
 

 

Nyhedsbrev august 2022 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
Medlemsfest 21. august kl. 13-17  
 
Kom og vær en del af denne festlige Hawaii inspirerede dag. 
Pris og krav: Egenbetaling på 100 kr., og medlemskab af Frivilligcenteret   
 
Tilmelding senest i dag 12/8, så skynd dig. Link til tilmeldingen: 
Hawaii fest for medlemmer | Frivilligcenter Græsted (nemtilmeld.dk) 
_____________________________________________________________________ 
 
March mod ensomhed 
Kommer til Gribskov kommune i morgen lørdag 13/8. Vær med til at sætte fokus på 
ensomhedsproblematikken ved at deltage. Vi følger Patrick fra kommunegrænsen mod Halsnæs til 
grænsen til Hillerød kommune.  
 

 

• Starten er ca. kl. 9 ved Købmanden på 
sandet 

• Ca. kl. 11:30 vil der være pizzaer ved 
gadekæret i Helsinge og  

• Ca. kl. 13:30 vil han være ved 
Tibberuphuset ved Solbjergengsø.  

 
Se mere på facebook om ruten og formål: 
https://www.facebook.com/marchmodenso
mhed/  

 

_____________________________________________________________________ 
Sådan søger du §18 midler 

Kom og mød kommunens frivilligkoordinator Pernille Dirchsen fortælle 
om hvad kommunens to §18 puljer er onsdag 24. august kl. 14:30-15:30 i 

Frivilligcenteret.  
 

Hun vil komme ind på hvem der kan søge samt hvad der kræves for at 
komme i betragtningen af et tilskud. Du får mulighed for at stille 
spørgsmål og dermed få klarhed over om din ide er noget som du kan 
søge til.  

 
Tilmeld dig gerne senest 23/8. Deadline for at søge §18 driftsmidler til 2023 er 1. oktober. 

https://fcgraested.nemtilmeld.dk/18/


 

 

Rundt om de spanske rytmer 
 
Vi dykker ned i spanske og latinamerikanske sangtekster for derefter at anvende de selvsamme 
tekster til at lære at tale spansk samtidig med, at vi får et indblik i en mangfoldig musikkultur. 
 

Plan over sangteksterne vil kunne 
fremsendes fra 1. august til dem, der måtte 
ønske dette. (Det bliver 1-2 nye sangtekster 
per gang så der er plads til fravær undervejs) 

 
Du kan deltage om du har kendskab til 
spansk eller ej. Alle aldre er velkomne. 
Niveauet tilpasses deltagerne, og ønsker til 
sangtekster modtages med glæde.  

 
Gruppen ledes af Andrea Vergara, som siger ”Jeg synger pivfalsk, men vil du/I synge nogle  
af de valgte sange så lægger jeg gerne ører til:)”. 
 
Har du tid og lyst, så tilmeld dig gruppen, som mødes hver tirsdag kl. 19-20.30 og  
lørdag kl. 10-11:30 indtil jul. 
 
Vi starter uge 33 tirsdag 16. august og igen lørdag 20. august. Tilmelding via  
nemTilmeld på vores hjemmeside: Rundt om de spanske rytmer | Frivilligcenter Græsted 

(nemtilmeld.dk) eller ved at kontakte receptionen. 
 
Deltagelse er gratis, men kræver medlemskab af huset (100 kr./år).  
 
Gruppelederen har spanske rødder og en kandidatgrad i spansk, så der vil være rig mulighed for at 
få talt spansk. 

Frivillig Fredag – de frivilliges fest 7. oktober 

Frivillig Fredag 2022 bliver et brag af en fest, og en af hovedpunkterne er den store prisuddeling. 
Priserne der skal uddeles er: Frivilligprisen, Kulturprisen og Seniorprisen.  

Prisuddelingen til Frivillig Fredag er Gribskov Kommunes Oscaruddeling for Frivillige. Det er en stor 
ære at være nomineret i en af de tre kategorier.  

I år foregår fejringen på Græsted Kro fredag den 7. oktober om eftermiddagen. Hold øje med 
invitation i din indbakke, da den er lige på trapperne. 

https://fcgraested.nemtilmeld.dk/22/
https://fcgraested.nemtilmeld.dk/22/


 

 

Drømmegruppe – NYE DATOER 

Gruppen er for dig der er interesseret i dine drømme og er nysgerrig på, hvad de betyder. Vi 

arbejder med de drømme, som vi oplever når vi sover, ikke dagdrømme.  

Har du det også sådan, at du nogle gange vågner op med en stor undring over, hvad søren det lige 
var der skete i din drøm? Det kan være surrealistiske drømme. Eller mareridt der påvirker dig i 
flere timer efter at du er vågnet. Det kan også være, at det samme tema går igen i dine drømme 
over længere tid.  
 
