
 

 

Nyhedsbrev nov-dec 2022 
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted (FCG) 

 
 
Økonomi og midler 
 
Status på Gribskov kommunes budget og Frivilligcentrene 
Kommunens budget har været igennem 2. budgetrunde, og det er vedtaget for de kommende år. 
Det betyder heldigvis, at Frivilligcentrene i Græsted og Helsinge begge fortsætter uændret. 
Samtidig betyder det desværre også, at §18 midler til frivilligt socialt arbejde er sparret væk. Kun 
puljen for tværkommunale aktiviteter består fremad, så hvis din forening / gruppe har søgt om 
støtte til 2023 aktiviteter skal I finde et nyt sted at søge.  
 
De Gode Ting er en mulighed 
Se på Degodeting.dk – her kan du booke plads i genbrugsteltene i Skærød og Højelte og holde 
loppemarked med de indleverede ting. Du bestemmer selv salgsprisen, og det er en god måde at 
tjene en skilling på og samtidig støtter du genbruget i kommunen og skaber sammenhold i 
foreningen.  

 
 
Julen 2022 
 
Julehjælp 
Er der pres på økonomien nu da energi- og fødevarerpriserne  
er steget? Så kan du overveje om du vil søge julehjælp.  
Vi har en liste på vores hjemmeside med steder, som du kan søge  
Har du brug for hjælp til at få udfyldt skemaer hjælper Lone gerne  
onsdage. Kontakt receptionen for en aftale eller kig forbi. 
  
Julehjælpen er ofte et gavekort til et supermarked. 
Jul på kroen 



 

 

 

 

Juledekorationsdag den 24. november kl. 15-18:30 
 

Kom og lav din jule-  
dekorationer til julemåneden. 
Jeg vil være behjælpelig med 
valg af materialer til dine 
dekorationer. 

 
 
Der vil være mulighed for at købe nogen af de ting, som jeg har med f.eks. skåle, fade og andet til 
en billig penge. Jeg vil også medbringe gran, og hvad jeg ellers kan samle sammen. 
 
Medbring  
Du skal medbringe ler, bånd og hvis du har nogle bestemte ting, som du vil have i din dekoration, 
så som fade og hvad du ellers plejer at bruge.  
 
Tilmelding til underviser Birgit Serup på tlf. 30680096 eller i Frivilligcenter Græsted. 
 
Kom og deltage i denne hyggelige aktivitet sammen med andre.  

Frivilligcenter Græsted 
 

 

Juleaften alene? Frivillig hjælper? 
Måske du i stedet for skulle deltage i Juleaften på Græsted Kro. 
Arrangementet er for enlige, par og familier med børn, som ellers ville sidde alene eller som er økonomisk 
pressede. Jul på kroen er et julearrangement med ca. 100 deltagere. Hvis du har behov for kørsel, vil vi 
forsøge at arrangere det, under forudsætning af, at du kan transporteres i en almindelig personbil, og ikke 
selv har mulighed for at transportere dig. Arrangementet er fra kl. 17:30 – 22:00.  
Deltagelsen er gratis. Begrænsede pladser, som fordeles efter først til mølle. 
Ønsker du at deltage eller være frivillig hjælper på denne anderledes juleaften 24/12, så kontakt os. 
Frivilligcenteret på tlf. 4839 4930 eller mail: kontakt@frivilligcenter-graested.dk.  
Der er første informationsmøde for frivillige hjælpere 25/10 kl. 20. Tilmelding kræves. 
 
Vi modtager gerne donationer på konto: 5358 – 0242934 og mobilepay: 30575. Skriv ”jul” i tekstfeltet.                                  

Fællesskabernes Hus, 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


 

 

Set og sket 
 
Halloweenfest 31. oktober 
 
 
                                                             Græsted blev til den uhyggelige Græskarsted mandag 31.  
                                                             oktober. 15 steder i byen var festklare til Halloween og bød  
                                                             indenfor til slik, sjov og ballade.  

 
                                                             Der kom gæster fra nær og fjern og hele 450 børn og voksne  
                                                             nåede at besøge det uhyggelige Frivilligcenter på 3 timer.  
 
                                                             Her mødte de både en zombie, kæmpe edderkopper og afskårne 
a                                                           arme og øjne i den hjemmebryggede lækre punch. 

 

  
 
 
Frivillig fredag – og uddeling af priser 
I år gik frivilligprisen til Annette Witt Carlsen, som især  
har ydet en kæmpe indsats for børn og unge.  
 

                              
      Lokaldysten blev vundet af  

                                                      Anisse lokalsamfund og  
                                                      Prisen blev modtaget af de  
                                                      lokale spejdere.  
 
