Nyhedsbrev maj 2022
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG)
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. Kursuset om bestyrelsesarbejdet er
blevet udsat til efter sommerferien, så hold øje med den nye dato.

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

Book lokale
Lige en lille reminder vedrørende lokalebooking.
Har I fået booket lokal for det kommende år efterår
2022/forår 2023? Ellers må I gerne gøre det nu.
Husk altid at slette lokalebooking ved aflysninger, således
kan andre få glæde af det
. Vi hjælper selvfølgelig
gerne, hvis det driller.

Unge projekt er gået i luften
Så er de næste datoer fastlagt i TwentySomething.
Har du eller en du kender lyst til at være med i en netværksgruppe med andre unge i alderen
20-30 år, så tag et kig på vores hjemmeside https://www.frivilligcenter-graested.dk/ny-side

Fællesspisning i Fælles Fredag regi
Fælles Fredag byder velkommen til endnu to gange spisning inden vi går
på sommerferie.
Kom og deltag i en hyggelig aften i Frivilligcenteret i Græsted.
Og ta’ din nabo eller en bekendt med samt lær nye at kende

.

Datoer og menu:
12. maj Irish Stew / Gullash med kartoffelmos, gammel daws æblekage
10. juni: Glaseret skinke med grøntsager, frugtgrød med fløde og mælk
Pris: Hovedret og dessert kr. 75,- pr. person.

Du kan tilmelde dig og betale via vores
hjemmeside med dit dankort på dette link:
Fællesspisning 8/4-2022 (nemtilmeld.dk) .
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.
Vi glæder os til at se dig.

Sundhedscafé arrangementer
1) Hjerteforeningens gåture arrangeres hver anden søndag her i foråret. Gåturene har en
længde på omkring 5 km. og tempoet er sat så alle kan være med - normalt sluttes der af
med kaffe/the og kage.
Læs mere på Hjerteforeningen Gribskovs hjemmeside
https://lokal.hjerteforeningen.dk/gribskov/
•
•
•

22 maj
12 juni
26 Juni

Gåtur ved Tisvilde strand
Gåtur ved Rågeleje
Gåtur ved Vejby

2) Onsdag, den 11. maj kommer klinisk diætist Sophie Hillbrandt og gennemgår fakta om de
officielle kostråd og hvorledes vi bedst muligt omsætter dem til dagligdagens indkøb og
meget mere.
Det foregår i Frivilligcenter Helsinges lokaler, Vestergade 4, Helsinge, kl. 19:00 til 21:00.
Alle er velkomne, men tilmelding ønskes til Diabetes Gribskov v/Leif Nørskov Madsen tlf.
2342 0869 (gerne SMS) eller mail: gribskov@diabetes.dk senest dagen før.
Måske gik du glip af disse netop afholdte foredrag i sundhedscaféen
Livskvalitet med skammen som bagage
Vi blev klogere på hvordan skammen påvirker vores livskvalitet og selvværd. Her ser du Lise Benthien
fortælle om overlevelsesstrategier og skammen som social regulator.

Kol og astama
I april var sygeplejerske Anja Berrill fra Frederikssund hospital forbi og fortalte levende om de
forskellige behandlingsprincipper til mennesker med KOL og astma og devices til
inhalationsmedicin blev gennemgået. Der var stor tilslutning og interesse for området.

Medlemsfest 20. august
Sæt kryds i din kalender den 20. august i din kalender for der holder vi
en medlemsfest med temaet Hawaii.
Mere om tilmeldingen og hvordan du kan bidrage i næste nyhedsbrev.

Generalforsamling afholdt
Endelig kunne vi atter afholde generalforsamling i april, som vedtægterne foreskriver. Den 21,
april var der derfor mødt 55 forventningfulde medlemmer op først til en gang kalkun i karry samt
mørbradgryde med ris og efterfølgende kaffe og kage. Der blev hygget og snakket i stor stil.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: Formand Alex Rye Sørensen, næstformand
Bente Most, kasserer Leif Nørskov Madsen, medlem Olav Andersen, suppleanterne Pia Wistrøm
og Karen Raff. Kommunens repræsentatnt er Pernille Sonne.

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 torsdag 12/5 kl. 16.

Indsamling sammen med Skovsminde
Så er der lavet opgørelsen på vores fælles indsamling til de ukrainske familier.
I samarbejde med Skovsminde plejecenter og bestyrelsen fra genbrugsteltene blev der i alt
samlede 24.000kr ind.
Der var mulighed for at købe kaffe, te, kage,
lotteri lodder.
Vi blev underholdt med et fantastisk Gospel
kor.
Tak, til alle sponsorer i byen.

Sommerferie lukket i ugerne 27-30
FCGs administration holder sommerferie fra 4. juli, og der vil derfor ingen bemanding være i huset
fra denne dato til at hjælpe og svare på spørgsmål.
Vi åbner igen mandag 1. august kl. 9.

Vi ønsker dig en god sommer!