Kunne du tænke dig at gå i dybden med dine drømme, så er denne gruppe noget for dig. Måske 
tænker du, at du sjældent kan huske dine drømme, men tro mig det kommer du til. Du behøver 
ikke vide noget særligt om drømmetydning, for at være med i gruppen. 
 

Alt hvad vi drømmer har et budskab til os, også selvom du i første 
omgang, ikke kan relatere til drømmen. Budskaberne kommer ofte 
forklædt, som symboler. F.eks. du drømmer om død, så kan det betyde, at 
der er noget gammelt, som du skal give slip på i dit liv. Ved hvert møde, 
får alle mulighed for at fortælle om en drøm, som de har haft for nylig. Jeg 
har bedst erfaring med, at den der har haft drømmen fortæller færdigt 
uden afbrydelser. Bagefter stiller vi andre uddybende spørgsmål, uden at 
gætte og tolke på, hvad drømmen handler om. Efter et stykke tid med 

spørgsmål, finder man som regel selv ud af, hvad drømmens budskab er. 
 
Tid og sted:  Mandage fra den 12/9 kl. 16 - 18 i Græsted Frivilligcenter.  

Vi mødes hver 14. dag, 7 mandage. Max. 7 personer. 
 
Er du interesseret i at være en del af gruppen, eller vil du gerne høre mere, så ring eller skriv til 
initiativtageren Helle Gregersen på: 41299239 eller adoptcoach@live.dk. 

mailto:adoptcoach@live.dk


 

 

Lokale kurser i Hillerød til efteråret 

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.  

 
Tilmelding: Fælles kurser for frivillige i Nordsjælland (nemtilmeld.dk) 

_____________________________________________________________________ 
 
Unge projektet TwentySomething 
TwentySomething er startet igen efter ferien, og næste gang er 25. august og så hver 14. dag.  

 

Kender du en som har lyst til at være med i en netværksgruppe med andre unge i alderen ca. 

20-30 år, så bed dem kigge på vores hjemmeside:  

https://www.frivilligcenter-graested.dk/ny-side.  

Her kan du også tilmelde dig de næste gange.  

 

Find os på tik-tok 😊. 

 

Her hygger Cecilie, Karoline og Charlene sig i haven. 

 

Du kan også ringe til Karoline for at høre mere. 

https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/
https://www.frivilligcenter-graested.dk/ny-side


 

 

Rock ved Ruinen 
Den 13. august afholder Søborg idrætsforening deres første Rock ved Ruinen, familie musik 
festival link: ROCK VED RUINEN – Festival for Independent Artists, som er et gratis arrangement. 
Det finder sted på boldbanen ved Søborg Forsamlingshus 

Så har du lyst til et gratis musik arrangement med aktiviteter for børn, eller har du et par timer til 
overs til at være frivillige til at sælge mad og drikke? Så er her muligheden. Frivillige – ROCK VED 

RUINEN. Du behøver ikke at være musikinteresseret, men det er muligheden for at give dig selv og 

din familie en skøn dag, og gøre en forskel for andre. 

Du kan læse mere på www.rockvedruinen.dk 
eller på facebook med samme navn. 

                
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

MANDAG D. 15. AUGUST - 2022  
GENOPSTÅR MANDAGSMOTION I EN NY FORM. 

Vi vil mødes kl. 10 hver mandag på P-pladsen ved Bukkarvej (Valby Hegn), gå en tur 
sammen, og slutte af i bålhytten, hvor vi kan nyde egen medbragt kaffe/te eller?? 
 
Det er fortsat tanken at deltagerne/målgruppen er demensramte sammen med en 
pårørende eller god ven.  
Der er mulighed for at vælge - en kort rute ca. 800m t/r 
Og en længere - en rundtur ad hjertestien på 2,5km. 
 
Formålet med MANDAGMOTION – i skoven er:  

- Dels, at vi på en god og hyggelig måde får rørt os. 

- Men også, at vi kan møde andre i samme situation, og både under gåturen og ved 

kaffen bagefter, får mulighed for at dele nogle af de både glæder og sorger, som 

dagligdagen byder på. 

 
Tovholdere er Ritha Petersen og Inger-Lene Goul Dueholm  

Lyder MANDAGSMOTION – i skoven som noget for jer, så kontakt os endelig 😊 

VI VIL GLÆDE OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN 
 
Ritha – 51 35 39 13 – rithaanker@os.dk eller 
Inger-Lene – 23 81 64 27 – ingerlenegd@hotmail.com   
      TN 12/8-2022 

http://lenewagner.dk/?portfolio=skovsti-i-nordskoven
http://rockvedruinen.dk/
http://rockvedruinen.dk/index.php/frivillige/
http://rockvedruinen.dk/index.php/frivillige/
http://www.rockvedruinen.dk/
mailto:rithaanker@os.dk
mailto:ingerlenegd@hotmail.com