 
Frivillig Flygtningehjælp på tur til Frilandsmuseet. 



 

 

Udflugter i Frivilligt Flygtningehjælp 
 
Frilandsmuseet 
En søndag i sensommeren var Frivillig Flygtningehjælp på bustur til Frilandsmuseet. Det var en tur 
specielt for 50+. Uden børn. Dansk Flygtningehjælp har en pulje penge øremærket til bekæmpelse 
af ensomhed hos ældre og enlige flygtninge. Omkring 30 personer takkede ja til tilbuddet og lærte 
og så noget om livet i gamle dage i Danmark samt hinandens selskab. Alle nød en solskinsdag med 
besøg i de gamle huse og gårde, hestevognskørsel, kaffe og kage og medbragt mad. 

  
 
Landskampen Danmark – Frankrig. 
Søndag den 25.9. var 20 mænd/ store drenge var til fodboldkampen Danmark- Frankrig i Parken i 
København. Frivillig Flygtningehjælp havde fået doneret 20 fribilletter, som blev udbudt til 
mændene i flygtningegruppen. De var hurtigt væk. Man mødtes og spiste først og fulgtes så ad til 
kampen. Selvfølgelig heppede alle på Danmark, som også vandt 2-0. 
 

Deltag her 

 
Frivilligjob introduktionsmøde 22. nov. - Mangler din forening frivillige? 
Kom og hør om frivilligjob.dk, hvor du kan søge frivillige til din forening eller gruppe. Præsentation 
af siden og hjælp til at oprette et frivilligjob tirsdag 22. nov. kl. 14-15. Passer tidspunktet dig ikke, 
så kontakt os, og vi finder et andet tidspunkt. Tilmelding senest 21. oktober kl. 12. 
 
 
        
 
 
 
 



 

 

Kursus i Hillerød 

 
           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.  
 

Tilmeld dig nu på nemtilmeld      : Fælles kurser for frivillige i Nordsjælland (nemtilmeld.dk) 

 
Deadline til næste kursus torsdag 10. november – om hvordan du når i mål med dine projekter. 
 

 

Invitation til jule-candlelight Dinner 
 

Sæt kryds i kalenderen d. 14. dec. kl. 17.30 – 20.00 for der er:  

Jule-candlelight Dinner på Græsted kro. 

En dejlig aften for mennesker med demens symptomer og deres pårørende. 

Til en Candlelight Dinner på Græsted Kro kan man nyde en god middag i kroens hyggelige lokaler 
og i et rart og trygt selskab med andre, som er i samme situation. Ved arrangementet deltager 
andre par og pårørende. Man vil blive serviceret af fantastiske frivillige, som vil gøre alt for at gøre 
aftenen til en dejlig oplevelse. Vi synger også et par julesange akkompagneret af pianist Henrik 
Schrøder.  

• Pris: Arrangementet koster 150 kr. per deltager.  
Prisen inkluderer velkomstdrink og to rettes menu (forret og hovedret) samt kaffe. 

• Tilmelding til Frivilligcenteret på tlf. 48 39 49 30 senest 11. dec.. 

• Antal deltagere: Der er plads til 21 deltagere, som fordeles efter først til mølle. 

• Sted: Græsted Kro, som ligger på Græsted Hovedgade 5, 3230 Græsted. Man skal selv 
sørge for transporten til og fra arrangementet. Der er gode parkeringsforhold tæt på 
kroen og flere buslinjer stander tæt ved kroen. 

Vi glæder os til at se dig.  

 

https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/


 

 

Fællesspisning 

 
 
Se mere og tilmeld dig her: https://www.frivilligcenter-graested.dk/faelles-fredag 

 
 
Invitation til nytårskur i FCG 

 
Traditionen tro inviterer vi medlemmer, samarbejdspartnere og andre interesserede til at kigge 
forbi Frivilligcenteret fredag 6/1-2023 kl. 15 - 17 for at ønske et godt nytår!  
 
Vi glæder os til at se dig og byder på en kransekage og et ”glas” til at skåle med.  

 

 

https://www.frivilligcenter-graested.dk/faelles-fredag


 

 

 

 

 

Julelukket Frivilligcenteret holder julelukket fra onsdag 21. december til og med 

søndag 1. januar. Kontoret åbner igen mandag 2. januar kl. 9. 

 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god jul og 
tak for samarbejdet i 2022.  
 

Samtidig vil jeg lige minde om vores nytårskur  
6. januar kl. 15-17. Håber at vi ses der.  

 
KH Tina Nørgaard, Centerleder 
 

 

 
 

 

 

 
TN 9/11-2022 


