tilmelde dig i receptionen på tlf.: 48 39 49 30, kontakt@frivilligcenter-graested.dk 
eller ved at kigge forbi, dog senest kl. 12 dagen inden arrangementet.  Maden kan også betales 
ved ankomst til arrangementet med kontanter eller med mobilepay, hvis du foretrækker dette.  

 

Arrangementet foregår i Frivilligcenter Græsted, Græsted Stationsvej 8 B.  
Døren åbnes kl. 17.00 og der er spisning kl. 17:30, og der er plads til maksimum 30 deltagere. 
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Indmeldelse og fornyelse af medlemskab via hjemmesiden 
Nu er det også muligt at melde sig ind eller forny dit medlemskab via vores hjemmeside og betale 
med dankort. Se mere her: https://fcgraested.nemtilmeld.dk/3/ 

Det koster fortsat 100 kr./ år (året går fra jan til dec).  

Du har fortsat mulighed for at betale medlemskabet ved 
fysisk fremmøde, via mobilepay 30575 eller via banken  
på konto nr.: reg.nr. 5358 konto 0242934.  
______________________________________________________ 

 

Garnnøglerne 

Har du ikke opdaget det, så har vi nu en månedlig hyggelig strikke- og hækleaften i gruppen 
Garnnøglerne. Tag dit eget hækle- eller strikketøj med og vi laver en kop kaffe / te.  
Vi kan aftale fra gang til gang at tage kage eller andet godt med, hvis der er interesse. 

  
Der er ingen krav til færdigheder – vi hjælper gerne med det basale. Ved behov finder vi sammen 
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  

– næste gang torsdag den 3. marts 2022. 
  

Er du nysgerrig, så ring eller skriv gerne til tovholder  
Lisbet Rostgaard Andersen på 2811 3488 eller 
lisbet_rostgaard@hotmail.com.  
 
Du er også velkommen til bare at dukke op. 
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Ny i receptionen 
 
Måske du allerede har mødt Birthe, som er startet i receptionen. 
Hun vil være at træffe hver tirsdag formiddag. 
 
Velkommen til Birthe. 
 

                                                                                         

 
Kom med din idé 
Går du og overvejer, hvad du skal bruge din tid til? Eller har du en idé til noget, som du gerne vil 
prøve af for og samme med andre? 
 
Så hjælper vi dig i gang. Book en tid til en samtale med Tina, og få sparring til at få din ide til at 
flyve. Vi kan også hjælpe med at udbrede kendskabet til din forening / gruppe og jeres aktivitet, og 
har stor erfaring i opstart og drift af grupper. 
 
Kort sagt: vi er her for at støtte og hjælpe dig, så er der udfordringer og har du brug for sparring, 
så er vi klar. 
 

 
 
 
 
 
  
      
8/2-2022 TN 

Materiale til næste 
nyhedsbrev 
Har din forening/ 
gruppe  noget, som du 
gerne vil have bragt i 
det næste 
nyhedsbrev?  
 
Deadline er 20/3  
Indlæg sendes til Tina 
på:  
tina@frivilligcenter-
graested.dk 
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